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Elva valla infokandja

Registreeri end Elva valla
elanikuks!
E

saaks adekvaatselt planeerida ja osu
tada avalikke teenuseid.
Iga inimese enda huvides on see, et
tema elukohaandmed registris olek
sid korrektsed ning vastaksid tegeli
kule elukohale. Toetuste ja teenuste
taotlemine, samuti valimistel osale
mine toimub üksnes registreeritud
elukoha põhiselt.
Kampaanias osalevad kõik vahemikus 01.12-31.12.2017 end Elva
valla elanikuks registreerinud
inimesed. Registreerunute vahel
loositakse välja 3x500€.
Elukohateadet saab esitada:
- Konguta, Palupera, Puhja, Rannu
ja Rõngu vallamajades ja Elva linna
valitsuses.

Rõõmuküllast
advendiaega
soovib Infolehe
toimetus!

lehekülg 3

Infoleht

lva vald alustas 1. detsemb
rist kuni 31.detsembrini 2017
kestvat elanikuks registreeri
mise kampaaniat.
Eelkõige ootame elukohta regist
reerima inimesi, kes elavad Elva
vallas (varasemalt Elva linnas, Kongu
ta, Palupera, Puhja, Rannu või Rõngu
valdades ning Puka valla Aakre,
Pedaste, Pühaste, Pursti, Palamuste ja
Rebaste külades), kuid pole end veel
elanikuks registreerinud.
Valla jaoks on iga inimene oluline,
sest tulubaas, mida saab kasutada
valla arendamiseks ja teenuste osuta
miseks sõltub just registreeritud ela
nike arvust. Elukoha registreerimine
on muuhulgas oluline, et omavalitsus

Hind: 0,50€

Raamatukogud
Esimene
osaluskohvik kutsuvad lugema
vabariigile kingituseks
Elvas

- Digitaalallkirjaga allkirjastatult
e-posti teel (elukohateate vormi leiad
www.eesti.ee).
- www.eesti.ee rahvastikuregistri
e-teenust kasutades (vajalik sisse
logida ID-kaardi või mobiili-ID-ga).
Elukohateates esitatakse ühe elu
koha täpsed ja täielikud aadressi
andmed. Ühel aadressil elavad isikud
võivad esitada ühise elukohateate,
kindlasti tuleb teatel esitada ka ala
ealiste laste andmed. Elukohateate
esitamisel toimub registreerimine
uuele aadressile, väljaregistreerimi
ne toimub automaatselt ja selleks ei
pea midagi tegema. Alaealise lapse
elukoha registreerimisel tuleb esita
da ka teise hooldusõigusliku vanema

nõusolek. Teise vanema nõusolek on
vabas vormis kirjutatud ja allkirjasta
tud dokument.
Kui esitate elukohateadet
riigi
p ortaalis, tuleb dokument
digiallkirjastada ja lisada elukoha
teate avaldusele pärast avalduse
salvestamist ja nupule “Allkirjasta
ID-kaardiga” vajutades.
Kui isik ei ole elukohateates märgi
tud ruumi omanik, tuleb elukohatea
tele lisada ruumi kasutamise õigust
tõendava dokumendi koopia(näiteks
üürileping) või ruumi omaniku luba
(allkiri elukohateatel).
Omaniku nõusolekut ei ole vaja, kui
rahvastikuregistrisse kantakse isiku
välisriigi elukoha andmed.

Tere tulemast

ELVA
valda!

Jan Aron
Elva valla laps

Registreeri Elva valla elanikuks!
Vaata täpsemalt www.elva.ee
Registreerunute vahel loositakse välja 3 x 500€

VALLA INFOKANDJA
Detsember 2017, Nr 19
infoleht@elva.ee
facebook.com/elvavald

LÜHIDALT

Puhja piirkond
tunnustab!
Vastavalt Puhja Vallavolikogu
19.12.2012 vastu võetud määru
sele nr 15 ”Puhja valla tunnustuse
avaldamise kord”. Kuulutame välja
konkursi kandidaatide esitamiseks
järgmistele tiitlitele:
“Aasta inimene 2017” - elutöö
eest.
“Aasta inimene 2017”- konk
reetsel aastal või perioodil Puhja
vallas silmapaistnud tegevuse eest.
“Aasta tegija 2017” - tun
nustamaks Puhja valla juriidilisi
(ettevõte, asutus, MTÜ) isikuid,
kollektiive.
“Aasta tegu 2017”- tunnusta
maks aasta jooksul eriti silmapist
nud ettevõtmist Puhja vallas.
“Aasta noor 2017”- tunnusta
maks aasta jooksul Puhja vallas
oma tegevusega eriti silmapaist
nud, noortevaldkonda panustanud
ja elavdanud kuni 26-aastast noort.
Ettepanekud koos põhjenduste
ga esitada kirjalikult Puhja valla
kantseleisse (teenuskeskusesse)
hiljemalt 10. jaanuariks 2018
e-posti aadressil vald@puhja.ee,
posti teel või kohaletoomisega
aadressile Elva tee 1, Puhja alevik,
Elva vald, Tartu maakond, 61301.
Tunnustamine leiab aset Eesti
Vabariigi aastapäeva tähistamisel.

Tule Elva
piirkonnakogu
liikmeks!
Tähelepanu, aktiivsed Elva
linna elanikud! Kui soovid kaasa
rääkida kogukonda/piirkonda
puudutavates küsimustes, oled
oodatud osalema Elva linna
p i i r ko n n a ko g u t ö ö s ! O m a
nõusoleku kogu töös osalemiseks
on andnud Peedu piirkonnas Edith
Groote ja Mahlamäe piirkonnast
Andrus Mäesepp. Ka Sina oled
oodatud! Anna meile endast teada
saates vabas vormis avaldus ning
kontaktandmeid e-posti teel
elva@elva.ee hiljemalt 22.12.2017.
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Teoks sai Elva esimene
osaluskohvik!

