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LÜHIDALT

Kinnitati
lasteaiaõpetajate
töötasu
alammäär

Vallavalitsus mahub Elva Kultuurikeskuse lavale												Foto: Kayvo Kroon

Sõbrapäeval kogunes Elva Kultuurikeskusse ühisele infokoosolekule
Elva vallavalitsuse meeskond, et rääkida töökorralduslikest küsimustest,
tegevusplaanist ja avatud valitsemisest.
Sissejuhatuse koosolekule tegi
vallavanem Toomas Järveoja, kes
saabus otse Tartumaa Omavalitsute
Liidu koosolekult, kus ta kinnitati
Tartu Omavalitsuste Liidu aseesimeheks. Vallavalitsuse meeskond
on nüüd peaaegu koos. Alates 22.
veebruarist on tööl Puhja piirkonna sotsiaaltööspetsialist Laura-Liis
Õnneleid, 26. veebruarist registripidaja Kristi Kalmus ja Elva piirkonna

sotsiaaltööspetsialist Lauri Tamm.
Vallavalitsuse meeskond on kasvanud suureks, ühised infokoosolekud on hädavajalikud. Kevadel on
plaanis ka meeskonnakoolitused, et
saavutada omavahel veelgi tugevam
meeskonnavaim ja koostööenergia.
Abivallavanem Marika Saar tegi
põhiettekande, kus andis ülevaate
osakondade ja ametnike vastutusaladest. „Meie eesmärk on muuta
Elva vald parimaks vallaks Eestis –
sõbralikuks ja professionaalseks
partneriks elanikele,“ rõhutas Marika
Saar. Oma ettekandes meenutas ta
ka töökorralduslikke põhipunkte ja
dokumendihaldusega seotud olulisi

üksikasju. Ühiselt märgiti maha ka
olulisemad tööd, mis osakondade
tööplaanis kirjas.
Abivallavanem Heiki Hansen andis
ülevaate vallamaja remonditöödest,
millest suurem osa peaks olema lõppenud märtsi lõpuks.
Arengu- ja planeeringuosakonna
juhataja Kertu Vuks andis ülevaate e-Riigi Akadeemia projektist
„Avatud valitsemine ühinevates
oma
valitsustes“, kuhu Elva vallaks ühinevad omavalitsused valiti
möödunud aastal osalema. Projekti
raames valmisid soovitused valitsemise avatumaks muutmiseks.
Kokkuvõtlikult võiks öelda, et meie

kõigi ülesanne on pakkuda vallakodanikele parimaid võimalikke avalikke teenuseid, mis vastavad elanike
ootustele ja vajadustele, on sama
läbimõeldud, lihtsad ja mugavad kui
näiteks igapäevased pangateenused.
Monitoorime ja analüüsime pidevalt
elanike rahulolu, et pakkuda veel
paremat teenust. Muudame avaliku
sektori atraktiivsemaks töökeskkonnaks neile, kes tahavad ja on suutelised midagi ära tegema.
Iga elanik on oluline ja iga kodaniku mure on meile tähtis!
Elva Vallavalitsus

Hääleta mündile Marit Peedumäe joonistatud kujundus

Laulupeo 150. aastapäeva mälestusmündi
kavand. Autor Marit Peedumäe.

Eelmise aasta sügisel kutsusid
Eesti Pank, ERRi Lastejaam ning
Eesti Laulu- ja Tantsupeo Sihtasutus
kõiki lapsi ja kuni 19aastaseid noori

saatma keskpanka joonistusi, mille
seast valitakse laulupeo 150. aastapäevale pühendatud 2eurose mündi
kujundus. Joonistuskonkurss osutus
erakordselt populaarseks ning kokku
saatsid lapsed ligi 8000 joonistust.
Saadetud kavandite seast valis
keskpanga 12 liikmest koosnenud
eelžürii detsembris välja 96 joonistust, mis läksid hindamiseks
žüriile. Eelžürii koosnes keskpanga
töötajatest ja iga joonistust hindas
vähemalt kolm inimest. Jaanuari
lõpus kogunenud mündižürii valis
omakorda välja kaheksa kavandit,
mis osalevad rahvahääletusel. Rahvahääletuse võitja joonistuse järgi
vermitakse 2019. aastal üldlaulupeo
150. aastapäeva mälestusmünt,

mis kehtib maksevahendina kogu
euroalal.
Laulupeo 150 aasta juubeli
2eurone on esimene Eesti riigi
münt, mille kujundus valitakse laste
joonistuste seast. Euroala riikidest
on noorte joonistuskonkursi abil
2eurose mündi varem kujundanud
vaid Malta.
Üheks kaheksast valituks osutunud
kavandist on Elva Gümnaasiumi 6.
klassi õpilase 13-aastase Marit Peedumäe joonistus. Maritile on joonistamine meeldinud juba lasteaiast
saadik, kuid intensiivsemalt hakkas
ta sellega tegelema 3. klassist alates.
Marit on osalenud 2014. aastal Tartu
Laulupeol ning laulupeo juures
hindab ta enim inimeste ühtsust ja

rõõmu. Oma mündikavandil on ta
kujutanud laulukaart, millel inimesed laulavad.
Mariti kavandile saad oma hääle
anda 4. märtsi keskkööni aadressil
http://lastejaam.err.ee/laulupidu150.
Hääletada saab vaid ühe korra ning
oluline on tähele panna, et hääl läheb
arvesse vaid siis, kui osaleja kinnitab
oma valiku. Selleks tuleb klõpsata
linki, mis saadetakse registreerimisvormi sisestatud meiliaadressile.
Elva Vallavalitsus

