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Projektitaotlusi 2,79 miljoni
euro eest

J

aanuari viimasel päeval oli
Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse piirkondade konkurentsivõime tugevdamise toetuse II
vooru taotluste esitamise tähtaeg.
Antud meetme eesmärk on soodustada majandusaktiivsuse, sealhulgas
tööhõive ja ettevõtlusaktsiivsuse
kasvu väljaspool Tallinna ja Tartu
linnapiirkondi. Esitatud projektid
olid eelnevalt maakondlikult kokku
lepitud, mida eeldasid ka EAS-i vastava meetme tingimused.
Elva vallast esitati kokku viis
projekti, neist neli valla poolt ning
ühe projekti esitas valla nimel SA
Puhja Valla Arendus. Viiele projektile taotletakse toetust kogusummas
2,79 miljonit eurot. Kuna Tartumaalt
esitati veel mitmeid projekte, siis
läbivad taotlused hindamisvooru ja
rahastusotsuste vastused saabuvad
kevade lõpus või suve alguses.
Kavilda ürgoru puhkepiirkonna
arendamine
Taotluse kogusumma on 1,55 miljonit eurot, millest toetuse vajadus
on 975 000 eurot ja omafinantseeringu moodustab 576 000 eurot.
Suurimad kulud puhkepiirkonna
väljaarendamise juures on projekti
raames tehtavad I etapi tööd, milleks
on Kavilda ürgorus oleva Eesti ühe
suurima paisjärve, umbes 40 hektari
suuruse Kentsi paisjärve puhastamine (peamiselt sette välja kaevamine,
järve kujundamine, paisu rekonstrueerimine ja järve paisutamine).
Kentsi paisjärve taastamise järgselt
arendatakse koostöös kohalike ettevõtjate ja MTÜ-dega Kavilda ürgoru

ja puhkepiirkonna turundusvõrgustik.
Projekti II etapiks on turismipiirkonna arendus, mille raames
rajatakse matkarajad, kalapüügi
kohad, paadilaenutus, seikluspark,
mäesuusakeskus, majutus jm.
Mõningate projektide arendusega
juba tegeldakse. Üheks selliseks on
näiteks mäesuusakeskuse arendamine, mis vajaks lisainvesteeringut
150 000 eurot. Planeeritud on umbes
300-meetrine suusanõlv, mida saab
tulevikus pikendada kuni 800-meetriseks laskumiseks.
Paisjärve korrastamine loob palju
võimalusi rekreatsiooni ja turismi
arendamiseks. Elva vald, kohalikud
ettevõtjad ja MTÜ-d on huvitatud
järve ümber looma lisaväärtusi, näiteks rajama matkaradu, arendama
suplus- ja rannaala, rannaäärsele
alale plaanitakse rajada erinevad
puhke- ja virgestusatraktsioonid.
Soovitakse luua ka seikluspark läbi
männiku metsapargi ja üle ürgoru
köisraudtee, lisaks veel rannavõrkpalli ala, vigursõitudeks võimalikud
atraktsioonid. Talvisel ajal saab
järvel avada uisuväljaku. Piirkonnas
on võimalik koostöös Konguta Jahiseltsiga pakkuda turistile võimalust
fotojahiks ning osaleda linnu- ja
loomavaatlustel.
Kergliiklusteed külade ühendamiseks Rõngu aleviku ja Elva
linnaga
Ke r g l i i k l u s t e e d e
t a ot l u s e
kogusumma on 744 000 eurot, millest toetuse vajadus moodustab 633
000 eurot ja omafinantseeringu osa

moodustab 111 000 eurot.
Kergliiklustee rajamine Rõngu alevikust Viljandi suunal kuni Rõngu
kalmistu parklani tagab valla elanikele töökohtade ja avalike teenuste
parema kättesaadavuse ning ohutuse, suunates jalakäijad ja jalgratturid
mööda jalgteed küladesse viivatele
kõrvalteedele. Praegu puudub Rõngu
alevikust Viljandi poole suunduval
suunal kergtee. Antud tee ääres asub
valla üks suurimaid tööandjaid AS
Promens ja ka teisi ettevõtteid.
Kergliiklustee rajamine Käärdi
alevikus Mesika tänavale ning linna
piirist Kalme külani võimaldab külaelanikele ja osadele Käärdi aleviku
inimestele parema ligipääsetavuse
avalikele teenustele. Rajatav kergliiklustee ühendab Elva linna, Käärdi
aleviku ja Kalme küla Pöksi tööstuspiirkonnaga, tagades töökohtade
parema kättesaadavuse ning ohutu
liiklemise.
Kergliiklustee rajamine Rannu
alevikus avalike teenuste ja töökohtade kättesaadavuse tagamiseks
Kergliiklustee taotluse kogusumma on 398 000 eurot, millest toetuse
vajadus moodustab 349 000 eurot ja
omafinantseeringu osa suurus on 59
000 eurot.
1,6 kilomeetri pikkune kergliiklustee on planeeritud Rannu aleviku
siseselt ja asulast tootmisalani Ervu
külas, et võimaldada kergliiklejatele
vaba, ohutu ja mugav juurdepääs
kodust töökohtade ja teenusteni.
Rannu aleviku tootmismaa-aladel
tegutseb viis ettevõtet. Asula ja too-

misala vahelisel teel on igapäevaselt
liiklemas 50-60 inimest. Kergliiklustee ühendab aleviku kõik olulised
teenusepakkujad: tootmisalad, haridusasutused, perearst, rahvamaja,
sideteenus ja noortekeskus. Kergtee
rajamine on viimaseks kitsaskohaks
antud tootmisalal. Vesi, elekter,
kanalisatsioon on juba rajatud.
Projekti kogusumma on 987 000
eurot, millest toetuse vajadus moodustab 839 000 eurot ja omafinantseeringu summa on 148 000 eurot.
Projekti elluviimisel rajatakse
planeeritud tööstusalale juurdepääsuteed, paigaldatakse uus alajaam ja
veetorustik koos tuletõrjeveemahutitega, kanalisatsioonitorustik, madalpinge elektrikaabel, tänavavalgustus,
sidekaabel, kaugkütte soojustorustik
ja reoveepumpla, kõrghaljastus ning
vajadusel müratõkked. Tööstus- ja
ettevõtlusala projekti tingimuseks
on, et alale saavad tulla tegutsema
ettevõtted, mille tegevusel puudub
oluline keskkonnamõju.
Ulila on ajalooliselt olnud Lõuna-Eesti oluline tööstuskeskus alates
1930. aastatest, mil Ulilas tegutsesid
piirkonna jaoks tähtsad ettevõtted.
Ulila tööstusala valmimine mõjutab
laiema piirkonna sotsiaalmajanduslikku arengut, luues soodsad tingimused ettevõtluse arendamiseks.

seoses Euroopa kõige hinnatuma
kultuuriprojektiga. Kohtumisest
võtsid osa Võru, Setomaa, Valga,
Kanepi, Kambja, Rõuge, Antsla,
Otepää, Elva, Nõo ja Tõrva omavalitsuste juhid.
Euroopa kultuuripealinna tiitlit on
kandnud kõik olulisemad Euroopa
linnad. Paljud neist on otsustanud
kandideerida koos ümbritseva piirkonnaga, võimendades seeläbi kogu

Elva valla
sümboolika
konkursist
Arengu- ja planeeringuosakonna
juhataja Kertu Vuksi sõnul laekus
Elva valla sümboolika konkursile
21 konkursitööd. Vallavalitsus on
moodustanud sümboolika hindamise komisjoni, kuhu kuuluvad
Kaia Kallaste, Helen Ilves, Hendriko
Heinoja, Ruth Keskpaik ja Reelika
Laks. Komisjon hindab konkursitöid
ja teeb valiku kavandistest. Valla
sümboolika peab olema kinnitatud
hiljemalt aprillikuuks.
Elva Vallavalitsus

EESTI VABARIIGI
SÜNNIPÄEV
ELVA VALLAS

22.02
17:00

aarete jaht Hellenurme külas

23.02
16:00

kontsert-aktus Rõngu koolimajas

Mikk Järv
abivallavanem

18:00

kontsert-aktus Elva kultuurikeskuses

18:00

kontsert-etendus Rannu rahvamajas

19:00

Osaleme kultuuripealinna koostööprojektis
Tartu on otsustanud kandideerida
2024. aastal Euroopa kultuuripealinnaks. Jaanuari lõpus Tartu raekojas
kohtunud Lõuna-Eesti omavalitsusjuhid ja Tartu linnapea Urmas Klaas
leppisid kokku, et Tartu ja Lõuna-Eesti omavalitsused teevad tihedat koostööd, et Tartu saaks 2024.
aastal Euroopa kultuuripealinnaks.
Urmas Klaas andis ülevaate Lõuna-Eesti regiooni võimalustest

LÜHIDALT

regiooni arengut. Eestist pärit Euroopa kultuuripealinn selgub 2019. aasta
lõpus.
Elva valla poolt on koostööprojekti
kontaktisikud abivallavanem Marika
Saar ja kommunikatsioonijuht Eeva
Kumberg.
Elva Vallavalitsus

kontsert-aktus Puhja seltsimajas

20:00

rahvapidu Konguta rahvamajas

25.02
12:00

sportlik sünnipäev Aakre külas

elva.ee
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Lumest, teedest ja
vallamajandusest

T

alvega on ikka kaasas käinud
teehoolduse kriitika, olgu
selleks lume lükkamisega
seonduv või lumetust talvest, niiskusest ja vahelduvatest pluss-miinus
kraadidest tingitud kruusateede halb
olukord. Ka viimaste lumesadudega
on vallavalitsusse pöördunud pahased inimesed ja kurtnud puuduliku
lume lükkamise üle, samas kui teised
vallakodanikud on pahandanud, et
miks ometi lund lükatakse, kui seda
peaaegu ei olegi. Ilmselt on põhjust
nii üheks kui teiseks arvamuseks, sest
vald on suur ning ühel teel võib olla
tugev tuisk, kuid teisel mitte.
Kõik teehoolduslepingud on kuni
selle aasta suveni endised ja maapiirkondade teid hooldavad samad ettevõtjad, kes eelmisel aastal. Lepingud
endiste valdade lõikes on erinevad.
Mõned neist näevad ette lumelükkamise alustamise automaatselt,
alates konkreetsest maha sadanud
lumekihi paksusest. Teised lepingud
näevad aga ette, et lund hakatakse
lükkama peale vallavalitsusest tulnud
korralduse saamist. Pärast lumesadu
toimub lükkamine kogu piirkonnas
ja üksikute teede kaupa valikuid ei
tehta. Seega võibki olla, et mõnel
metsavahelisel teel otsest vajadust
polegi. Siinjuures loodan mõistvale
suhtumisele ja kindlasti seisab vald
selle eest, et liiklust takistavaid olukordi ei tekiks.
Kuna maapiirkondade teehoolduse
lepingud lõpevad kevadel, korralda-