E

lva esimene osaluskohvik leidis aset
Elva Gümnaasiumi majas 1. detsembril.
Osaluskohvik korraldati seoses ainega
“Kodanik ja ühiskond”. Elva esimese osalus
kohviku korraldajad olid Ana-Lina Perk, JanEric Lauri, Ege-Liis Pärkson, Annika Eek, Kertu
Kurvits, Hugo Kelt ja Andre Musta, õpilasi
juhendas Elva noortekeskuse noorsootöötaja
Mirja Jõgi. Osaluskohviku peamine eesmärk oli
anda 9.-12. õpilastele võimalus kaasa rääkida
erinevatel teemadel, mis vajavad noorte ideid
ja mõtteid. Samuti oli osaluskohviku eesmärk
anda õpilastele ürituse korraldamise kogemus
ning arendada meeskonnatöö oskust.
Osaluskohvik algas kell 11 aulasse
kogunemise
g a, kõlasid avasõnad ja päeva
tutvustus. Kertu Kurvits viis läbi Maanteeameti
Osaluskohvik				Foto: Andre Musta
kahooti liiklusteemalise mängu, parimad
said premeeritud Maanteeameti meenetega. Osaluskohvik andis nii mulle kui ka kogu grupile väga hea
Osaluskohvik koosnes kolmest tsüklist, st esinemiskogemuse ja muidugi ka julguse võtta ka edaspidi ette
õpilased said rääkida kaasa eelnevalt valitud suuremaid projekte nagu meie osaluskohvik.
kolmel teemal. Iga arutelu kestis 30 minutit
ning teemasid osaluskohvikus oli kokku 13.
Andre Musta
Elva Gümnaasiumi 10. klassi õpilane
Osaluskohviku teemad olid: “Kuhu on kadunud
teretamine?”; “Vabatahtlik töö - milleks
ja kellele?”; “Noorte teadlikkuse tõstmine
kohaliku omavalitsuse tööst”; “Sportlikkus
Elvas?”; “Ise taimetoitlaseks hakanud noored?”;
“Kas nutitelefone võiks kasutada õppetöös?”;
“Tervislikud eluviisid ja toitumine”; “Mida teavad
B E E B I K O O L
noored poliitikast?”; “Kas noortel võiks olla oma
kaasav eelarve või noortefond ja miks?”; “Kool
kui depressiooni tekitaja”; “Gümnaasiumisse
võetakse õpilasi vastu alates keskmisest hindest
3,75”; “Noored on vähe kaasatud kohaliku elu
edendamisse” ning “Linnanoore ja maanoore
võrdlused”. Kõige populaarsem teema oli “Kool
kui depressiooni tekitaja”, kus vajasime lausa
kahte teemajuhti. Teiseks kõige populaarsemaks
teemaks osutus nutitelefonide teema. Minule
endale osutus kõige huvitavamaks gümnaasiumi
lävendi teema. Huvitav oli näha, kuidas paljud
õpilased on sellise lävendi vastu ning õpilased
jõudsid arutelu käigus tulemuseni, et tegelikult
on kutsekoolid väga toredad õppeasutused ja
mitte kehvemad gümnaasiumite kõrval. Õpilased
TÄ H E L E PA N U !
tõid välja, et kui õpilasel ongi põhikoolis
kehvemad hinded, ei tähenda see seda, et
Ohtlike jäätmete kogumisring 15.12.2017
õpilane ei oleks motiveeritud gümnaasiumis
pingutama. Samuti tõdesid õpilased, et kui
Konguta piirkonnas toimub 15. detsember 2017.a.
gümnaasiumist hiljem siiski välja kukkuda,
ohtlike jäätmete (akud, õlifiltrid, värvinõud, kraatähendab see seda, et gümnaasium pole õpilase
diklaasid, ravimid, lahustid, elavhõbeda lambid
jaoks ja ka selle tõdemine on areng. Kõrvu jäi ka
teretamise teema. Koolis on justkui probleemiks, jne) kogumisring.
et õpilased ei tereta, kuid arutelu käigus
Kõigil vallakodanikel on võimalus tuua ohtlikke jäätmeid tasuta
jõudsid õpilased järeldusele, et tegemist on
Annikoru külas asuvale katlamaja platsile. Palume kõikidel,
pseudoprobleemiga. Pigem võib probleeme olla
kellel võimalik, enne 15. detsembrit 2017.a oma jäätmed
tänamise või head aega ütlemisega. Koolist kui
toimetada nimetatud kogumiskohta. NB! kogumiskohas
stressiallikast rääkides tegid õpilased huvitava
võtame jäätmeid vastu vaid eelneval kokkuleppel.
ettepaneku. Koolis võiks olla samamoodi nagu
Kodanikud, kellel ei ole transporti või ei ole võimalik
jäätmeid Annikoru kogumiskohta tuua, siis palume teatada
on täiskasvanutel töökohtades aastas vabad
hiljemalt 13. detsembriks 2017.a Riina Savisaar’ele arendus –ja
tervisepäevad - koolis võiks õpilastel olla 5
keskkonnanõunikule tel: 508 1568 või 731 4431 või e-posti teel
sellist vaba päeva (mitte järjestikku), mis ei lähe
riina@konguta.ee, et saaksime kokku leppida jäätmete asukoha,
puudumistena kirja.
koguse, teeolud jms. Eelpool mainitud informatsiooni on vaja
Teemajuhid osaluskohvikus olid Elva Güm
selleks, et ohtlike jäätmete kogumisaktsioon sujuks ladusalt
naasiumi huvijuht Tiina Lauri, Noorte Tugila
ning võimalikult ökonoomselt.
spetsialist Grete Kald, Elva linnavalitsuse koor
dinaator Kertu Vuks, Elva vallavanem Toomas
Järveoja, taimetoitluse praktiseerija ja spetsia
Sorteerime oma prügi ning
list Jakob Oetjen, Elva Kultuurikeskuse turismi
säästame keskkonda ülearusest
spetsialist Merili Aasmaa, P. Dussmann Eesti OÜ
koormusest!
Elva objektide juhataja Arni Ilves, üliõpilane ja
poliitikahuviline Rasmus Punkar, Elva noorte
Aktsiooni toetab Keskkonna Investeeringute Keskus
keskuse noorsootöötaja Mirja Jõgi, psühholoog
Killu Kaare, Elva Gümnaasiumi õpetaja Evelin
Toom, Elva Gümnaasiumi HEV-koordinaator
Liis Lehiste ja Elva Gümnaasiumi õpilane Kertu
Kurvits.
Täname teemajuhte, kes aitasid meil arutada
õpilastega palju huvitavaid teemasid. Suur tänu
ka meie toetajatele: Maanteeamet, Elva Linna
valitsus, Elva Gümnaasium, Kaitseväe Ühenda
Infolehe toimetus vabandab siiralt E. Songisepa ja J. Kolga
tud Õppeasutused ja Elva Avatud Noortekeskus. ees nende kohta Infolehes nr 18 (24.11.2017) ekslikult
Täname ka eraldi Elva Gümnaasiumi õpetajaid, avaldatud valeinformatsiooni eest.
kes võimaldasid osaluskohviku toimumist kooli
päeval.

Infolehe toimetus
vabandab

Elva Vallavalitsuse 21.11.2017 istungil otsustati
Kinnitada Hajaasustuse programmi lõpparuanded ja määrata lõppmaksed.
Anda otsustuskorras Elva Linnavalitsusele tasuta kasutada sõiduauto Volkswagen Jetta.
Hüvitada kahju.
Määrata projekteerimistingimused detailplaneeringu koostamise kohustuse puu
dumisel Elvas Käo tee 70 ehitise püstitamiseks.
Väljastada ehitusluba Elvas Vaikne 23a ehitise püstitamiseks.
Jagada Mõisanurme külas asuva Jansoni maaüksus.
Pikendada sotsiaaleluruumide üürilepinguid.
Määrata ja maksta sotsiaaltoetusi.
Sõlmida leping PPA-ga.
Muuta Rõngu Vallavalitsuse hankekomisjoni koosseisu.
Sõlmida leping Melior M OÜ-ga.
Kinnitada Elva Huviala- ja Koolituskeskuse hoolekogu koosseis.

Elva Vallavalitsuse 29.11. ja 30.11.2017
istungitel otsustati
Määrata ja maksta sotsiaaltoetusi.
Moodustada sobitusrühmad Elva lasteaias Õnneseen.
Väljastada osaline kasutusluba Elvas Puiestee 2 rajatise laiendamisel.
Väljastada kasutusluba Elvas Puiestee 2 hoone ümberehitamisel.
Määrata projekteerimistingimused detailplaneeringu koostamise kohustuse puu
dumisel Elvas Vaikne 45 ehitise püstitamiseks.
Kinnitada riigihanke „Elva linnas elektrienergia ostmine perioodiks 01.01.2018
– 31.12.2018.a“ tulemused ja sõlmida haneklepingu Eesti Energia Aktsiaseltsiga.
Eraldada toetus MTÜ Sooveere’le.
Erastada kinnisasjaga liitmiseks sobiv maa.
Muuta Puhja Vallavalitsuse 02.05.2016 korraldust nr 152.
Viia läbi aastainventuur Konguta Vallavalitsuses ja hallatavates asutustes.
Kiita heaks hajaasustuse programmi projekti aruanded.
Muuta Sanga maaüksuse koha-aadressi.
Muuta Vuti maaüksuse koha-aadressi.
Kinnitada riigihanke „Rõngu rahvamaja renoveerimine“ tulemused ja sõlmida
hankeleping OÜ-ga REHE EHITUS.
Koormata maakatastrisse kandmata maa, millel asub kohalikule omavalitsusele
kuuluv rajatis (kohalik tee) Elva vallas isikliku kasutusõigusega Elektrilevi OÜ
kasuks.
Väljastada ehitusluba Õunahoidla rekonstrueerimiseks ja Tornimäe kinnistu
abihoone laiendamiseks.
Sõlmida leping lapsehoiuteenuse osutamiseks.
Pikendada sotsiaaleluruumide üürilepinguid.
Nimetada MTÜ Hellenurme Mõis nõukogu liikmeks Terje Korss.
Määrata Elva vallas munitsipaalomandisse taotletavate maaüksuste aadressid
ja sihtotstarbed: Teeveere – Tartumaa, Elva vald, Lapetukme küla- sotsiaalmaa,
alaliigiga üldkasutatav maa; Viljandi maantee L1 – Tartumaa, Elva vald, Rõngu
alevik –transpordimaa.
Lubada MTÜ-l Elva Aianduse ja Mesinduse Selts korraldada 09.12.2017 kella 9-14
Elvas Elva Kultuurikeskuse parklas avalik üritus „Jõululaat“.
Lubada Puhja Vallavalitsuse (ametiasutuse) hallataval asutusel Puhja Seltsimaja
avada huvialaring ja kehtestada teenustasu alates 01.11.2017.a 10€/kuus.