Elva vallavolikogu kinnitas Elva
valla hallatavates lasteaedades lasteaiaõpetaja töötasu alammääraks
978 eurot kuus, mis moodustab 85
protsenti kooliõpetaja palga alammäärast.
Abivallavanem Marika Saare sõnul
osutus otsuse tegemisel määravaks
riigipoolne toetus lasteasutuste
õpetajate tööjõukuludele. „Elva valla
lasteaedades tõusid lasteaiaõpetajate palgad ka eelmisel aastal ning on
hea meel, et vallavolikogu otsustas
sel aastal palgatõusuga jätkata. Alushariduse ja lasteaiaõpetajate roll
meie laste haridusteel vajab rohkem
väärtustamist. Selle aasta eelarve
projekti on arvestatud ka palgatõus
õpetaja abidele. Loodan, et ka see
saab volikogus heakskiidu.“
Lasteaiaõpetaja töötasu alammäär
kehtestati tagasiulatuvalt alates
1. jaanuarist 2018.
Elva Vallavalitsus

Kavandame
kergliiklusteid
ning puhke- ja
tööstuspiirkonda
Elva vallavalitsus on esitanud
Ettevõtluse Arendamise Sihtasutusele piirkondade konkurentsivõime
tugevdamise programmi raames
toetuse taotlused kergliiklusteede
ehituseks Käärdi, Rõngu ja Rannu
piirkonnas ning Kavilda ürgoru
puhkepiirkonna ja Ulila tööstuspargi
arenduseks.
Vallavanem Toomas Järveoja sõnul
vajavad nimetatud piirkonnad investeeringut arenguhüppeks, mis viib
kohaliku kogukonna elukvaliteedi
uuele tasemele. „Elva vald kui tervik
on sama elujõuline, kui elujõulised
on selle erinevad piirkonnad,“ rõhutas Toomas Järveoja.
13. veebruaril otsustas Elva vallavolikogu eraldada projektide omafinantseeringuks kokku 897 000 eurot,
mille kasutamise eelduseks on EAS-i
positiivne rahastusotsus. Projektide
elluviimist on planeeritud alustada
2018. aastal.
Elva Vallavalitsus
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Elva Vallavalitsuse 06.02.2018 istungil otsustati:

Ülevaade volikogu istungist
13. veebruaril toimus Puhja Rahvakoja ruumides volikogu viies istung,
mille päevakorras oli 23 istungipunkti. Volikogu istungist võtsid
esmakordselt osa Küllike Lõhmus
(Eva Kamsi ajutine asendusliige),
Meelis Karro (Terje Korsi asemel
volikogus püsivalt tööd alustav liige)
ja Mari-Liis Vanaisak (volikogusse
tagasi tulnud liige, kes peatas ajutiselt volitused kohe peale valimisi).
Istungi alguses andis vallavanem
Toomas Järveoja vallavalitsuse tööst
ülevaate ning lisaks tutvustas teenistusse võetud osakonnajuhatajaid.
Seejärel esines ettekandega Rally
Estonia kommunikatsioonijuht
Tarmo Hõbe, kes valgustas juulis
toimuva ralli tagamaid, eesmärke ja
loomulikult ka Elva linnas toimuvat
katset.
Istungil tehtud otsustest ja
määrustest valdkondlik ülevaade
• Kõige olulisem valdkonnaülene
punkt päevakorras oli kindlasti Elva
valla 2018. aasta eelarve esimene
lugemine. Vallavanem tutvustas
eelarve põhilisi arvnäitajaid ja andis
teada, et eelnõu läheb veel kord
komisjonidesse, kui tuleb konkreetseid ettepanekuid muudatusteks. Lõplik eelnõu esitatakse enne
volikogu järgmist istungit volikogu
rahanduskomisjonile. Volikogul
küsimusi ettekandjale ei olnud ja
eelnõu osas võeti vastu otsus määrata ettepanekute tegemiseks ning
komisjonis menetlemiseks konkreetsed tähtajad.
Kinnitati volikogu ja valitsuse
töökorralduslikud ja valla üld
juhtimist puudutavad korrad
• Toimus Elva valla põhimääruse
eelnõu esimene lugemine. Volikogu kiitis eelnõu esitatud kujul küll
heaks, kuid eelnõu läheb uuesti
põhimääruskomisjoni arutamisele,
sest on vaja teha korrektuure ja ka
sisulisi täiendusi. Mõned lahtised
küsimused on nimeline hääletamine,
eelnõude menetlus volikogus, vallavanema ametitunnuse kasutamine.
Neid teemasid arutatakse põhimääruskomisjonis enne järgmist istungit.
• Kinnitati valitsuse ja volikogu
liikmete teenistuslähetusi reguleeriv
kord ja finantsjuhtimise kord.
• Üks olulisemaid määrusi lähikuude töökorralduslikus kontekstis
on valla arengukava ja eelarvestrateegia koostamise kord. Selle korra
alusel alustab vallavalitsus arengukava koostamise protsessi, mille
tulemusena peab valitsus esitama