Lumetõrjest
Paluperas
Hellenurme ja Palupera piirkonnas
teevad lumetõrjetöid valla teedel
endise vallavalitsuse riigihanke võitjad, kelleks on Nõuni ettevõte Tasemix
ja kergliiklusteed hoiab lumevabad
FIE Vahto Sikk Vahi talu. Kehtivad ka
seni kehtinud lepingud ja tingimused,
lepingujärgselt kuuluvad teed lumest
puhastamisele vajadusel kuni 24 tunni
jooksul. Teede osas, mille lumetõrjet
kohalik omavalitsus ei finantseeri,
tuleb töö tellijal tasuda ise vastavalt
kokkuleppele teostajaga. Lumetõrjeteenuse ostmiseks antud piirkonnas
võtta ühendust Tasemix OÜ-st Tamur
Tammega, telefon 5053426. Eratee
omanik saab lumelükkamise kokku
leppida ka kellegi teisega oma piirkonnas, kel tehnika olemas.
Terje Korss
vallavaraspetsialist

takse suvel uued hooldushanked tulevasteks perioodideks ja määratletakse
ühesugused tingimused kõigile piirkondadele. Selle tulemusel ühtlustub
talvine teehoolduskvaliteet kogu Elva
valla territooriumil. Kindlasti säilib
maapiirkondades põhimõte, et teed
lükatakse puhtaks iga püsielaniku
väravani. Seda muidugi juhul, kui
tegemist on valla teega või erateega,
mille osas on vallaga sõlmitud kasutamise leping. Elva linna talihoolde
leping algas selle aasta algusest ja
kestab 4,7 aastat. Lepingupartneriks
on vastava hanke võitnud Eesti Keskkonnateenused AS.
Mingil määral on segadust tekitanud ka valdade ühinemine ning paljudes valdkondades käib alles tegevuse
häälestamine ja kindlasti läheb veel
veidi aega vallavalitsuse sujuvaks
toimimiseks. Tänaseks on vallamajandusosakonnas enamus personalivalikuid tehtud ning alates veebruarist toimib osakond juba täistuuridel.
Siinkohal toon välja spetsialistid,
kes mainitud osakonnas töötavad
või lähinädalatel tööle asuvad. Vallamajandusosakonna juhataja Hegri
Narusk, keskkonnaspetsialist Margit
Berg-Jürgens, vallavaraspetsialist
Terje Korss, kinnistuspetsialist Daisy
Sild, ehitusspetsialist Andre Kaareste, taristuspetsialist Kristjan Vilu ja
geoinfospetsialist Kullo Laos. Praegu
ei ole veel heakorraspetsialisti, kuid
lähinädalatel saab kindlasti ka see
ametikoht täidetud.

Kõige kiirem tööperiood on hetkel
keskkonnaspetsialistil, kelle laual
ootavad menetlemist kümned, kui
mitte sajad korraldatud jäätmeveost
vabastuse taotlused. Palume kinnistuomanikelt mõistvat suhtumist,
kuna taotlusi menetletakse ükshaaval
ja see võtab aega. Automaatselt kellelegi vabastust ei anta ja kindlasti kõik
taotlejad vabastust ei saa. Siinjuures
soovitan majaomanikel hoolega läbi
mõelda, kas vastava taotluse esitamine on ikka põhjendatud. Retoorika,
et meil prügi ei teki, pole usutav. Me
näeme igapäevaselt, kui palju koguneb olmeprügi avalikesse prügikastidesse ja pakendikonteineritesse.
Need pole aga kohad, kuhu koduses
majapidamises tekkinud olmeprügi
peaks jõudma.
Kogu vallavalitsuse töökas meeskond on avatud vallakodanike
pöördumistele ja kindlasti saavad
kõik pöördumised ka vastused. Üks
osa meie tublist meeskonnast töötab
igapäevaselt endistes vallamajades
tegutsevates teenuskeskustes. Kui
ei soovita pöörduda Elvas asuvasse
vallamajja, teenindavad vallakodanikke ja leiavad küsimustele vastused
teenuskeskustes töötavad piirkonna
koordinaatorid.
Heiki Hansen
abivallavanem

Ajutise põhimääruskomisjoni
tööst

Seoses haldusreformiga on vajadus
enamus õigusakte uuesti kehtestada ja vanad kehtetuks tunnistada.
Vallavolikogu on moodustanud selleks ajutise põhimääruskomisjoni.
Põhimääruskomisjoni ülesanne on
põhimääruse eelnõu ja omavalitsuste ühinemisest tulenevate muude
volikogu õigusaktide eelnõude läbivaatamine.
22. jaanuaril toimus komisjoni
koosolek, kus oli arutamisel Elva
valla põhimääruse eelnõu ja volikogu
liikme, vallavanema ja vallavalitsuse
liikme teenistuslähetusse saatmise
kord.
Põhimääruse eelnõu sätestab,
kuidas Elva vallas sisemine töökorraldus toimub, millised pädevused
on volikogul ja valitsusel. Põhimäärus kinnitab ka valla sümboolika.
Eelnõu esitatakse volikogule esime-

Kultuurikomisjoni koosolekust
18. jaanuaril kohtus kultuurikomisjon Rannu Rahvamajas.
Alustuseks tutvustas abivallavanem Marika Saar haridus- ja
kultuuriosakonna juhatajat Mare
Tamme ja haridusspetsialisti Triin
Kaaverit. Rannu Rahvamaja juhataja Liis Jaamets andis ülevaate
rahvamajast ja Rannus toimuvast.
Seejärel tutvustas Marika Saar
2018. aasta kultuurivaldkonna eelarvet. Arutleti Elva linna kultuuriprojektide hindamise teemal ning
anti ülevaade, kuidas ja mis alustel
on eelnevatel aastatel projekte
rahastatud ning andsime hinnangu
Palupera tegevustoetuste taotlustele kultuurivaldkonnas. Lähene-

Elva Vallavalitsuse 23.01.2087 istungil otsustati:
asuda hooldama korteriomandit asukohaga Pihlapalu 4, Palupera küla;
eraldada 2018. aasta tegevustoetuse arvelt Elva valla kultuuri- ja spordikollektiividele osalist tegevustoetust ja finantsosakonnal tegevustoetus üle kanda Elva
naisrühmale Sinilind 1375 eurot ja Spordiklubile Airi 1489 eurot;
kehtestada Aakre Rahvamaja ruumide üürile andmiseks üürimäärad alates
01.02.2018;
kinnitada kampaania „Registreeri end Elva valla elanikuks“ tulemused ja maksta
auhindadeks igale kolmele loositud isikule 500 eurot;
maksta Õunakese Perehoid OÜ-le 77 eurot detsembrikuu arve alusel lapsehoiuteenuse osutamise eest;
muuta Sihtasutus Rõngu Hooldusravikeskuse nõukogu koosseisu, kutsuda nõukogust tagasi Uno Parm, Marina Lehismets, Anne-Ly Varuson, Ants Rodima ja määrata
nõukogu liikmeks Vahur Vuks, Kaida Vool, Kai Räisa, Vaido Nõmmemaa, Sirje Erm;
muuta Sihtasutus Uderna Hooldekodu nõukogu koosseisu, kutsuda nõukogust tagasi
Uno Parm, Marina Lehismets, Raul Simson, Kalev Jago, Aivar Kuuskvere ja määrata
nõukogu liikmeks Vahur Vuks, Kaida Vool, Kai Räisa, Vaido Nõmmemaa, Sirje Erm;
määrata kinnistu Kivivare jagamisel kaheks katastriüksuseks uutele reaalosadele
koha-aadressid ja katastriüksuste sihtotstarbed alljärgnevalt: Elva vald, Teedla
küla, Kivivare, sihtotstarve maatulundusmaa ja Elva vald, Teedla küla, Varemetsa,
sihtotstarve maatulundusmaa;
nimetada mittetulundusühingu Tartumaa Ühistranspordikeskus Elva valla asutajaõigusi teostavaks isikuks vallavanem Toomas Järveoja;
nimetada mittetulundusühingu Tartumaa Arendusselts Elva valla liikmeõigusi
teostavaks isikuks abivallavanem Mikk Järv;
pikendada Adelheid Works OÜ-ga 21.03.2017 sõlmitud rendilepingut tähtajaga 3
aastat Rannu Rahvamajas ruumide kasutamiseks ateljee ruumiks ning töötubade
korraldamiseks;
sõlmida leping OÜ-ga U-Disain Rõngu kogukonnahoone eskiisprojekti koostamiseks summas 2400 eurot, lisandub käibemaks;
sõlmida Õunakese Perehoid OÜ-ga lapsehoiuteenuse osutamise leping tähtajaga
01.01.2018.a kuni 31.08.2018.a, kohamaksumusega Elva vallale 2018. aastal 210
eurot kalendrikuus ühe lapse koha eest;
sõlmida töövõtuleping Eelarvestusgrupp OÜ-ga Elva spordihoone ehitusmaksumuse kalkulatsiooni koostamiseks ehitise eeldatava maksumuse täpsustamiseks
maksumusega 1850 eurot, lisandub käibemaks.

Elva Vallavalitsuse 30.01.2018 istungil otsustati:
anda välja ehitusload Ulila tööstuspargi tehnovõrkude ja teede rajamiseks aadressil
Elva vald Ulila alevikus: kvartalisisese tänava ning sellelt lähtuvatele ligipääsude detailplaneeringuga kehtestavatele kinnistutele ning jalg- ja kergliiklustee ja
planeeringuala sademeveekraavide rajamiseks; soojusvarustuse tänavatorustiku
rajamiseks alates Puidu katlamaja kinnistust kuni tööstuspargi kinnistute piirideni;
veevarustuse, kanalisatsiooni, tuletõrjeveevarustuse ja sademeveesüsteemi välisvõrkude rajamiseks; elektrivälisvõrgu ja elektripaigaldiste rajamiseks; siderajatise
rajamiseks;
anda välja kasutusluba Elva linnas Vaikne 19 rekonstrueeritud üksikelamule;
anda välja kasutusluba Elva linnas Vapramäe 16 püstitatud üksikelamule;
kanda üle tegevustoetus SA-le Elva Kultuur igakuiselt 13 000 eurot pangalaenu
põhiosa tasumiseks ja 10 750 eurot tegevuskulude katteks;
kanda üle tegevustoetus MTÜ-le Jalgpalliklubi FC Elva ühekordselt 2668 eurot 2018.
aasta tegevustoetuse arvelt;
sõlmida MTÜ-ga Avatud Hellenurme Noortekeskus käsundusleping tähtajaga
viis aastat noorsootöö, huvihariduse ja avatud internetipunkti töö korraldamiseks
Hellenurme piirkonnas.

sele lugemisele 13. veebruaril, pärast
mida seda veel täiendatakse ning
esitatakse põhimäärus volikogule
märtsikuu istungil kehtestamiseks.
Volikogu liikme, vallavanema ja
vallavalitsuse liikme teenistuslähetusse saatmise kord on kasutamiseks
teenistuslähetuste ja välislähetuste Elva Vallavalitsuse 02.02.2018 istungil otsustati:
korral, kui on vaja maksta volikogu
liikmele ja vallavalitsuse liikmele lubada MTÜ-l Võrtsjärve Ekstreem Enduro korraldada 03.02.2018 avalik üritus
hüvitist tehtud kulude eest. Arutati „Elva Jäärada 2018“ Elvas Verevi järvel algusega kell 10, vastutav isik Riho Kollist.
ka sõprusvaldade ja -linnade teemat
Salle Ritso
ning otsustati koostada ülevaade,
vallasekretär
millised sõprussuhted valdadel enne
ühinemist olid.
Maano Koemets
ajutise põhimääruskomisjoni
esimees