Elva Vallavolikogu 27.11.2017 istungil otsustati:
valida ettevõtlus- ja turismikomisjoni esimeheks Rein Abel ja aseesimeheks Madis Ess;
valida kultuurikomisjoni esimeheks Reet Viks;
valida spordikomisjoni esimeheks Priit Värv ja aseesimeheks Margus Reinoja;
kinnitada arengu- ja planeeringukomisjoni liikmed koosseisus: Ain Pedak, Alar
Ilp, Are Altraja, Kaare Schults, Kaido Keis, Maano Koemets, Merle Miliste, Priit Värv,
Rasmus Punkar, Aivar Õun ja Valdur Metsallik.
Kinnitada haridus- ja noorsootöökomisjoni liikmed koosseisus: Liina Tamm,
Ilmar Särg, Vahur Vuks, Juta Lipmeister, Holar Sepp, Ülle Närska, Ave Külter, Päivi
Märjamaa, Mari-Liis Vanaisak, Eve Pehter ja Toomas Laatsit.
Kinnitada kultuurikomisjoni liikmed koosseisus: Liis Jaamets, Hille Andressoo,
Leelo Suidt, Viive Vink, Kaja Udso, Jüri Orupõld, Merle Vääri, Liine Leetberg, Helen
Uibo, Kalev Lõhus ja Meelis Külaots.
Kinnitada majanduskomisjoni liikmed koosseisus: Lea Tuvikene, Serjoža Smorodin,
Ants Prüüs, Nelli Uustalu, Peeter Liivak, Tõnu Aigro, Airet Aart, Kristjan Vilu, Rein
Abel, Silver Laks ja Agu Kasetalu.
Kinnitada ajutise põhimääruskomisjoni liikmed koosseisus: Liine Leetberg, Annika
Jõgiste-Johanson, Vahur Vuks, Esta Tamm ja Peeter Laasik.
Kinnitada rahanduskomisjoni liikmed koosseisus: Esta Tamm, Hillar Hänilane,
Leelo Suidt, Kaida Vool, Uno Rootsmaa, Vaido Nõmmemaa, Peeter Laasik, Jüri
Haamer, Märt Meesak, Eve Pehter ja Helika Parts.
Kinnitada sotsiaal- ja tervisekomisjoni liikmed koosseisus: Anu Laul, Imbi Ülper,
Liina Tamm, Reet Viks, Janika Luik, Gerda Kiipli-Hiir, Riina-Merike Koemets, Karita
Rokka, Milvi Sepp, Inna-Inga Kalmus ja Kalev Jago.
Kinnitada spordikomisjoni liikmed koosseisus: Hans-Hendrik Karro, Airi Pärn,
Kristjan Vilu, Janika Luik, Ramon Rantsus, Kristjan Moorast, Kaul Karja, Kalev
Lõhmus, Peeter Aan, Martti Muttik ja Marek Pihlak.
Kehtestada Elva valla ametiasutuse struktuur ja teenistuskohtade koosseis.
Moodustada Elva Vallavolikogu eestseisus fraktsioonide esindajatest, vallavolikogu
aseesimehest ja vallavolikogu esimehest.
Nimetada Elva haridusasustuste hoolekogudesse esindajad: Rannu Kooli Lea
Tuvikene, Rannu Lasteaeda Sirje Erm, Puhja Kooli Juta Lipmeister, Konguta Kooli
Priit Värv, Rõngu Keskkooli Vahur Vuks, Valguta Lasteaed-Algkooli Kristel Ilves,
Aakre Lasteaed-Algkooli Silver Laks, Palupera Põhikooli Vambola Sipelgas, Elva
Gümnaasiumi Leelo Suidt.
Määrata endisele Rõngu vallavalitsuse liikmele Uno Parmile ühekordne hüvitis
Määrata Elva linna 2017. aasta konsolideerimisgrupi majandusaasta aruande
auditeerimise audiitoriks Audiitoribüroo Audest Audiitorteenuste OÜ.
Triin Kaaver
registripidaja
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Kes täie pihuga külvab, sie täie
pihuga lõikab (Kuusalu)
“100 teraviljapeenart” Eesti Vaba
riigi 100-ndaks sünnipäevaks on
igal juhul märkimisväärne kingi
tus. Kingiidee mõtles välja tuntud
agronoom, ajakirjanik ja spordimees
Heino Laiapea, kelle koostöö partne
riteks olid Eesti Taimekasvatuse
Instituut ja Äripäeva põllumajandus
portaal põllumajandus.ee. Suure
entusiasmiga käivitas H. Laiapea
projekti, hoidis kingitegijatel silma
peal ja jäädvustas projekti kulgu.
Käis augustis meiegi põllupeenraid
vaatamas-pildistamas.

siis …. hingedekuu eelviimase päeva
õhtu eel juhtus üllatus. Ootamatult
tuli meie rühma hr Heino Laiapea
ning tõi kohale projekti „100 tervilja
peenart” kajastava rändnäituse ja
pani selle meie rühma üles. Seejärel
istus meie seltsis ning rääkis lastele,
kuidas see kingitusetegu korda on
läinud ning milliseid toredaid seiku
on osalejail juhtunud. Oli põnev
kuulata ja saime meiegi oma põllu
mehe kogemusi jagada. Näituse
stendidelt otsisid lapsed üles Tartu
maa ja said teada, et olime oma maa

Näitus on avatud. Pildil rühm Kuldvõti koos projektijuhi hr Heino Laiapeaga
Foto: Maris Juhkamsoo

Saak on meil ammu koristatud,
vaadeldud uuritud, kaunviljad
söödud ning teraviljavihud on talvi
seks lindude toitmiseks ootel. Tegu
tehtud ja lugu meie jaoks lukus. Ja

konnas ainuke lasteaed, kel oli õnne
projektis osaleda. Suurt elevust teki
tas meie oma rühma teraviljapeenra
ülesleidmine näitusepiltide seast.
Projektijuht soovitas meil kindlasti

uuel aastal põlluharimisega jätkata.
Saime teda rõõmustada teatega, et
meie rühmad Kuldnupp ja Meelespea
on rukki juba külvanud.
Kindlasti oli projekt tore ja väärt
ettevõtmine, mille käigus väärtus
tati maad ja maatööd, õpiti tundma
põllukultuure, kujundati suhtumist
puhtasse tervislikku toitu ja oldi
osake ühest vahvast üleriigilisest
projektist. Meie lasteaiast osales
selles projektis veel rühm Kuldnupp.
Meie rühmast rändabki näitus
Kuldnuppude rühma ning sealt
soovi korral Puhja kooli. Kõik näituse
huvilised on teretulnud uudistama.
Näitus on huvitavalt kujundatud ja
sisaldab lisaks pildimaterjalile ka
külvitarkusi külviaja ja -sügavuse
kohta, vahvaid vanasõnu ja õpetlikke
ivasid tehtud tööst. Tasub vaadata.
Epp Margna kujundatud ,MTÜ
Hinokad, Eesti Kultuurkapitali ja
Urvaste Külade Seltsi poolt toetatud
näitus sobib kindlasti õppemater
jaliks lasteaedadele ja koolidele.
H. Laiapea rääkis, et Viljandi valla
volikogu liikmed olid koopereeru
nud ja toetanud isiklikult oma valla
haridusasutusi tellides valda kaks
näituse materjalide komplekti. Tore
mõte! Jääme meiegi lootma, et äkki
saame ka kingituse. Aeg näitab, küll
aga võime rõõmsalt Eestimaa 100ndale sünnipäevale mõelda, kuna
oleme juba ühte vahvasse kinki oma
osa andnud.
Marje Norman
Puhja Lasteaed Pääsusilm rühma
Kuldvõti õpetaja
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Konguta kool on tänulik

Aitäh lapsevanem Meelis Külaotsale õpilaste turvalise sõiduta
mise eest Alatskivile luulelugemise võistlusele!
Aitäh lapsevanematele, kes aitasid kaasa Playback 18 õnnestumi
sele nii laval, lava ees kui ka lava taga!
Aitäh Rootsi sponsoritele Jan Truuväärtile ja Göran Wedinile
Playback 18 toetamise eest!