volikogule hiljemalt 15. augustiks
Elva valla arengukava ja eelarvestrateegia eelnõu menetlemiseks
volikogus. Volikogu komisjonid ja
liikmed saavad arengukava protsessis kogu selle koostamise aja jooksul
kaasa rääkida.
• Volikogu andis vallavalitsusele
pädevuse teha otsuseid ehitusküsimustes ehitusseadustiku alusel ja
planeerimisküsimustes planeerimisseaduse alusel. Põhjus on selles,
et need menetlused ei peaks ootama
volikogu kokku tulemist. Enamik
ehitus- ja planeeringuvaldkonna
küsimusi on oma sisult pigem täitevvõimu otsustada, aga ka vastutada. Üldplaneeringuga seonduv jääb
volikogu otsustada.
• Volikogu andis vallavalitsusele
pädevuse teha otsuseid maareformi ja kinnisvaraga seotud asjades.
Selline praktika on suure omavalitsuse puhul vältimatu. Volikogu
ei saa jääda otsustama üksikasju,
kus puudub suur avalik huvi või on
tegemist maareformialaste tööprotsesside lõpetamisega. Samas jääb
volikogule õigus need pädevused ka
tagasi võtta, kui selline soov peaks
olema.
• Volikogu koosseisus toimunud muudatused viisid ka volikogu
komisjonide koosseisu ja juhtide
vahetumiseni. Rahanduskomisjoni
senise esimehe Terje Korsi volikogu
liikme volitused lõppesid seoses
asumisega vallavalitsuse teenistusse
jaanuaris. Uueks rahanduskomisjoni esimeheks esitati ja valiti Meelis
Karro. Terje Korsi asemele revisjonikomisjonis valis volikogu Lea Tuvikese. Kultuurikomisjonil seni aseesimees puudus ning antud kohale
esitati nüüd Elvamaa Esimeste
fraktsiooni poolt Mari-Liis Vanaisak.
Toimunud salajasel hääletamisel sai
tema kandidatuur volikogu enamuse
toetuse.
• Volikogu kinnitas valla valimiskomisjoni uue koosseisu. Komisjoni
esimees on vallasekretär Salle Ritso.
• Volikogu muutis Eesti Linnade ja Valdade Liidu üldkoosolekule
esindajate määramise otsust. Senine
asendusliige abivallavanem Mikk
Järv sai põhiliikmeks ja volikogu
esimees Maano Koemets asendusliikmeks. Maano Koemets ja Toomas
Järveoja on uue liidu volikogus Elva
valla esindajad. Liidu üldkoosolekul esindavad Elva valda Mikk Järv,
Peeter Laasik, Marika Saar, Toomas
Järveoja.

Kultuuri- ja hariduse valdkonna
otsustest
• Volikogu kinnitas Konguta Kooli
arengukava aastateks 2018-2022.
Eelnõud tutvustas sisulise poole
pealt kooli direktor Liina Tamm.
• Päevakorras oli Aakre Rahvamaja põhimääruse kinnitamine. Seni
Puka valla koosseisu kuulunud Aakre
Rahvamajal puudus oma põhimäärus, nüüd on see olemas ja rahvamaja
tegutsemisel õiguslik alus olemas.
• Kinnitati Puhja Kooli õpilaste
vastuvõtmise tingimused ja vastuvõtmise täpsem kord.
• Kinnitati Elva linnast pärit kultuuri-, spordi- ja haridusvaldkonna
tunnustuse saajad. Puhja valla piirkonnast tunnustamiseks esitatud
kandidaatide hulgast selgitati tunnustuse saajad salajase hääletamise
teel.
Majandus- ja arenguvaldkonna
teemad
• Volikogu võttis vastu Rannu
alevikus Järve tee 1 kinnistu detailplaneeringu, millega anti roheline
tuli planeeringu avalikustamisele ja
edasisele menetlusele. Planeeringu
järgi võib ehitada kinnistule ühe
elamu ja kõrvalhooned, kuid peale
avalikustamist jääb see Keskkonnaameti otsustada, kellele planeering
vastava taotlusega esitatakse.
• Päevakorras oli Konguta piirkonnas asuvate ehitiste tunnistamine peremehetuks, mis tähendab
et need hooned tulevad valla omandisse. Edasi jätkub protsess hoonete
juurde maa munitsipaliseerimisega.
Antud hoonetel (kuurid, garaažid,
laudad) on kasutajad enamusel juhul
olemas.
• Volikogu otsustas anda isikliku
kasutusõiguse Mesika põik tänava
maale Elektrilevi OÜ kasuks, et
rajada maakaabelliin, jaotus- ja liitumiskilp.
• Volikogu garanteeris Ettevõtluse Arendamise Sihtasutusele, et Elva
vallast esitatud piirkonna konkurentsivõime tõstmise meetme projektide omaosaluseks ollakse valmis
välja käima ligikaudu 900 000 eurot,
kui need projektid rahastuse saavad.
Volikogus ja komisjonides arutlusel olevate eelnõudega ning volikogu
koosseisu liikmetega on võimalik
tutvuda Elva valla kodulehel www.
elva.ee. Järgmine korraline volikogu
istung toimub 26. märtsil.
Maano Koemets
vallavolikogu esimees

anda MTÜ-le Rannu Külade Selts otsustuskorras tasuta kasutada Barbara Külakeskuses kaks ruumi seltsi tegevuseks tähtajaga üks aasta;
anda Tallinna Võrkpalliklubile luba projektilaagri „Elva suvelaager“ läbiviimiseks
02.07.–25.07.2018 Elva Gümnaasiumi Puiestee 2 õppehoones;
eraldada MTÜ-le Elva Laskespordiklubi tegevustoetus 488 eurot 2018. a. tegevustoetuse arvelt;
kinnitada Elva Lasteaed Õnneseen töötajate koosseis tagasiulatuvalt alates
01.02.2018;
kinnitada Elva valla ühine noorte huvihariduse ja huvitegevuse kava tegevuste
elluviijad ja kanda toetus üle tegevuste elluviijatele;
lugeda korraldatud jäätmeveoga mitteliitunuks talveperioodil jäätmevaldajad
üheksal Elva valla kinnistul;
moodustada Elva Lasteaias Õnneseen kuus sobitusrühma alates 01.01.2018;
moodustada Elva Lasteaias Murumuna kolm sobitusrühma alates 01.02.2018;
moodustada Elva valla sümboolikakonkursi komisjon koosseisus Kaia Kallaste,
Helen Ilves, Hendriko Heinoja, Ruth Keskpaik ja Reelika Laks, kelle ülesandeks on
konkursile esitatud kavandite hindamine. Komisjoni töösse kaasatakse volikogu
esimees Maano Koemets ja vallavanem Toomas Järveoja;
muuta Elva Varahalduse OÜ juhatuse liikme Toomas Kurisega 18.12.2012 sõlmitud
juhatuse liikme lepingut;
muuta OÜ Elva Soojus juhatuse liikme Arne Jänessooga 18.12.2012 sõlmitud
juhatuse liikme lepingut;
seada isiklik kasutusõigus Elektrilevi OÜ kasuks Elva valla omandis olevatele
katastriüksustele aadressiga Hugo Raudsepa tänav T3 ja Verevitaguse maakaabelliini
talumiseks;
sõlmida kolmepoolne kokkulepe Elva valla, Otepää valla ja Rivor Trans OÜ vahel
koolibussi liinide veoteenuse jätkamiseks ning kulude katmiseks.