Elva saun
üllatab

Peaaegu kaks aastat tegutsenud Elva
saun on läbinud värskenduse.
Pesuruumides on nüüd niiskuskindlad uksed ning uued pingid ja kausid.
Külastajatel on võimalus saunalavale
minnes pesuruumist kaasa haarata
hügieeniline alusrätik. Riietusruumides on föönid, samuti saunakaalud ja
seinakellad. Uuendusena on käesolevast aastast võimalik soetada perepilet,
millega saab terve pere soodsamalt
saunas käia. Pärast kosutavat saunaskäiku pakume külastajatele sooja
teed, mis on valmistatud ehtsa vene
Viive Vink samovariga.
Hüva leili ja kuuma teed!
komisjoni liige

mas on vabariigi aastapäev ja alati
on toimunud ka tublide inimeste,
asutuste ja ettevõtete tunnustamine. Seekord toimub tunnustamine
veel piirkonnapõhiselt. Korrad on
selleks olnud Elva linnal ja Puhja
vallal. Kultuurikomisjon soovitab,
et piirkonnakogud ka teistes piirkondades teeksid ettepanekuid
tunnustamist väärivate inimeste
osas. Koosolekul kiideti heaks
Aakre Rahvamaja põhimäärus.

Toomas Kuris
Elva Varahalduse OÜ juhataja

Spordikomisjoni koosolekust

23.01.2018 toimus Elva vallavolikogu spordikomisjoni teine
koosolek. Kui esimene koosolek oli
pigem informatiivne, tutvuti omavahel ning jagati informatsiooni,
siis teine koosolek oli juba oluliselt
töisem. Arutati 2018. aasta eelarve projekti ning sellega seotud
küsimusi. Küsimused puudutasin
enamasti laste, spordiklubide ja
spordirajatiste rahastamist, toetuste taotlemise korda ja toetuste
suurust erinevates piirkondades.
Komisjoni liikmete sooviks oli,
et selle aasta eelarvesse leitakse
lisaks olemasolevale veel 10 000
eurot, et ka väljaspool Elva linna
sportivad Elva valla lapsed läheksid ka spordiklubide baastoetuse ja
pearaha alla. Lisaks tegid komisjoni liikmed ettepaneku eelarve
spordivaldkonna rahastuse kasvatamiseks igal aastal 10% võrra.
Suuremaks katsumuseks osutus
komisjoni liikmete jaoks Elva
linna projektitoetuste hindamine.

Paljudele oli taoline hindamine
esmakordne ning Elva linnas praktiseeritud kord raskesti mõistetav
ning tehti mitmeid ettepanekuid
o l e m a s o l ev a h i n d a m i s ko r r a
paranda
m iseks. Samuti arutati
ühesuguse projektitoetuste hindamise korra kehtestamist kogu Elva
vallas. Komisjoni liikmete ühtne
seisukoht oli siiski, et häid projekte
on palju ja hea meelega rahastaks
kõiki, kuid kuna vahendeid kõikide rahasoovide jaoks ei jagu, tuleb
vallavalitsusel teha siiski raskeid
otsuseid, kes ja kui palju toetust
saab.
Koosolekul olid põgusalt arutlusel ka teemad, mis puudutasid
Elva ujula ja spordihoone projekti
hetkeseisu ning ühiste vallamängude loomist.
Priit Värv
spordikomisjoni esimees
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President Kersti Kaljulaid käis Elvas külas

Ühispilt presidendiga										Foto: Kayvo Kroon

T

artumaa visiidil viibinud
president külastas kolmapäeval, 24. jaanuaril Elvat nii
keskpäeval, mil viibis elektroonikatehases Enics Eesti AS kui tööpäeva
lõpus, et kohtuda Elva Lasteaias
Murumuna vallavolikogu ja -valitsuse liikmetega.
Haldusreformi järel on presidendil huvi kohtuda kõigi ühinenud
omavalitsuste esindajatega. Elva
kohtumise sissejuhatuseks tutvustas president külaskäigu eesmärke

ja tunnustas omavalitsusi kohaliku
elu korraldajatena – kes siis veel kui
mitte kohalikud ise, teaksid oma
inimeste vajadusi kõige paremini.
Haldusreformi pooldajana leidis
president, et ühiskonnas on pärast
reformi tark alustada laiemat arutelu
teemal, mis on uuenenud olukorras
riigi ja mis kohaliku omavalitsuse
ülesanded. Uutes valdades tuleks
otsustusprotsessidesse kaasata
endisi vallavalitsuste ja volikogude
liikmeid. President pani valitseja-

Kooliks valmis?
vustest, tunnistame vahel
nõrkusi, näitame välja
hoolivust ja vanemate
vajalikkust, siis on lihtsam ka vanemates tekitada usaldust ja tunnet,
et nende laps võiks just
Puhjas kooliteed alustada.
Koolieluga tutvujad			
Foto: Riin Massur
27. jaanuaril toimunud
27. jaanuaril toimus Puhja Koolis infopäevast võttis osa 24 koolieelijärgmisel sügisel kooli tulevate kut koos oma pereliikmetega, naalaste ja nende vanemate infopäev. berasutuse koostööd oli uudistama
Väga palju kasutatud sõna koostöö tulnud ka koolieelikute lasteaiaõpeon reaalses elus palju keerulisem, taja. Kokku võttis kutse vastu tulla
kui arvata võiks. Koostööle asuda koolielu vaatama 65 külalist. Aitäh
on kontimurdvam, kui seda rikku- usalduse ja huvi eest!
Lastele olime sel laupäeval garanda. Päris kindlasti ei edene koostöö
näiteks siis, kui üks osapool hakkab teerinud pisut õppetööle sarnast
teisele ette kirjutama, kuidas asju tegevust, veidi meelelahutust ja
tegema peab. Lootust annab avatus meeskonnamänge. Vanemad nägid
ja vastastikune usaldus.
kooli ja said kooli siseelu kohta
Kui neli aastat tagasi hakkas Puhja teadmisi, mis niisama igapäevaelus
Kool korraldama lastevanematele ja silma ei paistagi. Küsimuste-vastus
nende esimesse klassi astuvatele te voorus ei kujunenud hetkeksi piinlastele infopäevi, oli sellest päevast likku vaikust.
saadav kasu ja tegemise eesmärk veel
Planeeritud paari tunni kohtumine
natukene ähmane ja laialivalguv.
läks traditsiooniliselt üle aja, lahkuTänaseks võime aga öelda, et koos- jate nägudelt me õnneks tüdimust
töö peab päris kindlasti algama enne, küll välja ei lugenud.
Kokkuvõtteks võib öelda, et ei ole
kui võivad tekkida küsimused või
probleemid. Ehk siis oluline on piisa- olemas ühist, kõikidele koolidele
va ajavaruga eelinfo. Hea on tekitada sobivat mudelit koostööks. Iga kool
juba pool aastat enne uue kooliaasta peab välja töötama oma, arvestades
algust olukordi, kus õpetajad, kooli kooli ja vanemate huve, tugevusi ja
juhtkond ja vanemad saaksid võima- vajadusi.
luse teineteisest natukene rohkem
Meie koostöömudeli üks väike ja
teada saada, kuulata ootusi ja lootusi töötav osa on talvine infopäev. Kõik
ning rääkida võimalustest.
huvilised on järgnevatel aastatel
Oleme infopäevi korraldades uudistama oodatud!
tähele pannud, et kui teeme asju
enda parimal moel – pingutades ja
Päivi Märjamaa
Puhja Kooli direktor
rõõmuga, ning räägime oma tuge-

tele südamele, et nad märkaksid
neid, kes vabatahtlikult kohaliku elu
edendamisse panustavad. „Inimeste
vabatahtliku panustamise jõud on
seda suurem, mida rohkem kohalik
omavalitsus neid toetab,“ rääkis
president. Omavalitsuste kanda on
ka osa meie laiapõhjalise riigikaitse
korraldamisest. Selle juurde kuuluvad kogukondade ettevalmistamine
kriisiolukordadeks, riski- ja ohuanalüüsid.
Haridusvaldkonnas peab president

oluliseks Eesti ühtluskooli mudelit,
mida tuleb hoida ja arendada ning
eliitkoolide eristaatust veelgi vähendada. Peame tagama kvaliteetse
koolihariduse igas paigas. Küsimusele, mida peaks meie koolisüsteemis
muutma, vastas president, et seda,
mis meil hästi on, tuleb alles hoida
ja noorendada.
Pikemalt peatus president Eesti
Euroopa Liidu eesistumise perioodil
ja kaitsekoostööl NATOga. Esimese
puhul jätkus presidendil rohkesti
kiidusõnu meie valitsusele ja ametnikele. Euroopas märgati meie riigi
tugevust ja visadust, saime oluliselt
autoriteeti juurde. Koostöö NATOga
on nii meile kui ka neile olnud ülimalt õpetlik lisaks poliitikale ka
tavaõppuste tasandil. Paljud nende
sõduritest polnud kunagi varem
treeninud soodes ja rabades.
President märkis, et Euoopa Liidu
toetusprogrammide uus periood on
algamas ning omavalitsustel tuleb
algatada ühiskonnas arutelu, kuhu
järgneva perioodi toetusi suunata.
Me peakime kõik olema kursis, miks
ja milliseid valikuid valitsus teeb.
Presidendi arvates võiks valitsus
seekord keskenduda mahajäänud
piirkondade järeleaitamisele.
Sissejuhatava ettekande järel avas
volikogu esimees Maano Koemets
vestlusringi ja volikogu liikmed algatasid mitmeid sisukaid teemasid, mis
lisasid kohtumisele asjalikkust ning
avasid presidendi vaateid majanduse, ühiskonna avatuse, tervishoiu
küsimustes.
Küsimusele, mida teha meie rahvaarvu kahanemisega ja vananeva

ühiskonnaga, vastas president üsna
otse, et vanematele inimestele suunatud tervishoiuteenuseid Eestis ei
ole või on piinlikult vähe. Hea, et sellele on hakatud rohkem tähelepanu
pöörama.
Rahvaarvu kahanemine on presidendi hinnangul paratamatus.
„Meil ei õnnestu ei iivet ega sünnitajaid osta toetustega,“ oli president
veendunud. „Kui naised otsustavad
vähem sünnitada ja valida muu eneseteostuse tee, on neil selleks täielik
õigus, sest iga Eesti inimene peab
saama areneda oma potentsiaali
maksimaalse tasemeni,“ rõhutas
president. Lahendus oleks seotud
sisserändepoliitikaga ja peaksime suutma olla palju avatumad ja
tolerantsemad. Siinkohal tsiteeris
president meie riigi esimest presidenti Konstatin Pätsi, kes ühes oma
kõnes on öelnud (tsitaat ei pruugi
olla täpne): „Mina ei taha, et Eestist
saaks selline riik nagu Venemaa, kus
teisi rahvusi ei sallita.“
Kohtumise lõpus kinkis president
lasteaiale oma portree. Vallavanem
kinkis Elva kohtumise meenutuseks
presidendile Elva Gümnaasiumi
vilistlase Rasmus Punkari koolipõlves koostatud kokaraamatu „Ma
armastan pitsat, pole midagi parata”
ja Aakre moositehase funktsionaalse
kirsimoosi.
Eeva Kumberg
kommunikatsioonijuht