Liikumisrõõmsad vahetunnid

Just dance aulas		

Foto: erakogu

Konguta kool on tervistedendav
kool ja seetõttu väärtustatakse meie
koolis ettevõtmisi, mis pakuvad
lastele liikumisvõimalusi vahe
tundides. Meie lastel on tegelikult
igal päeval võimalus vahetundides
liikuda kooli sisetervise rajal ja olla
aktiivsed õuevahetundidel, aga iga
uus võimalus on teretulnud.
Seekord kutsusid 4.klassi õpilased
ja klassijuhataja Astrid kõiki üles
osalema liikumisbingos. Vahetundi
des ootas lapsi 11 erinevat liikumis

punkti, kus kohtunikeks – juhen
dajateks 4.klassi õpilased. Need
nn. liikumisinspektorid juhendasid
osalejaid ja jagasid bingotempleid
sooritatud tegevuste eest. Ja kooli
pere liikus aktiivselt- isegi õpetajaid
nähti nii tantsu löömas, korvpallivis
keid sooritamas kui mediteerimas
või hüpitsaga hüppamas.
Suur hulk ülesandeid olid lõimitud
kas matemaatikaga või eesti keelega
ja toetasid seeläbi omakorda õppeka
va läbimist.
Nädal möödus linnulennul ja õpe
tajate sõnul aitasid liikumisbingoga
täidetud vahetunnid kaasa õpilaste
aktiivsusele õppetundides.
Oli üks tore nädal, mis meeldis
kõikidele ja mis võiks rikastada meie
valla teistegi koolide vahetunde.
Kõik liikuma!

PLAYBACK 18 ehk Narkovaba maailma eest!
Playback ehk staaride jäljenda
mise konkurss kutsub üles võitlema
narkovaba maailma eest muusika ja
tantsuga, arvates, et kui noored tege
levad lustaka tantsu ja meeleoluka
esinemisega, ei ole neil vaja lõbusa
olemise nimel kasutada alkoholi ega
uimasteid.
Kunagi Konguta Kooli õpila
s
omavalitsuse eestvedamisel alguse
saanud ettevõtmisest on kujunenud
kindel traditsioon kooli ürituste
kalendris ja äsjatoimunud Playback
oli juba 18-s! Seekordse Playbacki
eriteema oli „Eesti 100“, sest teren

dumas on vabariigi sünnipäev.
Võistlejaid hindas žürii, kuhu
kuulusid Merit Täht (RN stuudio
eestvedaja ja rahvusvahelise kate
gooriaga kohtunik), Tiit Treial (noor
soo politseinik) ja Anneli Lepik (Elva
valla lastekaitsespetsialist).
Lavalaudadel sai näha väga eri
nevaid ansambleid: Traffic, SingerVinger, Caater, Kruuv, Meie Mees,
Ice cream, TradAttack ja Justament
(koolieelikud!).
Vaatajad said jälgida traditsiooniks
kujunevat Minionide show-d ja kooli
vilistlaste- sõprade esituses igihal

jast Mõmmi ja Aabitsa lugu. Noorim
esineja laval oli 3-nädalane ja vanim
75-ne!
Loomulikult oodati õpetajate
etteasteid ja nii nähti laval esine
mas Leida Sibulat ja Hilda Koni ning
„Unistuste bändi“ ja „Naised köögis“
lugusid.
Žürii tunnistas võitjaks 1.klassi
esituses kõlanud Singer- Vingeri
hittloo „Massikommunikatsioon“
ja publiku auhinna pälvis 4.klassi
„Tiiu talutütrekene“ ansambel Kruuv
esituses. Järgmine Playback toimub
novembris 2018!

Liikumisinspektor Mairo- Johannes jagab selgitusi bingolehe täitjale

Foto: erakogu

Üleskutse Tartumaa
raamatukogude lugejatele
Teeme Eesti Vabariigile
100. aastapäeva tähistamiseks koos
raamatukogudega lugemiskingituse!
Laenutage ja lugege 14 kuu jooksul
(01.12.2017 – 01.02.2019)
läbi 100 eesti kirjanike poolt kirjutatud raamatut!
Kokkuvõtete tegemisel selgitatakse raamatukogudes välja
•
kõige rohkem eesti kirjanike teoseid laenutanud ja läbi lugenud
lugejad;
•
kõik loetud eesti kirjanike teoste nimetused;
•
kõige rohkem laenutatud eesti autorid ja teosed;
•
kõige rohkem eesti kirjanike teoseid laenutanud raamatukogud.
Maakondlikud kokkuvõtted tehakse 2019. aasta veebruaris,
parimate lugejate ja raamatukogude tunnustamisüritus „Sada loetud
raamatut” toimub märtsis. Tunnustamisel teeme eraldi kokkuvõtte
laste ja täiskasvanud lugejate osas.
Kuidas lugemiskingituses osaleda?
Lugeja annab oma raamatukogule teada osalemissoovist ja loa, et
raamatukogu töötaja võib jälgida raamatukoguprogrammis tema
poolt laenutatud raamatuid. Kui lugeja laenutab mitmes Tartumaa
raamatukogus, siis laenutused liidetakse.

Osalejal pole kohustus 100 raamatut läbi lugeda, aga
eesmärgi võib ju ikka püstitada!
Ootame rohket osavõttu!

Elva valla raamatukogud

NB! Tartu linnas asuvate raamatukogude laenutused ja koduraamatukogus
loetud raamatud lugemiskingituse tegemisel arvesse ei lähe.
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Folklooripäev Hellenurme
lasteaias

V

äärtustame oma rahva
pärimuskultuuri ja peame
oluliseks kanda edasi neid
teadmisi ja oskusi põlvest põlve.
22. novembril tähistasimegi lasteaias
folklooripäeva, et tutvustada lastele
eesti rahvapille, rahvalaule ja rahva
tantse.

Lapsed said ülevaate eesti rahva
kalendri tähtpäevadest ja kombesti
kust. Lugesime salmikesi ja laulsime
laulukesi, mis olid lastel suus juba
väga vanal ajal ning mis läbi aastate
on jõudnud ka tänapäeva. Näiteks
„Tee kakku“, „Tii-tii tihane“, „Tiiu
talutütrekene“. Lapsed said teada,

Rahvamuusikud folklooripäeval					Foto: erakogu

Folklooripäev Hellenurme lasteaias				

millised on eesti rahvapillid ja kuidas
need kõlavad: torupill, lõõts, kannel,
parmupill, jauram, vilepill, kraapspill.
Moodustasime üheskoos ka väikese
rahvapilliansambli, kus lapsed män
gisid rütmimunadega, õpetaja Anne
jauramit ja õpetaja Käthlin viiulit.
Mesimummide rühmast Kaidor oli
aga muusikaringis selgeks õppinud
ühe kandleloo, mida hea meelega
teistele esitas. Ühises ringmängus
sai iga laps ise kraapspilli mänguos
kust demonstreerida. Video vahen
dusel tutvuti lisaks rahvapillidele
veel erinevate rahvariiete ja rahva
tantsudega. Suure lustiga õppisime
kõik koos rahvatantsu Kaera-Jaan.
Mängurõõmu pakkusid lastele veel
rahvuslikud laulumängud “Vaene
ja rikas mees” ning „Till-lill-lippu
linnassed”
Kui laul sai otsa, laul läks metsa,
siis suundusime käsitöötuppa.
Saabuvat kadripäeva silmas pidades
uuriti rahvusliku mustriga ilusaid
kudumeid ning seejärel kujundasid
lapsed endale värvilise villaga kindad
ja meisterdasid toreda lõngalamba.
Folklooripäeva lõpetuseks, kui kin
dad-lambad valmis, ootas lapsi ees
rahvustoidu - kama valmistamine.
Iga laps segas endale paraja portsjoni
kama ja selleks tuli tähelepanelikult
kamajahu ning suhkru lusikatäisi
loendada, et rahvustoit ikka maitsev
saaks.
Killuke rahvapärimust rikastab
igat Eesti last ja annab väe seda
edasi kanda. Eriti mõtleme sellele
sel õppeaastal, mil meie õppeaasta
teemaks on “Meie ilus Eestimaa”
ning Eesti tähistab peagi oma 100.
sünnipäeva.