Elva Vallavalitsuse 08.02.2018 istungil otsustati:
anda välja ehitusload Tehase katastriüksusel (Järvaküla) vedelkütuse lao, tuleohtlike
materjalide lao ja katlamaja lammutamiseks.

Elva Vallavalitsuse 13.02.2018 istungil otsustati:
anda Aakre Külaselts MTÜ-le otsustuskorras tasuta kasutada Aakre Rahvamajas ruumid
(köök) mittetulundusühingu tegevuseks tähtajaga kümme aastat;
anda välja kasutusluba Elva linnas Lehe 3 püstitatud üksikelamule;
anda välja kasutusluba Elva linnas Vambola 8 püstitatud üksikelamule;
lugeda korraldatud jäätmeveoga mitteliitunuks talveperioodil jäätmevaldajad Elva valla
67 kinnistul;
määrata Elva vallas Rämsi külas Timuti maaüksuse sihtotstarbeks maatulundusmaa;
nõustuda Elva vallas alljärgnevate maaüksuste riigi omandisse jätmisega ja määrata
neile aadressid ja sihtotstarbed:
Võsivere külas asuv maaüksus ligikaudse pindalaga 3,76 ha, koha-aadressiks Jaagu, sihtotstarbega maatulundusmaa;
Võsivere külas asuv maaüksus ligikaudse pindalaga 2,61 ha, koha-aadressiks Peedu, sihtotstarbega maatulundusmaa;
Puhja alevikus asuv maaüksus ligikaudse pindalaga 2,94 ha, koha-aadressiks Jaaniku, sihtotstarbega maatulundusmaa;
Rämsi külas asuv maaüksus ligikaudse pindalaga 16,92 ha, koha-aadressiks Tidriku, sihtotstarbega maatulundusmaa;
Tännassilma külas asuv maaüksus ligikaudse pindalaga 0,90 ha, koha-aadressiks Karla,
sihtotstarbega maatulundusmaa;
Mõisanurme külas asuv maaüksus ligikaudse pindalaga 6,71 ha, koha-aadressiks Tehnopargi,
sihtotstarbega maatulundusmaa;
Mõisanurme külas asuv maaüksus ligikaudse pindalaga 2,05 ha, koha-aadressiks Valgeveski,
sihtotstarbega maatulundusmaa;
Mõisanurme külas asuv maaüksus ligikaudse pindalaga 2,70 ha, koha-aadressiks Piiritaguse,
sihtotstarbega maatulundusmaa;
Mõisanurme külas asuv maaüksus ligikaudse pindalaga 4,79 ha, koha-aadressiks Kellani,
sihtotstarbega maatulundusmaa;
Vihavu külas asuv maaüksus ligikaudse pindalaga 12,97 ha, koha-aadressiks Pentska, sihtotstarbega maatulundusmaa;
Vihavu külas asuv maaüksus ligikaudse pindalaga 35,81 ha, koha-aadressiks Loimu, sihtotstarbega maatulundusmaa;
Teilma külas asuv maaüksus ligikaudse pindalaga3,01 ha, koha-aadressiks Säänse, sihtotstarbega maatulundusmaa.

Teenuskeskuste kontaktid ja lahtiolekuajad
Elva Vallavalitsus
Kesk 32, Elva linn, Elva vald
telefon: 730 9880
e-post: elva@elva.ee
avatud: 8.00-16.30
lõuna 12.00-12.30

Konguta teenuskeskus
Annikoru 7/1, Annikoru küla, Elva vald
koordinaator: Kerli Rätsep
telefon: 731 4432
e-post: kerli.ratsep@elva.ee
avatud:
E-R 8.00-16.00
vastuvõtt: T ja N 8.00-16.00

Palupera teenuskeskus
Hellenurme küla, Elva vald
koordinaator: Maia Kukk
telefon: 767 9502
e-post: maia.kukk@elva.ee
avatud:
E- N 8.00 – 16.00
R 8.00 – 12.00
vastuvõtt: T ja N 9.00-13.00
Puhja teenuskeskus
Elva tee 1, Puhja alevik, Elva vald
koordinaator: Ede Möldre
telefon: 730 0641
e-post: ede.moldre@elva.ee
avatud:
E-R 8.00-16.30
lõuna 12.00-12.30
vastuvõtt: T ja N 9.00-16.00

Rannu teenuskeskus
Vallapalu küla, Elva vald
telefon: 731 1905
avatud: 8.00-16.30
lõuna 12.00-12.30
vastuvõtt: T ja N 8.00-16.00
Rõngu teenuskeskus
Valga mnt 6a, Rõngu alevik, Elva vald
koordinaator: Ene Joosing
telefon: 731 4480
e-post: ene.joosing@elva.ee
avatud:
E,T, K 8.00-16.00
N 8.00-18.00
R 8.00- 14.00
vastuvõtt:
T 9.00-16.00 ja R 9.00-14.00