Elva Gümnaasiumi sõbrapäevaball
Elva Gümnaasiumi õpilasesindus
jätkab toredat traditsiooni ning
korraldab ka selle aasta veebruaris
sõbrapäevaballi. Üritus toimub 16.
veebruaril algusega kell 19 Elva
Kultuurikeskuses. Üritusel kannavad meelelahutuslike vahepalade
eest hoolt mustkunstnik Charlekas,
LendTeater, Tähtvere tantsukeskus
ja Teadusbuss, tantsuks mängib
ansambel Bossenova. Kohapeal
tegutseb fotonurgas fotograaf Fotail.
Soolo Catering seisab hea selle eest,
et kõhtu saaks turgutada hea ja
paremaga kohvikus. Osta saab ka
õnneloosi, millega on võimalus võita
põnevaid auhindu.
Ootame üritusest osa võtma kõiki
õpilasi alates 7. klassist, õpetajaid,
lapsevanemaid ja huvilisi nii Elva
vallast kui kaugemalt. Õhtune riietusstiil pidulik. Kõik, kes soovivad
noorte ettevõtmist toetada, aga
ise kohale ei saa tulla, saavad anda
panuse Elva Vallavalitsuse arveldusarvele EE061010102018797002,
lisades märksõnaks „SÕBRAPÄEV
gümnaasiumis”. Oleme äärmiselt
tänulikud kõikidele, kes meie ettevõtmisele õla alla panevad ning avalikustame toetajate nimekirja Elva
Gümnaasiumi kodulehel.
Pileteid saab osta Elva Gümnaasiumi kantseleist (Tartu mnt 3 ja
Puiestee 2 õppehoones), samuti
õpilasesinduse liikmetelt. 1. veebruarist kuni 13. veebruarini kehtib
sõbrahind. Ostas korraga viiele sõbrale pileti, saad kuuenda pileti kauba
peale.
Piletihinnad eelmüügist õpilasele
5 eurot, täiskasvanule ja üliõpilasele

7 eurot. Kohapealt ostes õpilasele 7 59092055, e-mail: egle.tuhkur@
eurot ning täiskasvanule, üliõpilase- gmail.com.
le 10 eurot.
Kohtumiseni 16. veebruaril Elva
Jälgi ürituse infot ka Facebookis Kultuurikeskuses!
Egle Tuhkur
(Elva Gümnaasiumi Õpilasesindus)
Elva Gümnaasiumi
ja Instagramis (egopilasesindus).
õpilasesinduse president
Lisainfo: Egle Tuhkur, telefon
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Rannu õpilased räätsamatkal
sega lõkke ümber, kus jõime sooja
teed ning sõime võileibu.
Õpilaste mõtteid õppekäigust:
„Mulle väga meeldis, matkal oli
tore ja lõbus. Meile anti räätsad,
millega saime raba peal kõndida.
Kui saaksin, siis läheksin sinna oma
klassiga uuesti.“ Artur Paul
„Tore oli teada saada rabadest,
kuidas need tekivad ning millised
taimed ja loomad seal on. Mu lemmikosa matkast oli juua raba vett ning
pärast sõpradega tule ääres istuda.“
Miina
„Mulle meeldis väga rabas, mis
sest, et jalad olid märjad. Kindlasti
lähen veel rappa.“ Karl-Joonas
Räätsamatkal 						Foto: Aide Raal
Täname meiega kaasa tulnud lap25. jaanuaril käisid Rannu Kooli sid lastele jalga panemiseks räätsad. sevanemat!
6.–8. klassi õpilased Põlvamaal Val- Matkal selgitati, mis on raba, mille
Reet Sõrra, Merle-Kairit Toom ja
gesoo rabas räätsamatkal. Ilm oli sel poolest see erineb teistest kooslusMerle Ermel
päeval veel talviselt lumine, kuid test, kes seal elavad ning mida iniRannu Kooli 6. –8. klasside
matkajaid saatis õrn vihmasadu. mene rabast saab. Saime meiegi oma
klassijuhatajad
Rabas ootasid õpilasi retkejuhid, kes matkal lume alt külmunud jõhvikaid
selgitasid päeva reegleid ning jaga- noppida. Matk lõppes ühise istumi-

Rannu õpilaste tublid saavutused
18. jaanuaril toimus Ülenurme
Gümnaasiumis Tartu maakonna
4.–12. klasside õpilaste etlusvõistlus.
Rannu Kooli esindasid väga edukalt
7. klassi õpilane Laura-Liisa Tõldsepp ja 9. klassi õpilane Kerttu Kuku.
Ülesandeks oli esitada vabal valikul
proosakatkend ja luuletus. Kerttu
Kuku ütles, et väikeses ja hubases
õhkkonnas tekstide ettekandmine

andis vajaliku ja meeldiva esinemiskogemuse.
26. jaanuaril toimus emakeeleolümpiaadi Tartumaa piirkonnavoor
Ülenurme Gümnaasiumis. 2018.
aasta emakeeleolümpiaadi teema on
„Eesti keel kui riigikeel“. Piirkonnavooru ülesanded olid koostatud nii,
et mõõta emakeele kui aine omandamist, ennekõike kontrolliti keele-

teadmisi. Rannu Koolist võtsid osa
Laura-Liisa Tõldsepp, kes saavutas
7. klasside arvestuses 2. koha ning
Kerttu Kuku, kes saavutas 9. klasside
arvestuses 5. koha.
Liina Nagel
Rannu Kooli eesti keele ja kirjanduse õpetaja

Liikumispäevakud Puhjas

Suusatreening Tähtveres				Foto: Kadri Raudsepp

Puhja ümbruskonna aktiivsed
elanikud said 2010. aastal kokku ja
moodustasid MTÜ, mille nimeks
sai Perekas. Oleme võtnud südameasjaks peredele ühistegevuste
organiseerimise, heategevuslikud
algatused, enesearenduseks ja koolitusteks võimaluste pakkumise ning
kodukoha muutmise pereväärtustest
hoolivaks paigaks. Eeltoodu elluviimiseks käime koos, genereerime
ideid, külastame peredega Eestimaa
kauneid kohti ja kirjutame projekte.
Eelmisel aastal otsustas MTÜ
Perekas anda oma panuse Puhja piirkonna inimeste liikumisharjumuste
elavdamiseks. Asusime tegutsema
teades, et tervise säilitamiseks on
kriitiline kehaline koormus täiskasvanu jaoks vähemalt 30 minutit
mõõdukat tegevust viiel korral nädalas ja et piisavalt liigub Eestis vähem
kui 10% inimestest. Kirjutasime kaks
projekti rahandusministeeriumi
kohaliku omaalgatuse programmi.
2016. aastal saime rahastuse projektile “Liikumispäevakud Puhjas”
ning 2017. aastal jätkuprojektile

“Liikumispäevakud 2”. Mõlema
projekti sihiks oli Puhja piirkonnas
elavate inimeste liikumisvõimaluste
rikastamine erinevate treeningute
korraldamisega, aktiivselt liikuvate
inimeste osakaalu suurendamine
ning seeläbi teadlikkuse tõstmine
liikumise olulisusest.
Esimese projekti raames toimusid
2016. aasta teises pooles Tarbatu
Tervisepargi treenerite juhendamisel 4 kuu vältel iganädalased
rühmatreeningud nii õue- kui sisetingimustes. Vireo füsioterapeudid
hindasid iga osaleja tervislikku
seisundit tervisepäeval treeninguid
alustades ja lõpetades. Jätkuprojekt
“Liikumispäevakud 2” pakkus 2017.
aasta sügis-talvel võimaluse osaleda
kodukandis orienteerumise, suusatamise ja üldfüüsilises treeningus.
Septembris alustasime Külli Pirksaare (OÜ Jooksupartner) juhendamisel
orienteerumise algtõdede omandamist ning tegime läbi neli trenni,
kus õppisime tundma tingmärke
ja lugema kaarti. Igas treeningus
läbisime raja Puhja alevikus ja selle

ümbruses. Omandatud teadmisi ja
kogemusi “kontrollis” juhendaja
treeningute lõpus lühikese testiga.
Iga treening pakkus osalejatele avastamis- ja osalemisrõõmu. Oktoobris
ja novembris oli põhirõhk üldfüüsilisel treeningul nii õues kui kooli
peegelsaalis. Ühised trennid aitasid
kaasa parema vastupidavuse, jõu ja
koordinatsiooni saavutamisele. Tarbatu Tervisepargi juhendaja Helene
Lendok jõudis märgata ja aidata iga
osalejat! Detsembris ja jaanuaris toimusid suusatreeeningud koostöös
MTÜ-ga Suusahullud. Trennide eesmärgiks oli õppida suusatehnikat,
ennekõike vabastiilis suusatamist.
Kaks trenni toimusid Puhjas, kus me
tegelesime veel üldfüüsiliste harjutustega ning kuna lund ikka veel
polnud, siis saime (paljud esimest
korda elus) proovida suusarolleritega
liikumist. Kahjuks polnud ka jaanuarikuuks lumeolud paranenud ning
viimased trennid tegime Tähtvere
suusapargis kunstlumel. Suur tänu
treeneritele Jaak Teppanile ja Andres
Laurile, kes meid asjalikult juhendasid ja suusahuviliste püüdlusi rajal
igati toetasid.
Treeningutes osalejad on hinnanud kõrgelt võimalust koos perega
oma füüsilist vormi ja liikumisharjumusi parandada. MTÜ Perekas tegemistega saab ennast kursus hoida
meie facebooki konto vahendusel.
Riin Massur
MTÜ Perekas juhatuse esimees

Haridus- ja
Teadusministeerumi poolt
26.01.2018 korraldatud
noortevaldkonna
tunnustussündmusel
tunnustati Palupera Põhikooli
õppealajuhataja-huvijuhti
Reet Allakut aastate jooksul
noortega tehtud tubli töö
eest.
Palju õnne Palupera koolipere
poolt ja ikka sära silmadesse!