Koolis me tahame teha koostööd
õpilastega, aga ka vanemate ja kogu
konnaga. Vanematel ja kogukonnal
on tihtipeale oma kindlad arvamused
hariduse andmisest. Seetõttu peak
sime me õpetajatena ennast ühis
konnas heas mõttes kehtestama. Ja
loomulikult leidma need ühisosad,
milles me kooli ümbritsevate ini
mestega juba ühel meelel oleme ning
tegema plaane, millistes aspektides
oleks oluline edaspidi ühine keel
leida. Kokkuvõtlikult: kool saab
toimida, kui meil on tahtmist ja huvi
küsida ja anda enda tegemiste kohta
tagasisidet.
Tänane õpilane õpib koolis oma tõe
järgi. Et tema õppimine oleks efek
tiivne, peab kuidagi jälile jõudma,
mis teda tegelikult käivitab. Mis
motiveerib õppima? Tähendab, me
peame saama oma õpetamisviiside
ja suhete kohta tagasisidet.
Probleemid enesehindamisega või
õigemini hindajate kitsa ringiga on
andnud Puhja Koolile tõuke hakata
kasutama oma organisatsiooni
arendamiseks 360-kraadi tagasiside
meetodit. 360-kraadi tagasisidet on
nimetatud ka mitme allika tagasi
sideks. Selle abil on võimalik koguda
informatsiooni õpetaja töö kohta
kolleegidelt, juhilt, õpilastelt ning
lapsevanematelt ja õpetajast kui
professionaalist kujuneb selle läbi
tervikpilt.
Alustasime kooli juhtkonna kooli
tamisega juba septembri alguses, et
teha kõigepealt endale selgeks, milli
sed töövahendid on eneseanalüüs ja
tagasiside kooli juhile ning nendele
õpetajatele, kes tahavad saavutada
muutust töökorralduses või suhetes.
Kuna on teada, et inimesed hinda
Käthlin Naarisma vad iseennast valdavalt kavatsuste,
Hellenurme lasteaia õpetaja aga teisi tegude järgi, siis oli väga

Foto: erakogu

Aakre lapsed Rõngu Pagaris
Kes saiu küpsetab? Kes neid
maitsvaid saiu küll küpsetab? Eks
ikka pagar! Ametite nädala raames
ja meenutades leivanädala teemasid
külastas Aakre lasteaia- ja koolipere
17. novembril Rõngu Pagarit. Uues
tootmishoones saime näha, kuidas
valmivad kõiksugu hõrgutavad
maiused küpsistest tortideni. Lastele
oli väga muljetavaldav, kuidas usi
nate näppude ja masinate koostöös
saavad valmis Leopoldi pallikesed.
Kirjeldamatu lõhnaelamuse saime
siis, kui meile avati maitseainete
lao uks. Nii palju kaneeli polnud
meist keegi varem näinud. Põnev
oli vaadata, kuidas küpsised suurtes

Miks inimesel on kaks kõrva ja
üks suu?

ahjudes küpsesid. Tortide tegemisest
saime teada alates munade purusta
misest kuni tortide kaunistamiseni
välja. Ringkäigu lõpuks oli lastele
teada, kuidas valmivad meile tea
da-tuntud Rõngu Pagari kohukesed
ning millise maitsega on otse ahjust
tulnud küpsised, saiakesed. Soe sai
maitseb väga hea! Lapsed imestasid,
et kuidas töötajad saavad päev otsa
kõige magusa sees töötada.
Täname Jaanus Peri ja Rõngu
Pagari töökat kollektiivi sõbraliku
vastuvõtu eest!
Õpetaja Eda Luht

Palupera
viiendikud
Keenis külas

Kohtumine Keenis		

Foto: erakogu

Palupera ja Keeni koolide viien
date klasside õpilased kohtusid
sellel õppeaastal juba teist korda.
Novembrikuu viimasel päeval käi
sime külas Keeni kooli 5.klassil. See
oli meil juba teine kohtumine. Esi
mesel korral kohtusime Paluperas,
siis tutvustasime külalistele kooli
ajalugu ja saime omavahel tuttavaks.
Teisel kohtumisel pidasime maha
tõsise jalgpallilahingu, võitsime 3:1.
Siis oli veel viktoriin filmimuusika
kohta ja lustlik mäng Eesti kohta,
sõime ja vestlesime. Oli tore kohtu
mine, ootame Keeni kooli viiendikke
endale külla juba järgmisel aastal.
Palupera põhikooli 5.klass ja
klassijuhataja Arvet Silk

Küll soe sai maitseb hea!					

Foto: erakogu

oluline ka põhjalik koolitus meie
õpetajaskonnale, et kavatsused ja
teod korrelatsiooni viia. Koolitus
andis juhiseid kuidas professionaal
selt oma arvamust välja öelda, tehes
seda mitte organisatsiooni õõnesta
valt, vaid just nimelt diskussiooni ja
vastuseid tekitavalt.
Oleme rääkinud läbi oma koolis
nn avatud tundide põhimõtte - me
oleme kolleegi tundides kas vaat
leja või partnerina teretulnud, me
eelistame näidata, mis me koos õpi
lastega teeme.
2018. aasta aprillis on meile lahti
SA Innove elektrooniline hindamis
keskkond, kus õpetajad, juhid, õpi
lased ja vanemad saavad õpetamise
kohta anda ausat ja konstruktiivset
tagasisidet.
Tahame hindamistulemuste ana
lüüsi viia kokku arenguvestluste
süsteemiga, et erinevate tegevustega
ei tuleks tööd ja dubleerimist juurde.
Muidugi ei lõpe tagasiside protsess
õppeaastaga lihtsalt ära. Tagasiside
laiem mõte on leida sellest organi
satsiooni kui terviku vaatest oluli
semad teemad, näha kooli arengu
vajadusi, juhtimise olulisi küsimusi.
Olen märganud, et tavalises
tööelus hakkame me vastama või
vastuseid otsima enne, kui oleme
kuulanud. Tagasiside jaoks on aga
ülioluline esmalt kaks korda rohkem
kuulata kui kõnelda. Arvatavasti on
sellekohane vihje ka inimese kahes
kõrvas ja vaid ühes suus...
Päivi Märjamaa
Puhja Kooli
direktor
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Ark of Inquiry ehk
Uuringulaegas

Trimestri lõpp taaskord veidi
teistmoodi

T

änapäevases Euroopas valu
tatakse südant õpilaste loo
dushuvi kadumise pärast ja
seepärast, plaanitakse loodusainete
õpetamisel senisest enam õppurite
aktiivset kaasamist. Soovitakse, et
õpilased saaksid omandada aine
teadmisi ja probleemide lahenda
misoskusi läbi isikliku uurimiskoge
muse. Loodetakse, et panustamine
päädib Euroopas innovatsiooni ja
kõrgtasemel teaduse tegemise või
mekusega.
Konguta kool kui teadust populari
seeriv kool osales aastatel 2014-2017
Tartu Ülikooli koordineerimisel ja
11 Euroopa riigi osavõtul ühises
UNESCO haridusprojektis „Uuringu
laegas“.
20.-21.novembril peeti UNESCO
peahoones Pariisis projekti lõpu
konverentsi, kust õnnestus osa võtta
õpetaja Lily Šaninil ja direktor Liina
Tammel. Konverentsi paneelis oli
esindatud ka Konguta Kool!
Lõpukonverentsilt jääb meelde
palju meeleolukaid ettekandeid,

Lily Šanin, Ingrid Amer ja Liina Tamm		

asjatundlikke küsimusi, Hullu Tead
lase teadusteater ja pidulik vastuvõtt
UNESCOS.
Üks meeldejäävamaid kohtu
misi oli kohtumine Prantsusmaa
suursaadik Ingrid Ameriga, kes on
samaaegselt ka Eesti alaline esindaja
UNESCO juures.
Proua suursaadik ütles, et unis
tada tuleb suurelt ja oma unistuse