Elva Vallavalitsuse 15.02.2018 istungil otsustati:
anda MTÜ-le Rõngu Rõõmsaks otsustuskorras tasuta kasutusse Rõngu Rahvamaja
territoorium tähtajaga 7 aastat, juhul kui PRIA rahastab ehitatavat terrassi;
määrata projekteerimistingimused Tännassilma külas, Kaevu tee 3 ehitise püstitamiseks.
Salle Ritso
vallasekretär

Hea huviline!
Oled oodatud kolmapäeval, 28. veebruaril kell 11 Palupera
Põhikooli
visioonipäevale „Mida teha, et lapsed ja pered oleksid toetatud?“
Visioonipäeva eesmärk on tuua kokku erinevad osapooled, et arutleda
tegevuste üle, mis aitavad kaasa Elva vallas laste ja perede toetamisele.
Päeva eestvedajaks on Rajaleidja sotsiaalpedagoog Annika Raudoja.
Soovime üheskoos astuda samme laste ja perede toetamiseks Elva vallas!
Lisainfo ja registreerimine e-posti aadressil: piret.hallast@elva.ee
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Rõngu ja Elva piirkonnakogu
moodustatud

Elva valla sümboolika konkurss
Esmaspäeval, 19. veebruaril
toimus sümboolika komisjoni koosolek. Komisjon, koosseisus Henriko
Heinoja, Ruth Keskpaik, Helen Ilves,
Kaia Kallaste ja Reelika Laks ning
lisaks hääleõiguseta liikmed Maano
Koemets ja Toomas Järveoja, vaatas

üle ning hindas kõiki laekunud töid.
Sõelale jäi kaks tööd – „Tasakaal”
ja „Siker”. Väljavalitud kavandid
on edastatud Riigikantselei heraldikaekspertidele ülevaatamiseks ja
kommentaarideks. Konkursi komisjon koguneb uuesti 12. märtsil 2018,

„Siker”

et lähtudes saadud tagasisidest
valida konkursi võidutöö. Kavandite
8. veebruaril moodustasid tegusad
ja seletuskirjadega saab tutvuda valla rõngulased Rõngu piirkonnakogu.
kodulehel sümboolika rubriigis ja Piirkonnakogu esimeheks valiti
Hillar Viksi Lapetukme külast ja aseElva valla FB lehel.
esimeheks Kersti Haljasmets Aakre
Elva Vallavalitsus külast. Juhtide volituste tähtajaks
määrati üks aasta.
Rõngu piirkonnakogu teised liikmed on Tõnis Leosk (Purtsi küla),
Andres Luik (Koruste küla), Laine
Meos (Rõngu alevik), Heilo Altin
(Kalme küla), Jüri Orupõld (Lossimäe
küla), Arno Kangro (Pühaste küla),
Merle Miliste (Rõngu alevik), Andrus
Nagla (Rebaste küla), Kalev Jago
(Käärdi alevik), Helina Greenberg
(Kõduküla). Soovist piirkonna töös
osaleda on teada andnud ka Andero
Keskküla, Ero Tolsberg ja Enn Praks.

14. veebruaril toimus Elva piirkonnakogu koosolek. Piirkonnakogusse, mis moodustati asumipõhiselt,
kuuluvad Andrus Mäesepp (Mahlamäe) (asendusliige Vaida Valdner),
Ülle Särg (Peedu), Aivo Johanson
(Üle-Raudtee) (asendusliige Toomas
Laatsit), Ramon Rantsus (Verevi),
Maido Urbas (Kruusa), Kalle Kõlli
(Kesklinn), Maarja-Liisa Maasik
(Kesklinn), Fred Koppel (Kadaka).
Elva piirkonnakogu esimees on
Aivo Johanson, aseesimees Kalle
Kõlli. Esimehe ja aseesimehe volitused kestavad üks aasta.
Kertu Vuks
arengu- ja planeeringuosakonna
juhataja

Rannu alevikus Järve tee 1
kinnistu detailplaneeringu
avalik väljapanek

„Tasakaal”

Elva Vallavolikogu 13.02.2018
otsusega nr 46 võeti vastu Rannu
alevikus Järve tee 1 kinnistu
detailplaneering, määrati avaliku
väljapaneku ajaks 01.03.2018 kuni
30.03.2018 ja avaliku väljapaneku
kohtadeks Elva Vallavalitsus (Kesk
tn 32, Elva linn) ning Rannu teenuskeskus (Vallapalu küla, Elva vald).
Planeeringuga on võimalik tutvuda
ka Elva valla kodulehel http://elva.
ee/detailplaneeringud.

Tutvume Puhja piirkonna koordinaatori Edega

Ede Möldre		
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Foto: erakogu

Puhja piirkonna koordinaator Ede
Möldre on omandanud Eesti Põllumajanduse Akadeemias maakorraldusinseneri eriala ning tal on pikk
töökogemus omavalitsuses. Ede on
alati rõõmsameelne ja abivalmis,
armastab maaelu ja naudib viibimist
looduses.
Palun kirjelda, kuidas leidsid
tee omavalitsusse tööle ning mil
lega sulle meeldib tegeleda vabal
ajal.
Olen lõpetanud Eesti Põllumajanduse Akadeemia maakorraldusinseneri eriala. Esialgu jäin ka tööle
EPA juurde aga siis tundsin, et ma
ei tahaks jääda kontoriinimeseks.
Eriala valimisel oligi oluline, et saaks
palju looduses viibida, lähetustes
käia ja meeldis ka matemaatika.
Algamas oli maareform ja tekkisid
esimesed maamõõdufirmad, kuhu
läksingi tööle. Maade tagastamisel
jaotati vallad maamõõdu ettevõtete
vahel ja nii sattusingi Puhja piir-