Klaveriloomad Rannus
17. jaanuaril oli Rannu ja Valguta kesed, kellest jutustasid kuuldud
väikestel lasteaia- ja koolilastel tore muusikapalad.
Evelyn Lääne
võimalus kohtuda klaveriloomadega.
Rannu Kooli klassiõpetaja
Kerget klassikalist muusikat aitasid
mõista arvuti ja uudsete digilahenduste abil valminud kunstiteosed liikumatutest ja liikuvatest loomadest.
Toreda muusikalise etenduse
andsid pealinnast külla tulnud Katri
Rebane klaveril, Peeter Rebane kitarril ning kunstnik Kerstin Hallik.
Etenduse lõpuks valmis üllatuspilt,
millelt lapsed said leida iseenda ning
etenduse käigus valminud looma-

Virtuaalreaalsus klassiruumis
Virtuaalreaalsus on selleks
üks võimalus paljude hulgast.
12. jaanuaril Tallinnas
HITSA nutiklassis toimunud
eTwinningu virtuaalreaalsuse
seminaril said õpetajad uuest
tehnoloogiast teoreetilisi ja
praktilisi teadmisi. Stseen oli
pärit justkui ulmefilmist, kui
kümmekond õpetajat korraga
virtuaalreaalsuse prillid ette
panid. Konguta Kooli õpetaja
Pille Granovski oli üheks teemajuhiks antud töötoas ning
tema sõnul tuleks õpetajatel
Virtuaalreaalsuse prille proovimas (Koolielu arhiiv)
virtuaalreaalsusega seonduVirtuaalreaalsus on simuleeritud vat juba praegu õppida, sest ühel
keskkond, mis on loodud kasuta- hetkel jõuab see tehnoloogia koodes riist- ja tarkvaralisi vahendeid. lidesse nagunii.
Inimene saab simulatsiooni tajuda
Konguta Koolis on käimas
nägemis-, kompimis-, kuulmis- ja eTwinningu projekt „Safe surfing“,
lõhnameelte abil ning virtuaalse mille raames koos norra õpilastega
maailmaga teineteist vastastikku õpitakse ja arutletakse interneti
mõjutada. Näiteks saab objekte turvalisuse üle. Ühisprojektis mänlähemale liigutada või kaugemale gitakse virtuaalreaalsuse abil läbi
lükata ning selliselt loodud maa- erinevad ohtlikud situatsioonid
ilmas ringi liikuda ja võimalik on internetis ning koos õpetajaga aruisegi objekte puudutada, meister- tatakse hiljem läbi õiged internetis
dada ning muuta.
käitumise reeglid. Projektis teevad
Klassiruumis on virtuaalreaal- eesti ja norra õpilased vastastikku
sus heaks abimeheks teemade videoid, kus üks osapool kajastab
näitlikustamisel ning lihtsusta- vale käitumist internetis ja teine
misel. Meile muidu kättesaama- osapool peab vead parandama, näitud objektid, kohad, hooned on teks libakonto loomine, paroolide
võimalik virtuaalreaalsuse prillide kasutamine, õngitsemine. See on
ja mobiiltelefoni abil klassi tuua. uudne lahendus, mis aitab tõhusaVirtuaaltuurid on üks uhke ja inno- malt õppida ja õpetada, seda eriti
vaatiline võimalus tutvustada näi- kiirelt arenevas maailmas.
teks oma kooli, kodukohta, EestiPille Granovski ja Liina Tamm
maad. Elukestva õppe ja digipöörde
Konguta Kool
raames püütakse muuta õppimist
ja õpetamist põnevamaks, õpilasi
motiveerivamaks ja praktilisemaks.

Elva Vallavalitsus otsib Palupera teenuskeskusesse

majahoidjat-koristajat
töökoormus 0,8 kohta

Sooviavaldus ja CV palume saata aadressile
terje.korss@elva.ee või posti teel Elva Vallavalitsus, Kesk
32, Elva linn
Lisainfo telefonil 5302 0888, Terje Korss

Talverõõmud suusakuurortis

J

uba kolmandat aastat järjest pakivad Puhja Kooli teise ja kolmanda
kooliastme õpilased ning neid
saatvad õpetajad suusapüksid kotti ja
suunduvad Piiri spordilaagrisse, kus
omandatakse teadmisi erinevatest
talispordialadest.
31. jaanuari varahommikul startisid
4. ja 5. klassi õpilased talilaagrisse.
Piiril laagrilisi ootav ilm oli imeline:
päikeseline ja tuulevaikne. Esimese
päeva hommikul pühenduti mäesuusatamisele ja lumelauaga sõitmisele
kohapeal ning esmakordselt mäe
peale saanud õpilastel tuli tõdeda,
et suureks väljakutseks võib osutuda
juba suusasaabaste jalgasaamine ja
paelte kinnisidumine.
Pärastlõunane Kuutsemäe tekitas
algajates talisportlastes alguses ärevust ja hirmugi, kuid kogenud instruktorite abil said kõik esmase suure
mäe kogemuse kätte ja õhtu lõpuks
vuhisesid mäest osavalt alla ka need,
kelle jaoks kokkupuude mäesuuskade või lumelauaga oli esmakordne.
Ööpimeduses toimunud matk metsas
pani küll paljude väsinud matkaliste
jaksu proovile, kuid lõppes rõõmsates toonides. Müttamine pimedas ja
lumises metsas pole igapäevane ning
jääb kindlasti erakordse sündmusena

meelde.
Järgmise päeva hommik tervitas
päikesepaiste asemel lumesaju ja
tuisuga, kuid plaan tutvuda murdmaasuusatamise põhitõdedega viidi
ellu ning kehalise kasvatuse õpetaja
Taneli juhendamisel said osalejad
katsetada ka suuskadel kullimängu.
Lõuna ajal anti teatepulk edasi 6. ja
7. klassi õpilastele, kes juba kogenud
laagris osalejatena alustasid Kuutsemäel ning jätkasid järgmisel päeval
murdmaasuusatamisega Piiril.
Lisaks tutvumisele erinevate talispordialadega, annab kaks päeva kodust
eemal väärtusliku võimaluse arendada ka neid oskusi, mis kodus ema-isa
valvsa ja hoolitseva pilgu all ehk nii
palju arenguruumi ei saa. Mida teha
märgade kinnastega? Millega kokku
pühkida põrandale kogunenud puru?
Kes peaks hoolitsema selle eest, et
nõud laua pealt kokku korjatud saaks?
Kuidas toime tulla pettumuse ja frustratsiooniga, kui uue oskuse omandamine nõuab kõvasti pingutamist ja
kukkumist on rohkem kui püstiseismist? Laagrielu annab võimaluse lastel
endil neile küsimustele vastused leida
ning tõdeda, et tihti on meie võimete
ja oskuste piirid arvatust palju avaramad.

Talverõõmusid nautimas

Foto: erakogu

Kasud on sees ka õpetajatel.
Väljaspool koolimaja koos lastega
tegutsemine annab võimaluse üksteise tundma õppimiseks ja koostöö
parandamiseks. Kindlasti tulevad
laagrimeeleolus tekkinud positiivne
õhkkond ning soojad suhted kaasa ka
koolimajja ning mõjutavad õpilaste
ja õpetajate omavahelist suhtlemist
ka ainetundides. Loodetavasti jätkub
meeleolukas koostöö Piiri spordilaagri
toredate juhendajate ja instruktoritega
ka järgmistel aastatel.
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Peedu kooli lapsed Jaapanis
Jaanuari lõpus toimus Peedu
koolis järjekordne teemapäev, mille
keskseks teemaks oli Jaapan. Nagu
teistele teemapäevadelegi kohane,
koostasid lapsed ise endale sellel
päeval tunniplaani. Osaleda sai päris
mitmes Jaapaniga seotud õppepesas: judo, Jaapani paelte punumine,
riisipallide valmistamine, koikalade meisterdamine, nuputamine
ja hieroglüüfidega tutvumine ning
muusika, milles õpiti ära jaapanikeelne laul. Päeva lõpetuseks vaadati
lustakaid videosid Juhkamite pere
Jaapani reisist, kelle kaudu idee Teemapäev Peedul 		
Foto: erakogu
suuresti teostus. Eriline tänu Marek
Pihlakule, kes leidis aega lastele
Põgus väljavõte sündmustest
tutvustada judo väärtusi! Oli väga leitav aadressil http://lingid.ee/
intensiivne, kuid samas mitmekülg- peedujaapanis.
selt hariv ja silmaringi avardav päev.
Eriti õpetlik oli moment, mil selgus,
Joosep Tosmin
Peedu kooli koolijuht
et koolisuppi söögipulkadega süüa ei
ole ikka mõtet...

Tunnustati Palupera Põhikooli

Riin Saadjärv
Puhja Kooli haridustehnoloog

Mesimummid talvematkal
23. jaanuaril seadsid Hellenurme
lasteaia Mesimummide rühma lapsed
oma sammud talvisele matkarajale.
Tuli olla tähelepanelik, et märgata
kõikjal talve tunnuseid. Peatuti ja
uuriti neid ka lähemalt: imetleti
jääpurikaid, katsuti kohevat lund,
võrreldi igihaljaid ja raagus puid,
vaadeldi lumel loomajälgi ja tehti ka
ise jälgi. Teekond oli tähistatud seitsme kontrollpunktiga, mille asukohad
pidid lapsed orienteerumiskaardi abil
üles leidma. Iga punkt oli tähistatud
ühe eesti metslooma pildiga, kelle
lapsed pidid ära tundma ja teadma,

kes neist magab talveund. Seejärel
tuli õigesti vastata talveteemalistele
küsimustele. Lapsed leidsid peaaegu
igast kontrollpunktist neile juba
tuttavaid tähti. Matka lõpus laoti
üheskoos nuputades tähtedest kokku
sõna, mis tähistab meie Eestimaa
külma aastaaega – TALV.
Käthlin Naarisma
Hellenurme lasteaia õpetaja

2009. aastal liitus Palupera Põhikool ülemaailmse keskkonnaprogrammiga GLOBE. Selle programmi
peasuunaks on atmosfäärivaatlused
ja tulemuste edastamine ülemaailmsesse andmebaasi, mida kasutaMesimummide rühma lapsed matkarajal
vad lisaks õpilastele ja õpetajatele
ülesannet uurimas
Foto: Käthlin Naarisma
ka NASA ja NOAA teadlased. Meie
tegevust Paluperas on märgatud ja
GLOBE peakontor USA-st on saatnud aastate jooksul tunnustuskirPärast võistluse avatseremoo- ju ja väljastanud sertifikaadi, mis
niat algas robotidisaini ja uurimisprojekti ettekandmise hindamine
ning seejärel algasid robotimängu
voorud. Meie poistel läks iga vooruga järjest paremini. Rõõm oli suur,
kui pika päeva lõpul saime teada, et
saavutasime robotimängus 2. koha.
Võistluste vaheaegadel jäi meil aega
ka AHHAA Keskuses põnevaid väljapanekuid uurida. Praegu on avatud
näitus „AHHAA, talisport!“. Saime
katsetada kümmet erinevat taliala
mäesuusatamisest lumesõjani ja
koerarakendisõidust suusahüpeteni. Teokeste rühma tubane kelgutamine
Foto: erakogu
Hüppeid me ei julgenud proovidagi.
Oli väga lahe ja muljeterohke päev,
Konguta Kooli kõige pisemad peremis annab motivatsiooni veelgi liikmed on 1,5–3 aasta vanused ja
paremini valmistuda finaaliks, mis käivad meie lasteaiarühmas „Teoketoimub märtsis Tallinnas.
sed“. Selles rühmas on väga tublid
Täname õpetaja Taimurit, kes lapsed ja osavõtlikud lapsevanemad.
entusiastlikult robootikaringi juhen- Selle aasta algusest toimetatakse
dab ning meiega väärtuslikke koge- ühiselt projekti „Timbu-Limbu“
musi ja põnevaid mõtteid jagab! Suur kallal. Mis loom see selline on?
tänu kõigile pöidlahoidjatele!
Mida? Mis projekti nii pisikeste lastega tehakse?!
Tegemist on ühe toreda kalendLoominguliste tüüpide nimel
Triinu Kull riga, mis on saadud kingituseks
Palupera Põhikooli Õpilasesindu- jõulumehelt ja mis lisaks nädala-,
se pressiesindaja kuu- ja sünnipäevade otsimisele ja
äramärkimisele õpetab veel palju
muudki toredat.
Peaaegu igaks päevaks on Tim-