		

Foto: erakogu

täitumise nimel tuleb ka kõvasti tööd
teha. Kindlasti peavad lapsed õppima
keeli, sest mine tea, millal ja kus seda
elus vaja läheb. Suursaadiku enda
„rahvusvahelisus“ algas 13-aasta
selt, mil ta hakkas ise vabatahtlikult
poola keelt õppima! Keelehuvi on
võimaldanud tal esindada Eesti riiki
maailmas.
Liina Tamm

Kõveras Kõrtsis asuv Pillimuuseum võtab aasta
kokku

Pillimuuseum Rõngus				Foto: puhkaeestis.ee

Pillimuuseumi 4. hooaeg oli toi
mekas. Juba varakevadel, 26. märtsil,
esines veel talveniiskes muuseumis
pisikese kontserdiga Saku Mando
liinide Orkester, kokku umbes 15
mandoliinimängijat. Ettevalmis
tused ametlikuks hooajaks algasid
Teeme Ära talgupäeval 6. mail, talgu
liste abiga tehti korda muuseumi

hoov, riisuti ning lõigati puid. Hooaeg
avati ametlikult Rõngu kodukandi
päeval, mis oli sel aastal 20. mail.
Toimus traditsiooniline kontsert, kus
esinesid seekord Rõngu rahvamajas
tegutseva muusikastuudio õpilased.
10. juunil osales muuseumi pere
Rõngu kandi viie tee puhvetite päival
oma retrohõngulise kohvikuga.

Pakuti häid klassikalisi maitseid ning
esines segarahvatantsu rühm Kava
lik. Külaliskond oli rohkearvuline.
12. juulil toimus muuseumis kont
sert „Kummardus Vello Orumetsale“,
22. juulil osales muuseum projek
tist KäsitööTee Rõngust Otepääni.
24. augustil võõrustasime Arsise
kellade ansamblit Mari Toominga
juhatusel.
13. septembril sai muuseumile
auks võtta vastu annetus ajaloolise
Estonia tiibklaveri näol Elva muu
sikakoolilt. Kui see suursugune
eksponaat oli muuseumieluga koha
nenud, jätsime kogu Pillimuuseumi
varanduse talvepuhkusele, et siis
soojade ilmade saabudes puhanuna
taas külalisi võõrustada.
Tähelepanu! 21. detsembri õhtul
kell 18 esineb muuseumis Liisi
Koikson koos bändiga, täpsem info
kontserdi reklaamil. Kõik huvilised
on väga oodatud!
Täname meeldiva koostöö eest
Rõngu Vallavalitsust.
Ilusat pühadeaega kõigile!
Pillimuuseumi pere

Kadripäev
Käärdil

Elva Muusikakooli

Aastalõpukontsert
21. detsembril kell 18 Elva Gümnaasiumi Puiestee tn aulas
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Käärdi alevi rahvas tähistas Käärdil
Rukki 3 maja värskelt remonditud
päevakeskuse ruumides kadripäeva.
Kadripäeva tähistamise ajaloost
rääkis päevakeskuse juhatuse liige
Kalev Jago. Ettekannet täiendas Silvi
Mihklisaar. Olev Mihklisaar jäädvus
tas sündmuse oma fotoaparaadiga.
Õnnitlesime novembrikuu sünnipäe
valast Meinhard Petersoni. Kokku
saamine jätkus sünnipäevalauas.
Oli meeleolukas õhtupoolik. Suur
tänu kõigile osalejatele, eriti kohvi
laua katjatele Maimu Koppelile, Eha
Vissele, Liina Niiderile. Olete kõik ka
edaspidi oodatud.
Kalev Jago

Eelmisel õppeaastal organiseeris
Rannu Kooli hoolekogu iga tri
mestri lõpus õpilastele orienteeru
misvõistluse. Hoolekogu uus koos
seis otsustas traditsiooni jätkata
ja korraldas 24. novembril kogu
Rannu koolipere ja lapsevanemaid
kaasava ühise ürituse. Trimestri
viimasele päevale enam õppe
töid planeeritud ei ole, siis meie
arvates ongi paslik seda tähistada
veidi teistmoodi. Peale hommikust
klassijuhataja tundi, kus tublisid
kiideti ja mahajäänuid innustati,
võiski võistlus alata.
Orienteerumisvõistlus ei ole kor
dagi olnud pelgalt punktide läbi
mine kaardi järgi, vaid igal etapil
on alati olnud midagi teistmoodi.
Kuid üks on alati kindel - kogu klass
on terve raja läbimise jooksul koos.
Võistkonna liikmetega tuleb arves
tada ja kontrollpunktidesse tuleb
jõuda ühiselt. Peale klassijuhataja
võib võistkonnas osaleda ka lapse
vanemaid. Iga lapsevanem annab
klassile lisapunkti. See innustab
lapsi vanemaid kaasa kutsuma,
samas tekib vanematel võimalus
osaleda koolielus. Nii suurendame
ühise ja OMA kooli tunnet väikeste
sammude haaval.
Selle aasta esimene etapp näitas,
et klassisisene meeskonnatöö on
oluliselt paranenud. Osati ja taheti
olla koos, tempo valiti kõigile
võistkonna liikmetele jõukohane
ning kõik see õnnestus suure
päraselt. Siin on muidugi suur roll
ka klassijuhatajatel, kes suudavad
ja oskavad kamba teismelistega
metsarajal hakkama saama. Aitäh
teile!
Küll aga päev ei piirdu orien
teerumisega, vaid alati on olnud
teiseks osaks ka veidike mõttetööd.

Küsimused on koostatud vastavalt
kooliastmetele. Eelmistel kordadel
on lahendatud ülesandeid kontroll
punktides, on murtud pead spordi
teemadel ning kevadel lahendati
küsimused klassis ning teemaks oli
meie kodukoht.
Kuna sel aastal on palju üritusi
seotud Eesti 100 temaatikaga, siis
seda järgisime ka meie. Pearõhk
oligi selle aasta esimesel orien
teerumisvõistlusel viktoriinil,
mille küsimused puudutasid kõik
Eestit. Küsimusi oli loodusest,
ajaloost, geograafiast, tuntud
inimestest. Laste teadmised olid
üllatavalt head. Eriti armas oli, et
1. klassi lapsed olid ise vastused
kirja pannud. Võitjad olid 3.klass,
5. klass ja 7. klass. Parima punkti
summa sai 3. klass. Võitjatele oli ka
pisike meelehea.
Mul on suur-suur hea meel, et
Rannu Kooli hoolekogu on üks tore
ja aktiivne seltskond, kellel pea
uusi mõtteid ja ideid täis, kuidas
koolielu parendada ja huvitava
maks teha. Selle tõestuseks on see,
et olles kokkuvõtete tegemisega
alles poole peal, hakkasid kõlama
juba uued ideed, mida järgmiseks
võiks teha ja mida planeerima
hakata. Kindlasti jätkame orien
teerumisvõistlustega, kuid plaa
nis on midagi päris testmoodi ja
uudset Rannu koolipere jaoks. Ka
lapsevanematelt ootame aktiivset
osavõttu, sest koos oleme tugeva
mad ja me kõik tegutseme ühise
eesmärgi nimel: meie laste heaolu!
Rannu Kooli hoolekogu tänab
kogu kooliperet ja lapsevanemaid
koostöö eest.
Uute kohtumisteni!
Aide Raal
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Elva vald vajab

Elva vald vajab

Haridus- ja kultuuriosakonna juhatajat

Sotsiaal- ja terviseosakonna juhatajat

Elva Vallavalitsus võtab tööle haridus- ja kultuuriosakonna juhataja, kelle
ülesandeks on haridus-, kultuuri-, noorsootöö- ja spordialase tegevuse
korraldamine Elva vallas.
Oled oodatud kandideerima, kui:

Elva Vallavalitsus võtab tööle sotsiaal- ja terviseosakonna juhataja, kelle
ülesandeks on sotsiaalhoolekandealase ja terviseedenduse alase töö
korraldamine Elva vallas.
Oled oodatud kandideerima, kui:

•
•
•
•
•
•
•

Sul on kõrgharidus;
omad varasemat juhtimis- ja/või töökogemust haridus- või kultuurivaldkonnas
tunned tööks vajalikke õigusakte;
oskad planeerida tööprotsesse ja koordineerida töö- ja huvigruppide tegevusi;
Sul on väga hea suuline ja kirjalik eneseväljendusoskus;
oled hea pingetaluvusega, süsteemne, avatud ja initsiatiivikas;
oskad väga hästi eesti keelt ning suhtlustasemel inglise keelt.