konda maamõõtjaks. Olen olnud
siin kandis 1993. aastast ja usun, et
tunnen piirkonna maid ja teid päris
hästi. Maamõõtjana sai mööda Eestit
päris palju seigeldud: Saaremaast
Ida-Virumaani, Tallinnast Obinitsani. 2010. aasta augustist asusin
Puhja Vallavalitsusse poole koormusega tööle maanõunikuna ning
lisaks jätkasin tööd ka maamõõtjana.
Kahte ametit pidada ja mõlemasse
täies ulatuses panustada oli keeruline. 2015. aasta sügisest asusin tööle
maa- ja ehitusnõunikuna. Nagu kõik
vallametnikud olime justkui Hunt
Kriimsilmad, tööülesanded olid seinast seina. Enne valdade ühinemist
toimetasin viis kuud ka Konguta
vallas maanõunikuna. Puhja tööle
tulles sain teoks teha oma ammuse
soovi, milleks on kangastelgedel
kudumine. Nii mõnigi õhtu venib
pikemaks kangatoas. See on hea
tubane tegevus talveks. Kevadest
sügiseni rakendan end maakodus
Põlvamaal. Olen nö. aianduse hull.
Mis sind töö juures kõige
rohkem võlub?
Mulle on alati meeldinud inimestega suhtlemine ja soov nende probleemidele lahendus leida. Teeb head
meelt, kui keegi pärast aitäh ütleb.
Kas teenuskeskus ja pakutavad
teenused on Puhja piirkonna ela
nikele teada?
Teenuskeskusesse on planeeritud
kolm töötajat: koordinaator, sotsiaaltöö- ja lastekaitsespetsialist.
Sotsiaaltööspetsialisti meil veel ei
ole. Endine Puhja sotsiaalnõunik
Milvi Sepp käib praegu meie inimesi
nõustamas. Lastekaitsespetsialist
on hoolsalt toimetamas Puhja ja

Konguta piirkonnas. Jaanuari viimasel nädalal sooritasime koos
Konguta ja Rõngu koordinaatoritega
perekonnaseisuametniku eksamid.
Tänaseks on meil õigus toimetada
sündide ja surmade registreerimist
ning teha kandeid elukohateadete
alusel. Minu tööülesanneteks on ka
maakorralduslikud toimingud, ikka
saab maa-asjad piirkonnas kohapeal
lahendada. Paljude taotluste vormid
on vaja esitada läbi e-keskkonna.
Puhja teenuskeskuses on võimalus kasutada arvutit ja vajadusel
nõu või abi küsida. Praegu on veel
ülemineku aeg ning seame kõike
toimima. Inimesed on tahtnud ka
otse ülemustega suhelda ja eks nad
siis pöörduvadki kohe Elvasse. Meie
oleme vahendaja rollis.
Mis on sinu arvates uue ja suure
Elva valla iseloomulikud ja oluli
sed tunnusjooned?
Meil on Elva ümbruses spordi- ja
matkarajad. Vallas on palju häid puhkamiskohti: Võrtsjärv, Verevi järv,
võib-olla varsti ka Kentsi paisjärv.
Valla põhjapiiril asub Alam-Pedja
looduskaitseala ning Palupõhja looduskool, matkarajad. Loodusharidust
on võimalik anda mitme kandi pealt.
Lisaks on palju teisigi ilusaid paikasid.
Selleks, et vallas hea elada oleks,
peaks rohkem kogukondlikku tegevust olema. Üheskoos tehtud asjad
pakuvad rahulolu ja kindlasti jäävad
ka kauemaks püsima.

Planeeringu eesmärgiks on Järve
tee 1 kinnistu jagamine üheks elamukrundiks ja üheks maatulundusmaa krundiks, tehnovõrkude ja
juurdepääsutee rajamine, Võrtsjärve
piirkonna üldplaneeringuga määratud haljasalade maa juhtotstarbe
osaline muutmine ning ettepaneku
tegemine Ubesoo oja ehituskeeluvööndi vähendamiseks rajatava ehitise ulatuses.
Maarika Uprus
planeeringuspetsialist

Hoiame oma kodud ja koduvalla
puhtana!

Alates 13. veebruarist on vallavolikogu otsusega vastu võetud Elva valla uus
jäätmehoolduseeskiri. Jäätmehoolduseeskirja mõte on aidata ja juhendada
vallakodanikke, kuidas hoida elukeskkonda puhta ja tervislikuna. Toome
välja jäätmehoolduseeskirja olulisemad punktid.
• Elva valla haldusterritooriumil kehtib korraldatud jäätmevedu
(väljaarvatud endises Konguta valla
piirkonnas, kus keskselt korraldatud
jäätmevedu puudub kuni uue hanke
väljakuulutamiseni).
• Korraldatud jäätmeveoga on kõik
kodanikud (edaspidi jäätmevaldajad)
automaatselt liitunud, mistõttu on
kõigil kohustuslik jäätmevedajale
olmejäätmed üle anda.
• Korraldatud jäätmeveo teenust
osutab Eesti Keskkonnateenused AS,
kliendiinfo telefon: 7386700, email:
tartu@keskkonnateenused.ee.
• Jäätmete kogumismahutite tühjendamine toimub vähemalt üks kord
12 nädala jooksul hajaasustuspiirkonnas ja üks kord nelja nädala jooksul
tiheasustusega aladel, sealhulgas ka
jäätmeveolepingut mitte sõlminud
jäätmevaldajatel. Vedaja koostab veograafiku ja edastab selle jäätmevaldajale.
• Juhul, kui jäätmevaldaja ei ole
sõlminud jäätmeveolepingut ja ei anna
jäätmeid üle või ei ole võimaldanud
jäätmevedajale juurdepääsu kogumismahutile, on jäätmevedajal õigus
rakendada tasu tühisõidu eest.
• Korraldatud jäätmeveoga hõlmaInfoleht tud jäätmete veo maksumus kujuneb
vastavalt kinnistule paigaldatud jäätmemahuti mahust ja tühjendussagedusest ning ei sõltu jäätmemahuti täi-