Loomingulised tüübid robootikavõistlusel

tõendab meie poolt kogutud andmete usaldusväärsust. GLOBE ringi
juhendab edukalt juba üheksandat
aastat matemaatika õpetaja Arvet
Silk . Sellel õppeaastal on põhilisteks
vaatlejateks ja andmete saatjaks 7.
klassi õpilased. Tänan kogu koolipere
nimel GLOBE ringi tubli töö eest!
Svetlana Variku
Palupera Põhikooli direktor

Koostööprojekt vanematega

Loomingulised tüübid koos robootikaõpetajaga			

21. jaanuaril AHHAA Keskuses toimunud võistluse FIRST LEGO League
poolfinaalis saavutas 2. koha Palupera Põhikooli võistkond nimega
Loomingulised tüübid.
Võistkonna moodustasid 7. klassi
õpilased Triinu Kull, Eve Riivik, Kadri
Laas ja 5. klassi õpilased Andres Kull
ning Martti Miks. Meiega koos võistles ka Harri Treier Elva Gümnaasiumi
8. klassist.
Käesoleval aastal oli võistluse teemaks hüdrodünaamika ja vesi ning
harjutamist alustati juba sügisel.
Kadri, Eve ja mina valisime koos

Foto: erakogu

robootikaõpetaja Taimur Treieriga
uurimiseks ja katsetamiseks biolagunevate joogikõrte kasutamise
looduses. Eesmärk oli vähendada
rabamatkal kaasaskantava matkavarustuse hulka ning plastpudelite
loodusesse sattumise ohtu, asendades plastist joogipudelid filtriga joogikõrtega. Tegime katseid, uurisime,
arvutasime ja tulemuste tutvustamiseks joonistasime posterid. Samal
ajal Andres, Martti ja Harry ehitasid
roboti ja harjutasid missioonide sooritamist. Kõige parem robotimeister
on muidugi Harry.

bu-Limbu kalendri koostajad pakkunud päeva meelde jätmiseks midagi
põnevat. Seda kalendriüllatust püütaksegi ühises koostöös lasteaia ja
vanematega realiseerida.
Vahest juhtub, et ilma tõttu ei saa
kalendris pakutavat tegevust ellu
viia, kuid siis tuleb appi õpetajate,
laste ja lastevanemate loovus. See
koos kulgemine ja arenemine, mida
rühma blogistki jälgida saab, on
väga vahva. Näiteks „Mine kelgutama“ päev, kui õues oli koerailm ning
õue minna ei saanud, nägi toas välja
hoopis teistsugusena. „Ütle aitäh!“
päeval olid vanemad meeldivalt
üllatunud, kui laste meisterdatud
kaardid kingituseks said. Kui palju
ühist kvaliteetaega leiavad pered
koos lemmikmultikat vaadates või
lumememme meisterdades!
Seda kõike on kõrvalt väga tore
vaadata, sestap palju jõudu projekti
elluviimiseks kõikidele osapooltele
ja aitäh Timbu-Limbu kalendri koostajatele!
Liina Tamm
Konguta Kooli juhataja
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Esimesed Elva valla kärajad

Külade kärajad						

27. jaanuaril kärasid Konguta
Rahvamajas Elva valla tegusad
külad. Mõte korraldada kärajad
hakkas idanema möödunud aasta
lõpus. Rannu Külade Seltsi aktiivsed eestvedajad leidsid tee Konguta Külaseltsi poolt korraldatud
sündmusele, kus külaliigutajatele
omaselt leiti ühine jututeema ning
mõtted hakkasid liikuma. Kui mingi
asi jääb heas mõttes painama ja
viib une, siis on see selge märk, et
mõte tuleb teoks teha. Igas Elva
valla piirkonnas leidub toimetajaid
ja kogukonda panustajaid. Kärajad
oli suurepärane võimalus nende
tublide tegijatega kokku saada,
luua kontakt ja üheskoos arutleda,
kuidas minna edasi. Seltsis ikka
segasem.
Üritusel olid esindatud kõik Elva
valla piirkonnad. Kõige suurema
esindusega olid kohal Aakre küla
esindajad, kellel on ette näidata
aastate pikkune mitmekesine tegevuste portfoolio. Rõngu piirkonda
esindasid Kõduküla, Lossimäe küla,
Tammiste küla, Valguta Seltsimaja,
MTÜ Käärdi Selts ja Rõngu alevivanem. Tegu on tublide ja hakkajate
külade ja eestvedajatega, kes on
korraldamas Rõngu külade olümpiamänge, rattarallit, puhvetite
päiva, riigipühade tähistamist ja
paljusid muid sündmusi.
Rannu piirkonnast rääkisid oma
külaseltsi tekkeloo Rannu Külade
Seltsi esindajad, kes lühikese aja
jooksul on korda saadetud nii mõn-

Foto: erkogu

dagi. Oma mitmetahulistest põnevatest tegevusest pajatas ka Rakke
Külaselts. Rakke külade piirkond
on 2016. aastal pärjatud Tartumaa
Aasta Küla tiitliga.
Puhja piirkonnast oli osalemas
ja kogemusi jagamas Ulila suveaia
eestvedaja. Ulila suveaed on taas
ellu äratatud ning seal on toimumas palju põnevat. Uula Külaselts,
Puhja Maanaiste Selts ja MTÜ
Soovere eestvedajad ja liikmed
on tublid projektikirjutajad. Läbi
erinevate tegevuste, milleks on
väljasõidud, osalemine rahvusvahelistel konverentsidel, talgupäevad, peod kogukonnale ja palju
muud, panustatakse järjepidevalt
kohaliku kogukonna arengusse.
Konguta piirkond paistab silma
pikkade traditsioonide ja tublide
külaseltside rohkusega. Näiteks
Pööritsa külast pärineb enamik
Konguta Segakoori lauljatest,
Mäeotsa Külaselts ootab tutvuma
külamajaga, väljaarendamisel on
suusamägi. Kobilu Külaseltsi eestvedamisel kutsuti ellu esimene
Konguta külade päev.
Aktiivseid mittetulundusühinguid ja seltse leidub ka Elva linnas.
Kärajatele oli jõudnud MTÜ Elva
Elama esindajad, kes lisaks erinevatele sündmuste korraldamisele
on loonud meediaportaali Elva Elu,
kust võib leida kõige tummisema
sündmuste kalendri ja värskeimad
uudised Elva vallas toimuvast.
Külade käramisele olid tulnud

kaasa elama Elva vallavolikogu
esimees Maano Koemets ja abivallavanem Marika Saar. Oma sõnavõtus selgitas Maano Koemets,
kelle poole külaseltside juhid
saavad pöörduda külakogukonna
murede ja rõõmudega. Aktiivsed
külaseltsid peaksid oma tegevuskava koostades ja projektitööd
tehes pikemalt oma tegevusi ette
planeerima ning kõik head ideed
kaardistada, mille teostamisel on
vajalik valla abi. Niimoodi saab
nende kuludega arvestada valla
üldeelarvet koostades. Volikogu
esimees tõi välja, et vald lähtub
avatud valitsemise põhimõtetest
ning arengukavade ja kordade väljatöötamise protsessi kaasatakse
kindlasti ka külaseltse. Marika Saar
tõi välja, et ühinemislepingus on
külaliikumine kajastatud ning
jätkatakse toetuste andmist. Seni
on piirkonniti olnud külaseltside
ja MTÜ-de toetamise korrad väga
erinevad ja uute ühiste kordade
väljatöötamise juures on palju võimalusi. Samuti rääkis Marika Saar
Elva valla koduleheküljest, kus
info külaliikumise kohta pidevalt
täieneb ja oodatud on igasugune
oluline info külaseltsidelt.
Kärajatel tekkis arutelu külavanema statuudi ja selle olulisuse
üle, ühiste ettevõtmiste võimalikkuse ja ülevallaliste suurprojektide
teemal. Ragistati ajusid, kuidas
minna koos edasi. Kõlama jäi, et
tulevikus võiks toimida Elva valla
külade ümarlaud ja ühiselt lepiti
kokku ka esimesed sammud selle
teostamiseks. Järgmine kohtumine
toimub juba märtsikuus Mäeotsal.
Kärajate traditsioonil Elva vallas
on jumet. Koos olid teotahtelised
ja särasilmsed külaliigutajad, kes
ajavad õiget asja. Elva valla igas
osas on nii palju potentsiaali ja
ideesid, mis suures plaanis muudavad Elva valla võimaluste vallaks.
Mari-Liis Vanaisak
Rõngu Rahvamaja juhataja

MTÜ Tantsuklubi Mathilde
talvistest tegevustest
MTÜ Tantsuklubi Mathilde tegutseb Hellenurmes juba 2000. aastast
alates. Tantsuklubisse kuulub viis
tantsurühma: Line-tantsurühm
Fiiling, mustlastantsurühm Sabrina,
kõhutantsurühm Marbella, rahvatantsurühm Helles ja vanaaegsete
seltskonnatantsude rühm Mathilde.
Meie kultuurimajas tegutseb ka naiskoor Helletajad.
Oleme õnnelikud, kuna suudame
rõõmustada vaatajaid uute tantsude,
laulude ja lahke naeratusega. Meile
meeldib esineda hooldekodudes ning
rõõmustada seal elavaid inimesi ning
ka nendepoolne vastuvõtt on alati
olnud soe ja siiras.
Vanatantsutrupp Mathilde ja
mustlastantsutrupp Sabrina esinesid Hellenurme hooldekodus 18. jaa-

nuaril, Vanatantsutrupp Mathilde ja
kõhutantsutrupp Marbella esinesid
Uderna hooldekodus 25. jaanuaril,
Rahvatantsutrupp Helles ja kõhutantsutrupp Marbella esinesid 6.
veebruaril Hellenurme hooldekodus.
Plaanis on lähiajal rõõmustada
Uderna, Hellenurme ja Kodijärve
hoolealuseid kõikide tantsutruppide
poolt. Külla oleme oodatud Rõngu
ja Aarikese hooldekodusse märtsis
ja aprillis.
17. veebruaril ootame kõiki sõbrapäevaüritusele Hellenurme kultuurimajas, mille viime läbi koos sõpruskollektiivide ja kapelliga Rukkilill!
Elsa Komleva
Tantsuklubi Mathilde liige

Sõbrapäeva
pillerkaar.
17.veebruaril kell 14.00

Hellenurme kultuurimajas
Külla tulevad sõpruskollektiivid

Sangastest, Rõngust, Kanepist,
Kuigatsist, Nõunist ja Hellenurmest.
Tantsuks mängib kapell Rukkilill.