Pakume:
•
•
•
•

võimalust panustada uue võimeka omavalitsuse arendamisse;
huvitavat ja vastutusrikast tööd;
toredaid ja toetavaid kolleege;
erialast täienduskoolitus.

Kandideerimiseks esitada:
•
•
•
•

CV
Motivatsioonikiri ja palgasoov
Haridust tõendava dokumendi koopia
Essee “Valdkonna võimalused ja väljakutsed Elva vallas“ (kuni 2 lk)

Tööle asumise aeg: jaanuar 2018
Asukoht: Elva vallavalitsus, Kesk 32, Elva linn
Tööaeg: täistööaeg
Teenistuskoha nimetus: haridus- ja kultuuriosakonna juhataja, ametnik
Kandideerimistähtaeg on 14.12.2017. Dokumendid palume esitada e-posti teel elva@elva.ee
Lisainformatsioon: Marika Saar (marika.saar@elva.ee või telefoni teel 522 7013 ).
Ametijuhend on leitav veebilehelt www.elva.ee

•
•
•
•
•
•
•

Sul on kõrgharidus;
omad juhtimis- ja/või töökogemust sotsiaalvaldkonnas
tunned tööks vajalikke õigusakte;
Sul on väga head projektijuhtimise alased teadmised ja kogemus;
oskad planeerida tööprotsesse ja koordineerida töö- ja huvigruppide tegevusi;
oled hea pingetaluvusega, süsteemne, avatud ja initsiatiivikas;
oskad väga hästi eesti keelt ning suhtlustasemel inglise keelt.

Pakume:
•
•
•
•

võimalust panustada uue võimeka omavalitsuse arendamisse;
huvitavat ja vastutusrikast tööd;
toredaid ja toetavaid kolleege;
erialast täienduskoolitus.

Kandideerimiseks esitada:

• CV
• Motivatsioonikiri ja palgasoov
• Haridust tõendava dokumendi koopia
• Essee “Valdkonna võimalused ja väljakutsed Elva vallas“ (kuni 2 lk)
Tööle asumise aeg: jaanuar 2018
Asukoht: Elva vallavalitsus, Kesk 32, Elva linn
Tööaeg: täistööaeg
Teenistuskoha nimetus: sotsiaal- ja terviseosakonna juhataja, ametnik
Kandideerimistähtaeg on 14.12.2017. Dokumendid palume esitada e-posti teel elva@elva.ee
Lisainformatsioon: Marika Saar (marika.saar@elva.ee või telefoni teel 522 7013 ).
Ametijuhend on leitav veebilehelt www.elva.ee

TÖÖKUULUTUSTÖÖKUULUTUS
Elva vald vajab

Elva vald vajab

Finantsjuhti

Sotsiaalnõunikku

Elva Vallavalitsus võtab tööle finantsjuhi, kelle ülesandeks on finantsalase töö
korraldamine ja finantsosakonna juhtimine Elva vallas.

Elva Vallavalitsus võtab tööle sotsiaalnõuniku, kelle ülesandeks on
asendushoolduse ja lastekaitsetöö korraldamine Elva vallas.

Oled oodatud kandideerima, kui:
•
•
•
•
•
•
•

Sul on erialane kõrgharidus;
Omad töökogemust finantsvaldkonnas;
tunned tööks vajalikke õigusakte;
oled analüütilise ja strateegilise mõtlemisega;
Sul on väga hea argumenteerimisoskus;
oled hea pingetaluvusega, süsteemne, avatud ja initsiatiivikas;
oskad väga hästi eesti keelt ning vähemalt ühte võõrkeelt.

Oled oodatud kandideerima, kui:
•
•
•
•
•
•

Sul on kõrgharidus (soovitavalt erialane);
omad varasemat töökogemust lastekaitse valdkonnas;
tunned tööks vajalikke õigusakte;
Sulle meeldib töötada meeskonnas;
oled hea pingetaluvusega, avatud, kohusetundlik ja initsiatiivikas;
oskad väga hästi eesti keelt ja inglise või vene keelt suhtlustasemel.

Pakume:

Pakume:

Kandideerimiseks esitada:

Kandideerimiseks esitada:

•
•
•
•
•
•
•
•

võimalust panustada uue võimeka omavalitsuse arendamisse;
huvitavat ja vastutusrikast tööd;
toredaid ja toetavaid kolleege;
erialast täienduskoolitus.
CV
Motivatsioonikiri ja palgasoov
Haridust tõendava dokumendi koopia
Essee “Valdkonna võimalused ja väljakutsed Elva vallas“ (kuni 2 lk)

Tööle asumise aeg: jaanuar 2018
Asukoht: Elva vallavalitsus, Kesk 32, Elva linn
Tööaeg: täistööaeg
Teenistuskoha nimetus: finantsjuht, ametnik
Kandideerimistähtaeg on 14.12.2017. Dokumendid palume esitada e-posti teel elva@elva.ee
Lisainformatsioon: Heiki Hansen (heiki.hansen@elva.ee või telefoni teel 527 3646).
Ametijuhend on leitav veebilehelt www.elva.ee

•
•
•
•
•
•
•
•

võimalust panustada uue võimeka omavalitsuse arendamisse;
huvitavat ja vastutusrikast tööd;
toredaid ja toetavaid kolleege;
erialast täienduskoolitus.
CV
Motivatsioonikiri ja palgasoov
Haridust tõendava dokumendi koopia
Essee “Valdkonna võimalused ja väljakutsed Elva vallas“ (kuni 2 lk)

Tööle asumise aeg: jaanuar 2018
Asukoht: Elva vallavalitsus, Kesk 32, Elva linn
Tööaeg: täistööaeg
Teenistuskoha nimetus: sotsiaalnõunik, ametnik
Kandideerimistähtaeg on 14.12.2017. Dokumendid palume esitada e-posti teel elva@elva.ee
Lisainformatsioon: Marika Saar (marika.saar@elva.ee või telefoni teel 522 7013 ).
Ametijuhend on leitav veebilehelt www.elva.ee

TÖÖKUULUTUSTÖÖKUULUTUS
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Elva vald vajab

Elva vald vajab

Vallamajandusosakonna juhatajat

Kommunikatsioonijuhti

Elva Vallavalitsus võtab tööle vallamajandusosakonna juhataja, kelle ülesandeks
on ehitus-, maakorraldus-, keskkonna-, vallavara-, elamumajandus- ja taristualase
tegevuse korraldamine Elva vallas.

Elva Vallavalitsus võtab tööle kommunikatsioonijuhi, kelle ülesandeks on
sise- ja väliskommunikatsiooni ja Elva valla avalike suhete koordineerimine ja
korraldamine.
Oled oodatud kandideerima, kui:

Oled oodatud kandideerima, kui:
•
•
•
•
•
•

Sul on erialane kõrgharidus (soovitavalt ehitus-, tehnika- või majandusalane);
omad varasemat juhtimiskogemust või töökogemust ametikoha töövaldkonnas;
tunned tööks vajalikke õigusakte;
oskad planeerida ja koordineerida tööprotsesse;
oled hea pingetaluvusega, süsteemne, avatud ja initsiatiivikas;
oskad väga hästi eesti keelt ning vähemalt ühte võõrkeelt.

Pakume:
•
•
•
•

võimalust panustada uue võimeka omavalitsuse arendamisse;
huvitavat ja vastutusrikast tööd;
toredaid ja toetavaid kolleege;
erialast täienduskoolitus.