tumise määrast. Teenustasule lisatakse
jäätmemahuti rendi maksumus, kui
jäätmevaldaja rendib jäätmemahutit
jäätmevedajalt.
• Jäätmete kogumiseks võib kasutada käsitsi teisaldatavat kaanega suletavat kogumismahutit suurusega 140,
240, 360, 370, 600, 660, 800 või 1100
liitrit. 140 liitrist väiksemate kogumisvahendite kasutamist pikendas volikogu veel kaks aastat. Korterelamutele
sobivateks konteineriteks on 1,5 m3,
2,5 m3 ja 4,5 m3 kogumismahutid.
• Jäätmekott ja kogumismahuti
tuleb paigaldada nii, et see ei ohustaks
keskkonda ja oleks kaitstud sademete
või loomade eest.
• Kogumismahuti peab olema nähtavas kohas ja omama selgelt loetavat
eestikeelset kirja või märgistust, mis
viitab jäätmeliigile ja jäätmetekkekoha
aadressile.
• Keelatud on jäätmete käitlemine, ladestamine või ladustamine ja
kõrvaldamine selleks mitteettenähtud kohtadesse, välja arvatud aia- ja
haljastusjäätmete kompostimine oma
kinnistul vastavalt jäätmehoolduseeskirjas sätestatud nõuetele.
Sel aastal viiakse vallas läbi korraldatud jäätmeveo hange, millega
hõlmatakse segaolmejäätmed, paber
ja kartong ning biolagunevad köögi- ja
sööklajäätmed. Uue hankega seonduvatest muudatustest anname teada
pärast hanke lõppu.
Lisainfo: Margit Berg-Jürgens, telefon 7309898, e-post
margit.berg-jurgens@elva.ee.
Hegri Narusk
vallamajandusosakonna juhataja
Margit Berg-Jürgens
keskkonnaspetsialist
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Sünnipäevanädal Rannu Lasteaias

Rannu Lasteaia sünnipäeva tähistamine				

Foto: erakogu

Kui sa vahel vaatad ringi, rõõmsas tujus kaed ja vaed,
näed, et maailm - see on mingi vana vahva lasteaed.
L.Tungal
Rannu Lasteaias oli 12.–19. veebruar sünnipäevanädal. Esmaspäeval,
12. veebruaril avasime pidulikult
oma lasteaia sünnipäevanädala.
Kogu lasteaia pere kogunes õue,
heisati lipp ja lauldi lasteaia laulu.
Vastlapäevatrall möödus teisi
päeval Tornimäe tallis. Kelgutati

mäel, võisteldi, mängiti, sõideti
reega, ratsutati poniga ja külma
poisse peletati kuuma teega.
Kolmapäev oli sõbrapäev. Lapsed
alustasid päeva laulude ja tantsuga.
Edasi võisid lapsed ise valida, mis
rühmast nad endale põneva tegevuse
leiavad. Kogu lasteaed oli mängumaa

Vastlapäev Hellenurme lasteaias

Üheskoos palli transportimas

Talvetaat oli õnneks sellel aastal
vastlapäevaks kõikjale rohkelt lund
puistanud ja nii said Hellenurme
lasteaia lapsed rõõmsalt hõisata:
„Täna liugu laseme, hõissa meil on
vastlad!” ning seada kiirelt sammud
kelgumäele, et välja selgitada, kellel
õnnestub kõige pikem vastlaliug
teha.

ja kõikjal olid sõbrad.
Neljapäeval andis kukk, kes oli
terve aasta lasteaia tegevusi jälginud, oma volitused üle koerale. Kukk
demonstreeris koerale, mida lapsed
tema valitsemise ajal õppinud olid ja
koer võttis rõõmuga nii rõõmsad ja
tegusad lapsed enda valvata.
Lähenemas oli reede – lasteaia
sünnipäev. Väga tegusad õpetajad ja
lapsed olid valmis peo pidamiseks,
aga õhus oli mure, sest puudus sünnipäevatort. Lepiti kokku, et seekord
tehakse tort ise. Nii suunduti oma
rühmadesse, kus usinad Sipelgad,
Mesilased, Ämblikud ja Lepatriinud
asusid kärmelt tööle. Peagi oli valmis
neli omanäolist Kirju Koera torti.
Reedel, 16.02.1983 avati Rannu
Lasteaed ja tänaseks on möödunud
sellest 35 aastat. Saal oli kaunistatud
laste joonistuste ja imekauni tordilauaga. Peo külalisteks olid Sünnipäev Gerli ja Vilistlane Nele. Lauldi,
loeti luuletusi, tantsiti ja omavalmistatud tort maitses imehea!
Palju õnne Rannu Lasteaed!
Signe Erikson
Rannu Lasteaia direktor

Fotod: Maarika Vähi

Eesti on mu sünnimaa,
meie kõigi kodumaa.
Siin on metsatukad, salud,
järved-jõed meil täis on kalu.
Oled suur või oled väike,
sajab vihm või paistab päike,
Eestimaa on kaunis maa,
meil on siin hea elada.
Danjel Juškin
Palupera Põhikooli õpilasesinduse
president

Tervitame Elva valla elanikke
Eesti vabariigi 100. sünnipäeva puhul!