Info. 5058195 Anne

Toetajad

Tuludekraratsiooni esitamisest
Peagi on käes taas tulude deklareerimise aeg ning nagu eelnevatel
aastatel, algab tulude deklareerimine
15.veebruarist.
Deklaratsiooni esitamine
Tuludeklaratsiooni peavad esitama
füüsilisest isikust ettevõtjad; isikud,
kes on saanud tulu välismaalt; isikud,
kelle väärtpaberite võõrandamisest
saadud kahju on suurem kui saadud
kasu; isikud, kes on teinud maksustamisperioodi jooksul investeerimiskontole sissemakseid või sealt
väljamakseid; isikud, kes on saanud
tulu vara võõrandamisest, üüri- või
renditulu, müünud metsamaterjal või
raieõigust ning isikud, kes soovivad
kasutada maksusoodustusi.
Deklaratsiooni saab esitada elektrooniliselt, saata postiga lähimasse
Maksu- ja Tolliameti teenindusbüroosse või tulla büroosse kohale.
Elektrooniliselt on võimalik oma tulusid deklareerida e-maksuamet/e-tolli
kaudu (sisenedes ID-kaardi, mobiili
ID või pangalinkide abil). Büroos
väljastab teenindaja kõigile soovijatele eeltäidetud tuludeklaratsiooni

blanketi, mida maksumaksja ise vajadusel täiendada saab. Kõige kindlam
on esitada eeltäidetud andmetega
deklaratsioon, siis võib kindel olla,
et midagi andmetest deklareerimata
ei jää.
Ühisdeklaratsioon ja maksusoodustuste ülekandmine
Kõige suurem muudatus käesoleval
aastal on see, et enam ei ole võimalik
abikaasadel esitada ühist tuludeklaratsiooni, kuid maksusoodustusi
saab teatud tingimustel abikaasale
üle kanda. Füüsiline isik saab esitada
üksikdeklaratsiooni ning alla 2160
eurost maksustatavat tulu saanud
isiku eest võib tema abikaasa täiendava maksuvaba tulu maha arvata,
kuid abikaasade maksustatav tulu
kokku ei tohi sel juhul ületada 50 400
eurot kalendriaastas. Maksustatavat
tulu ületava eluasemelaenu intressi,
koolituskulu ja laste maksuvaba tulu
summa või selle osa võib abikaasale
üle kanda, kui abikaasade varasuhteks
on varaühisus. Sisuliselt on varaühisusega tegemist, kui abikaasad ei ole
notari juures sõlminud abieluvara-

lepingut. Maksusoodustusi saab üle
kanda vaid sel juhul, kui abielu kehtis
31.12.2017.a seisuga. Maksusoodustuste üle andmiseks tuleb kindlasti
tuludeklaratsioon esitada ja sinna
märkida abikaasa isikukood, kellele
soovitakse kasutamata jäänud maksusoodustused üle anda. Maksu- ja
Tolliamet kannab kasutamata osa
automaatselt abikaasa tuludeklaratsioonile. Abikaasal tuleb soovi korral
aktsepteerida talle üle antud kasutamata maksusoodustused. Maksuhaldur soovitab elektroonilise esitamise
korral esimesena esitada oma deklaratsiooni sellel abikaasal, kelle tulud
on väiksemad ja kõiki mahaarvamisi
ei ole tema deklaratsioonis võimalik
arvesse võtta. Teisena kinnitab oma
deklaratsiooni kõrgemat tulu teeniv
abikaasa.
Eluasemelaenu intressid ja koolituskulud
Laenu intresse ja koolituskulusid
saab jätkuvalt tuludest maha arvata
kuni 1200 eurot ühe deklaratsiooni
kohta, kuid muutunud on see, et eluasemelaenu intresse saab sealhulgas

maha arvata kuni 300 eurot. Näiteks
on füüsiline isik tasunud aasta jooksul koolituskulusid 600 eurot ning
eluasemelaenu intresse 430 eurot.
Deklaratsioonis võetakse sel juhul
arvesse vaid 900 eurot (koolituskulud
600 eurot + intressid 300 eurot).
Laste maksuvaba tulu summa
Sellest aastast on õigus deklareerida ka abikaasa laste andmed, kui abikaasa ise või lapse teine vanem lapse
andmeid ei deklareeri. See tähendab,
et üks lapsevanem võib oma deklaratsioonile kanda nii oma lapsed, ühised
lapsed kui ka abikaasa lapsed.Laste
maksuvaba tulu summa alates teisest
lapsest on endiselt 1848 eurot.

täidetud andmetega
• 15. Veebruar algab tulude deklareerimine
• 2. Aprill on tuludeklaratsiooni
esitamise tähtpäev
• 2. Juuli on juurdemaksmisele kuuluva tulumaksu tasumise ja
enammakstud tulumaksu tagastamise tähtpäev
• 1. Oktoober juurdemaksmisele kuuluva tulumaksu tasumise ja
enammakstud tulumaksu tagastamise tähtpäev residentidele, kes deklareerisid ettevõtlustulu, kasu vara
võõrandamisest või välisriigis saadud
tulu ning mitteresidentidele, kes deklareerisid mahaarvamisi Eestis.

Olulised numbrid ja kuupäevad
• Maksuvaba tulu suurus oli 2017.
aastal 2160 eurot
• Täiendav maksuvaba tulu suurus
pensionilt 2832 eurot
• Täiendav maksuvaba tulu suurus
kutsehaigushüvitiselt 768 eurot

Täpsemat informatsiooni leiate
Maksu- ja Tolliameti kodulehelt
https://www.emta.ee/et, infotelefonilt 880 0811 või e-posti teel eraklient@emta.ee.

• 7.-9. veebruar on võimalik
e-maksuametis/e-tollis tutvuda eel-

Laidi Suumann
Maksu- ja Tolliameti büroojuht
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Matkasarja esimesel matkal rekordarv osalejaid
Scandagra Eesti Aktsiaseltsi õhusaasteloa muutmise
avalikustamise teade
Keskkonnaamet avaldab teate keskkonnaseadustiku üldosa seaduse § 58 lõike
3 alusel.
Keskkonnaamet teatab, et Scandagra Eesti Aktsiaseltsi (registrikood
10188677, aadress Tähe 13, 71020 Viljandi) 03.08.2017 esitatud õhusaasteloa
muutmise taotluse ja selle lisaks oleva lubatud heitkoguste projekti alusel on
muudetud õhusaasteluba nr L.ÕV/323749, mis annab õiguse Elva linnas
Tööstuse 17 (registriosa number 269604, katastritunnus 17007:002:0003)
kinnistul asuvatest heiteallikatest saasteainete välisõhku viimiseks.
Taotleja põhitegevusalaks on teravilja, töötlemata tubaka, seemnete ja
loomasööda hulgimüük (EMTAK kood 46211). Ettevõte taotles õhusaasteloa
muutmist, kuna käitisesse lisatakse heiteallikatena teravilja ajutine ladustamine
territooriumil (heiteallikad L1 ja L2) ning muudetakse tehase seadmete tööaega.
Haldusakti ja muude asjasse puutuvate dokumentidega on võimalik tutvuda
Keskkonnaameti Lõuna regiooni Viljandi kontoris (Paala tee 4, 71014 Viljandi;
435 5610; louna@keskkonnaamet.ee).
Digitaalselt
on
dokumendid
kättesaadavad
Keskkonnaameti
dokumendiregistrist aadressil http://dhs-adr-kea.envir.ee/. Õhusaasteluba
L.ÕV/323749 on kättesaadav Keskkonnaameti keskkonnateenuste portaalis
https://eteenus.keskkonnaamet.ee.

EV 100 matkasarja esimese matka seltskond 							

3. veebruaril seadsid paljud pered
oma sammud Vapramäele, et osa saada
Vapramäe-Vellavere-Vitipalu sihtasutuse matkasarja esimesest matkast.
Kuigi lund ei olnud suusatamiseks
piisavalt, oli siiski maa kaetud õhukese
lumevaibaga, kraadid nullilähedased
ning hommik tõotas ilusat talveilma.
Mida veel paremat matkamiseks tahta?
Selle aasta matkasarja matkad on
sihtasutuse kingitus Eesti Vabariigi
sajandaks sünnipäevaks ja viiakse ellu
koostöös Kodanikuühiskonna Sihtkapitali ja EV100 korraldustoimkonnaga.
Karastusjookidega toetab A. Le Coq.
Matka alguses meenutasime, kuidas
kõik kunagi algas. Siinsamas Vapramäel sai tehtud kõige esimene matkasarja matk 19 aastat tagasi. Kohal olid
ka mõned esimesest matkast osavõtjad. Matkamine on väga meeldiv ja tore
puhkuse veetmise viis, mille kaudu
saab ühendada mitu vahvat tegevust:

nautida loodust, puhata ja olla sportlik. See on ka põhjus, miks sihtasutus
korraldab aastaaegade matkasarja.
Oleme uhked, et matkasarjal on pikk
traditsioon ja see on vaatamata erinevate ürituste rohkusele vastu pidanud
ja oma koha matkajate hulgas leidnud.
Pärast avasõnu ja retkejuhtide tutvustamist said osalejad valida nelja raja
vahel. Kõige pisemad suundusid retkejuht Triinuga 1,5 km pikkusele rajale,
veidi suuremad suundusid Külliga 2,5
kilomeetrilisele retkele, Annereet viis
matkajad 3,6 kilomeetrisele ringile ja
Ingrid suundus seltskonnaga 6,3 kilomeetrisele retkele, mille sihtpunktiks
oli Tõravere. Tagasi tulles ootas retkelisi soe supp, karastusjoogid ning
mälestuseks pusle tükk.
Matkal osales kokku 219 matkahuvilist, mis on meie matkasarja kõikide
aegade rekord! Kokku kogusime üheskoos 761,1 matkakilomeetrit. Suured

Foto: erkogu

tänud kõikidele, kes meiega matkama
tulid ja selle õnnestumisele kaasa
aitasid!
Tulemas on veel 3 matkasarja matka.
02.06.2018 on võimalus osa võtta
kanuumatkast, 11.08.2018 ootame
kõiki huvilisi jalgsimatkale ning
29.09.2018 rattamatkale. Matkasarja
lõpuks on võimalik kokku koguda neli
pusletükki ning vaadata, mis pilt neist
kokku tuleb.
Minul endal oli küll au ainult supikulpi keerutada ning heal meelel
tõdeda, et supp oli üks väheseid asju,
mida matkal lõpuni jätkus, isegi leib
sai otsa. Aga emotsioone imetoredast
talveilmast jagus kõikidele ja lõpmatuseni!