Kandideerimiseks esitada:
•
•
•
•

CV
Motivatsioonikiri ja palgasoov
Haridust tõendava dokumendi koopia
Essee “Valdkonna võimalused ja väljakutsed Elva vallas“ (pikkus kuni 2 lk)

Tööle asumise aeg: jaanuar 2018
Asukoht: Elva vallavalitsus, Kesk 32, Elva linn
Tööaeg: täistööaeg
Teenistuskoha nimetus: vallamajandusosakonna juhataja, ametnik
Kandideerimistähtaeg on 14.12.2017. Dokumendid palume esitada e-posti teel elva@elva.ee
Lisainformatsioon: Heiki Hansen (heiki.hansen@elva.ee või telefoni teel 527 3646).
Ametijuhend on leitav veebilehelt www.elva.ee

•
•
•
•
•
•
•

sul on erialane kõrgharidus;
omad varasemat töökogemust kommunikatsiooni või avalike suhete valdkonnas;
Sul on teadmiseid ja oskuseid kaasaegsetest kommunikatsioonitehnoloogiatest;
tunned tööks vajalikke seaduseid ja õigusakte;
Sul on väga hea suuline ja kirjalik eneseväljendusoskus;
oled süsteemne, loominguline, avatud ja initsiatiivikas;
oskad väga hästi eesti ja inglise keelt nii kõnes kui kirjas.

Pakume:
•
•
•
•

võimalust panustada uue võimeka omavalitsuse arendamisse;
huvitavat ja vastutusrikast tööd;
toredaid ja toetavaid kolleege;
erialast täienduskoolitus.

Kandideerimiseks esitada:
•
•
•
•

CV
Motivatsioonikiri ja palgasoov
Haridust tõendava dokumendi koopia
Essee “Valdkonna võimalused ja väljakutsed Elva vallas“ (kuni 2 lk)

Tööle asumise aeg: jaanuar 2018
Asukoht: Elva vallavalitsus, Kesk 32, Elva linn
Tööaeg: täistööaeg
Teenistuskoha nimetus: kommunikatsioonijuht, töötaja
Kandideerimistähtaeg on 14.12.2017. Dokumendid palume esitada e-posti teel elva@elva.ee
Lisainformatsioon: Kertu Vuks (kertu.vuks@elva.ee või telefoni teel 58137086). Ametijuhend on
leitav veebilehelt www.elva.ee

TÖÖKUULUTUS TÖÖKUULUTUS
Elva vald vajab

Arengu- ja planeeringuosakonna juhatajat
Elva Vallavalitsus võtab tööle arengu- ja planeeringuosakonna juhataja, kelle
ülesandeks on arengu- ja planeerimistegevuse korraldamine Elva vallas.

Põnevad töötoad, fotonurk, jõuluõhtusöök ja palju muud

Läbi astub Jõuluvana

Oled oodatud kandideerima, kui:
•
•
•
•
•
•
•
•

Sul on kõrgharidus;
omad varasemat juhtimiskogemust või töökogemust ametikoha töövaldkonnas;
Sul on head strateegilise planeerimise alased teadmised ja kogemus;
tunned tööks vajalikke seaduseid ja õigusakte;
Sul on väga head projektijuhtimise alased teadmised ja kogemus;
oskad planeerida ja juhtida tööprotsesse;
oled hea pingetaluvusega, süsteemne, avatud ja initsiatiivikas;
oskad väga hästi eesti keelt ning inglise keelt.

Kaugemalt tulijatele transport
Vajalik eelregistreerimine
tel: 5630 2586 Kristi :)

Pakume:
•
•
•
•

võimalust panustada uue võimeka omavalitsuse arendamisse;
huvitavat ja vastutusrikast tööd;
toredaid ja toetavaid kolleege;
erialast täienduskoolitus.

Kandideerimiseks esitada:
•
•
•
•

CV
Motivatsioonikiri ja palgasoov
Haridust tõendava dokumendi koopia
Essee “Valdkonna võimalused ja väljakutsed Elva vallas” (kuni 2 lk)

Tööle asumise aeg: jaanuar 2018
Asukoht: Elva vallavalitsus, Kesk 32, Elva linn
Tööaeg: täistööaeg
Teenistuskoha nimetus: arengu- ja planeeringuosakonna juhataja, ametnik
Kandideerimistähtaeg on 14.12.2017. Dokumendid palume esitada e-posti teel elva@elva.ee

TÖÖKUULUTUS

Miia Koks
sündis 10.11.2017

Delisa Käärik
sündis 23.11.2017

Liise Tammi Remy Adoma Markus Mihailov
sündis 23.10.2017
sündis 11.11.2017
Otto Mumm
sündis 2.11.2017

sündis 23.11.2017

Emili Uibo

sündis 20.11.2017

Luise Lääne

sündis 26.11.2017

EELK Rannu

Püha Martini

kirikus

Pühapäev, 24. detsember 2017

Kell 14.00 jõuluõhtu liturgiline
jumalateenistus
Kogudust teenib EELK Valga praostkonna
vikaarõpetaja Diina Tuulik.
Kontakt: diina.tuulik@eelk.ee
Telefon: 501 0825
Talituste osas palun eelnevalt kokku leppida.

Elva vald mälestab
Helju Järveoja

09.09.1938-21.11.2017

Anu Narits

21.05.1957 - 25.11.2017

Silvi Pähkel

3.11.1930-25.11.2017

Aado Mets

15.11.1941 – 26.11.2017

Aino Volmer

30.12.1930 -30.11.2017
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Kultuuri- ja spordiürituste kalender
12. detsember
12:00

Jõululaat

Rannu rahvamaja

13. detsember Rannu väärikate jõulupidu Rannu rahvamaja
13:00
14. detsember
17:00

Elva Gümnaasiumi
jõululaat

14. detsember
19:00

Esinevad Viljandi TÜVKA muusikud
Kristiina Päss, Kaisa Kuslapuu, Marek Taltsi

14. detsember
19:00

Esinevad Elva Huviala-ja Koolituskeskuse
näite,-kandle,-ja kitarriringi õpilased

15. detsember
16:00

Aakre Lasteaed-Algkooli
heategevuslik jõululaat

JÕULUJAZZ

Muusika-ja teatriõhtu

Elva turuplatsi park

Rannu Kooli

Rannu rahvamaja

JÕULUPIDU

Elva Lendteater

toimub 21.detsembril kell 13.00

Aakre LasteaedAlgkool

Rannu Rahvamajas

16. detsember Argo Aadli monoetendus
Elva Kultuurikeskus
“Hullumeelse päevik”
18:00

AASTALÕPUPIDU

16. detsember
20:00

Tantsuks ängib ansambel MELODY. Meeleolu aitavad hoida LENDTEATRI näitlejad.

17. detsember
14:00 - 20:00

Pipi jõuluseiklus
Segasummasuvilas

17. detsember
17:00

JõuLuSeGaDik/kiDaGeSuLuõJ

Segakoor Ave jõulukontsert

EAKATE JÕULUPIDU

21. detsember
17:00

Õhtut juhib RAUL VESTER
Külaliseks HELISEV HOROSKOOP, kaastegev
seltskonnatantsurühm SÜGISÕIED

21. detsember
18:00

Elva Muusikakooli
aastalõpukontsert

Esinevad Rannu Kooli õpilased

Puhja Seltsimaja
Elva Järve Lasteaed
Elva Kultuurikeskus
Puhja Seltsimaja
Elva Gümnaasiumi
Puiestee tn aula

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

elvakultuur.ee

Puhja 23. jõuluturniir

KORVPALLIS

JÕULUD
PUHJA KOOLIS
19. 12 KLAVERIKLASSI KONTSERT
kell 16.00 kooli kohvikus

30.12.2017 kell 12.00 Puhja Kooli võimlas
Osavõtumaks 5€/in

21.12 JÕULUKONTSERT

Info: Kaul Karja 5293838; kaulkarja@gmail.com

21.12 JÕULUPIDU

kell 12.15 Puhja kirikus
kell 18.00 kooli võimlas

OLETE OODATUD!

Rõõmuküllast advendiaega
soovib Infolehe toimetus!
Infoleht on Elva valla infoleht.
Toimetaja: Kertu Vuks. Küljendus: Kayvo Kroon.
Trükk: Printall AS. Kojukanne: Omniva
Tiraaž 6600. Kontakt: infoleht@elva.ee.
Järgmine infoleht 22.12.2017