Tänavuse talve heitlike ilmadega
on jääolud kiiresti muutuvad ning
veekogudele minek sageli eluohtlik.
Sulailmad ning jääle kogunev vesi
ning lörts lisavad sellele koormust ja
muudavad jää kergesti purunevaks.
Veeõnnetustel peab arvestama, et
päästjate sündmuspaigale ning kannatanuni jõudmine võtab alati aega.
Elu päästmiseks saavad otsustavaks
aga minutid, kui mitte sekundid.
Jääst läbivajumisel saab inimesele
saatuslikuks külm vesi, kuhu sattunud tavalise täiskasvanud mehe
tegutsemisvõime kaob juba ligi 10
minutiga, lapsel veel kiiremini. Hea
ujumisoskus jääauku kukkumisel
palju ei aita, sest libedale ja purunevale jää-äärele on ilma abita või
Gea Järvela abivahenditeta on äärmiselt raske
Vapramäe-Vellavere-Vitipalu Siht- tagasi saada.
asutus

Kutsume koole ja lasteaedu osalema VVV talvises
matkamängus 2018!

VVV matkamäng kutsub matkama
ja õues õppima Lõuna-Eesti koole ja
lasteaedu. Oodatud on ka kaugemad
lasteasutused.
Matkamängu teema on „Säästev
tarbimine ja elurikkus“. Seekordne matkamäng on erakordne, kuna
pühendasime selle Eesti Vabariigi 100.
aastapäevale. Kuidas EV juubeliaasta
teema matkamängu ja looduses õppimisega siduda, jääb iga osaleva klassi/
rühma otsustada. Seekord loeme kokku
kõikide osalejate läbitud kilomeetrid,
mistõttu on oluline oma kokkuvõttesse
kindlasti lisada ka matkatud raja pikkus
ja osalejate arv.
Matkamiseks võib valida ükskõik

millise kooli või lasteaia lähedal asuva
matkaraja. Matkamängus saab õpilaste
grupp osaleda matkates kasvõi kooli
omal matkarajal. Matka käigus võib
läbi viia ka õuesõppe tunni. Oluline
on aga matka kokkuvõtte koostamine,
milleks võib kasutada matkal tehtud
fotosid, joonistusi, kirjutisi jms.
Valminud matkamängu kokkuvõtte
palume üles panna VVV matkamängu
kodulehele. Kes soovib aga koostada
põhjalikumat kokkuvõtet, võib selle
edastada meile posti teel.
Valminud kokkuvõtetest valib sihtasutus välja 15 parimat, kes saavad
auhinnaks õppeprogrammi või retkejuhiga matka Vapramäe-Vellavere-Vi-

Juubelihõnguline Palupera
mälumängu I etapp

26. jaanuari õhtul oli Nõuni
kultuurimajja kogunenud hulk
mõttespordi austajaid, et võtta osa
järjekordsest Palupera mälumängu
turniirist. Olgugi, et viirushaigused
olid mängijate ridasid hõrendanud,
oli I etapiks kohale jõudnud 11 võistkonda Valga-, Põlva- ja Tartumaalt.
Mälumängu küsimused oli ettevalmistanud Tõnu Talve koos abilistega.
Küsimuste teemaks on alati olnud
Eesti ja Eestiga seonduv.
Võistkondade tase oli väga ühtlane. Seekordsest pingelisest mängust

tuli võitjana välja Räpina Kuke talu
võistkond, kes edestas Otepää võistkonda kahe punktiga. Kolmandaks
jäi Valga TBMMK. Väikeste vahedega
järgnesid Tartu valla, Põlva linna ja
Puhja võistkonnad. Valgamaa meeskondliku mälumängu meistrivõistluste arvestuses hoiavad kolmandat
kohta Sangaste mälumängijad.
Järgmine voor toimub 2. märtsil,
kell 19 Nõuni kultuurimajas.
Kalev Lõhmus

Ettevaatust, jääle minnes riskid
eluga!

tipalu matkaradadel koos transpordi
kompenseerimisega 75 euro ulatuses.
Kõik grupid saavad mängus osalemise
eest auhinnaks ühe loodusraamatu
grupi kohta.
Matkamängu võitjad saavad valida
sobiva programmi või matka VVV SA
olemasolevate programmide või matkade hulgast.
Registreeru kohe! Matku saab sisestada kuni 31. märtsini 2018!
Lisainfo ja registreerimine matkamängu veebilehel: www.vvvs.ee/90
Matkamängu läbiviimist toetavad
Vapramäe-Vellavere-Vitipalu Sihtasutus ja SA Keskkonnainvesteeringute
Keskus

EELK Rannu

Püha Martini

Kalameestel tuleks praegu reaalselt hinnata jääga seotud ohte ning
püsivate sulailmadega veekogule
minekust hoiduda. Lapsed võtavad
täiskasvanutelt paraku eeskuju ning
tikuvad samuti jääle, kuigi ei oska
ohtudega arvestada ega turvavarustust kasutada. Turvalisem jää tekib
alles pärast paarinädalast järjepidevat külmailma. Meeles tuleb pidada,
et jääolud on ka ühel veekogu piires
erinevad. Jää on alati õhem allika- ja
suubumiskohtades, sildade juures
ja jääst läbikasvanud veetaimede
juures. Samuti on jää voolava veega
veekogus alati nõrgem.
Marek Kiik
Lõuna päästekeskuse
kommunikatsioonijuht

Endisest Rannu valla kodulehest

Rannu valla koduleht www.
rannu.ee on seisnud pea paar kuud
muutmata kujul. Eelmisel aastal sai
domeeni saatuse üle arutletud ja
otsustatud, et koduleht jääb edaspidi
siinse piirkonna kasutusse. Tahaksime jätkata traditsiooni, et kodulehelt
saab nädala infot Rannu piirkonnas
toimuvatest sündmustest.
Palve kõigile endise Rannu valla

piirkonnas olevatele asutustele,
ettevõtetele, MTÜ-le! Andke teada,
mida teie tahaksite sellel lehel näha
ja saatke infot toimuvatest sündmustest aadressile viivevink@hotmail.
com.
Ilusat koostööd!

Viive Vink

Ketrin Kaeramaa
sündis 16.01.2018

Karola Kaeramaa
sündis 16.01.2018

Jette Ariva
sündis 21.01.2018

Emma Ly Laidvee
sündis 21.01.2018

kirikus

Pühapäev, 25. veebruar 2018
kell 14.00 Paastuaja 2. pühapäev,
jumalateenistus
Pühapäev, 11. märts 2018
kell 14.00 Paastuaja 4. pühapäev,
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
Laimons Bertelsons
01.01.1946-20.01.2018

Harri Karama

06.09.1954-20.01.2018

Hugo Ivask

18.04.1958-21.01.2018

Linda Ville

03.06.1923-23.01.2018

Laine Soots

20.02.1928-15.01.2018

Aime Mets

02.04.1932-29.01.2018
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Kultuuri- ja spordiürituste
kalender
17. veebruar
11:00

Rõngu külade olümpia

18. veebruar
9:00

45. Tartu Maraton

20. veebruar
18:00

Üle valla
MÄLUMÄNG

Rakvere Teatri
lasteetendus
“Timbu-Limbu”
Eesti Vabariigi 100.
23. veebruar
aastapäeva tähistamine
10:00
ausambaplatsil
Vabariigi aastapäeva
23. veebruar
kontsert-aktus, esinevad
16:00 Toomas ja Inga Lunge
Vabariigi aastapäeva
23. veebruar
kontsert-aktus,
18:00
esineb La Phoenix
22. veebruar
13:00

Kutsume Vabariigi aastapäeva puhul
kõiki huvilisi
Rõngu alevik

Elva vald
Elva Kultuurikeskus

23. veebruaril algusega kell 16:00
Rõngu Keskkooli spordihoonesse

EV100

KONGUTA
RAHVAMAJAS
23.02.18

ansambliga

Rannu Rahvamaja

Rõngu alevik

Rõngu Rahvamaja

Elva Kultuurikeskus

23. veebruar
18:00

Vabariigi aastapäeva
kontsert-aktus

Rannu Rahvamaja

23. veebruar
19:00

Vabariigi aastapäeva
kontsert-aktus
“Kodu meie käes”

Puhja Seltsimaja

23. veebruar
20:00

EV 100 rahvapidu
ans REMINDERS

* Tublimate tunnustamine
* Kauni kontsertelamuse pakuvad

Toomas ja Inga Lunge

Kaunid meloodiad Erle Mägi laululaste
ja Rõngu Pasunakoori esituses

* Kohvilaud tordiga

Konguta Rahvamaja

Lisainfo 5165531 Mari-Liis

PILETI HIND: eelmüügist 10€, kohapeal 15€. Info ja broneerimine tel. 5259576 Meelis Külaots

PUHJA SELTSIMAJAS
23. veebruaril 19.00

KONTSERT-AKTUS

Eesti Vabariik 100

„KODU MEIE KÄES”

ÜLE VALLA MÄLUMÄNG
20.02.18

Tiitlite „Aasta Inimene 2017” üleandmine

18.00

Elva Kultuurikeskus

Pane kokku 4-liikmeline võistkond ja osale mälumängus.
Osa võtma ootame kõikide organisatsioonide, asutuste, firmade, ühenduste võistkondi.
Registreerige oma võistkond hiljemalt 16.02.2018.a.
Tel:7457201 või kultuur@elva.ee

Lavastaja Karel Vähi

Osavõtt prii ja võitjatele auhinnad!

TASUTA

elvakultuur.ee

23. veebruar
kell 18.00
Rannu Rahvamajas

Kontsert-etendus
„Rännak läbi 100 aasta”

Eesti Vabariik 100

pühendatud Eesti Vabariigile 100. sünnipäeva puhul

KONTSERT-AKTUS
23.02.2018

18:00

Elva Kultuurikeskus (Kesk 30, Elva, Tartumaa)

Sada aastat Eesti Vabariiki
Tähistamaks sellist ajaloolist tähtpäeva toimub 23.veebruaril 2018, kell 18:00
pidulik kontsert-aktus,
kus antakse üle Elva tunnustused ning musitseerib LaPhoenix.
TASUTA

elvakultuur.ee

Elva Linnaraamatukogus
Kalju Tähiste fotonäitus
100 FOTOT EESTIST

Kaastegevad:

Elleri Puhkpilliorkester
Rannu Rahvamaja isetegevuslased
Korraldavad:
Rannu Maanaiste Selts Laine
Rannu Rahvamaja

Näitus toimub kahes osas 03.02.–02.03 ja 05.03–29.03
Lasteosakonnas avatud Peeter Kalliveri näitus PILVED
Näitustega on võimalik tutvuda raamatukogu lahtioleku aegadel

Infoleht on Elva valla infoleht

Toimetaja: Kerli Rätsep. Kommunikatsioonijuht: Eeva Kumberg.
Küljendus: Kayvo Kroon.
Trükk: Printall AS. Kojukanne: Omniva.Tiraaž 6600.
Kontakt: infoleht@elva.ee.
Järgmine infoleht ilmub 23.02.2018.
Kaastööde esitamise tähtaeg 16.02.2018.