Palupera Põhikooli pere

Palupera õpilased Eesti sünnipäeva tähistamas		

Palupera õpilased Tartu Ülikooli
lahtiste uste päeval

1. veebruaril avas Tartu Ülikool
oma uksed 9. klasside õpilastele.
Päeva jooksul toimus kolm töötubade sessiooni. Töötubades jagasid
omaala asjatundjad huvitavaid teadmisi erinevate erialade kohta.
Palupera Põhikoolist osales lahtiste uste päeval viis õpilast. Iga
õpilane sai võimaluse osalemiseks
kolmes töötoas. Palupera Põhikooli
õpilaste valikusse kuulusid järgmised töötoad: Mihkel Mäesalu poolt
läbiviidud töötuba „Miks keskaegsed
kuningriigid ei lagunenud?“, Eesti
Füüsikaüliõpilaste Seltsi poolt läbiMõõduvõtt köieveol
viidud töötuba „Kas me ikka käisime
Peale kelgutamist algasid tree- kaela medali ning toas jätkus vast- Kuul?“, Eneli Kindsiko poolt läbiviiner Kirli juhendamisel lõbusad lapäev juba traditsiooniliselt hernevõistlusmängud: „pallihoki” lumel, supi ja vastlakuklitega.
kelguralli, köie tõmbamine ja palli
Maarika Vähi
transportimine nööridega nõnda, et
Hellenurme lasteaia direktor
pall nööride keskpunktist maha ei
kukuks. See ülesanne nõudis lastelt
väga head omavahelist koostööd.
Võistluste lõpus said kõik lapsed

dud töötuba „Me googeldasime sind
ehk sotsiaalmeedia mõju tööturul“
ning Eripedagoogika Tudengite
Seltsi poolt läbiviidud töötuba „Iga
inimene on võimeline õppima, kui
talle õigesti läheneda“.
Päev Tartu Ülikooli õpitubades oli
tõeliselt hariv ja põnev. Suur tänu
korraldajatele, kes andsid suurepärase võimaluse tutvuda erinevate
elukutsetega!
Evita Helimets, Carolis Miks,
Rena Tiganik, Deimo Sarapson,
Kristjan Kõiv
Palupera Põhikooli õpilased

Karjäärikuu Rannu Koolis

Tegusad päevad Palupera Põhikoolis
mis oli 11 sekundit kiirem teiseks jäänud 9. klassist. Ürituse
lõpetas koolisööklas pakutav
vastlatoit.
14. veebruari ehk sõbrapäeva
traditsioonilisel postiteenistusel oli sel aastal palju tööd.
Nimelt korraldas õpilasesindus
paar nädalat varem ülekoolilise loosimise ja iga õpilane
tegi kunstitunnis vähemalt
Koera aastat alustav 2. klass kollast koera joonistamas ühe kaardi oma loosiga saadud
Foto: Marika Viks sõbrale-koolikaaslasele. SõbraVeebruarikuu teine nädal oli Palu- päeval postitati kõik kaardid ja õpipera Põhikoolis väga tegus. Tähis- lasesinduse liikmetel oli üsna palju
tasime vastla- ja sõbrapäeva ning tegemist nende sorteerimise ja laiali
kollase koera aasta algust.
saatmisega.
15. veebruaril tähistasime kollase
Vastlapäeva liupikkust mõõtsime
koolitiigil teatevõistluses uisuta- koera aasta algust stiilipäevaga „Koldes, suusatades, hokikepiga palli lane päev ja koera aasta“. Kõik olid
veeretades, pepulauaga libistades kooli oodatud võimalikult kollases
ja igasuguseid muid sportlikke ning riietuses. Kaasa pidi võtma midagi,
lõbusaid tegevusi kiirelt aja peale mis oleks seotud koeraga. Nii oli sel
tehes. Kõige kiiremad olid õpilased päeval koolitundides ohtralt mängu6. ja 8. klassi liitvõistkonnast, kes koeri ja koera kaelarihmu. Peale teist
läbisid raja 2 minuti 16 sekundiga, tundi joonistasid klasside võistkon-

Foto: Marika Viks

nad kooli saalis kollast koera. Aega
selleks oli seitse minutit. Kõige
paremad pildid valis välja võistlust
korraldanud 7. klass ja nende meelest
said selle lühikese aja jooksul hästi
hakkama 8., 4. ja 5. klass. Kolmanda
tunni lõpus toimus ülekooliline koerateemaline raadioviktoriin. Küsimused koostas ja viktoriini viis läbi
7. klass. Küsiti fakte koerte kohta kui
ka keeruga küsimusi. Vastamisel võis
kasutada kõiki käepäraseid vahendeid ja ilmselt nende kasutamises on
kõige vanemad kõige osavamad, sest
viktoriinis jäid 1. ja 2. kohta jagama
8. ja 9. klass.
Kõige lõbusam küsimus oli järgmine: „Kuidas kutsuda jalgadeta
koera?“. Keegi ei taibanud, et teda
pole üldse mõtet kutsuda, sest kuna
tal jalgu pole, siis kohale tulla ta ei
saa.
Reet Allak
Palupera Põhikooli huvijuht/
õppealajuhataja

Peeter Aan teadmisi jagamas
Foto: Merle-Kairit Toom

Veebruarikuu on Rannu Koolis olnud
juba mitmendat aastat karjäärikuu.
Selle kuu jooksul püüame panna õpilasi rohkem mõtlema sellele, kelleks
tulevikus saada ja mis eriala valida.
9. klassiga on õppeaasta vältel tegelenud Tartumaa Rajaleidja keskuse
töötajad, kes on pidanud loenguid,
viinud läbi individuaalseid nõustamisi
eriala valikul ning teinud sisseastumis-simulatsioonvestlusi. Lõpuklass
on käinud Viljandi Kutseõppekeskuse
ja Tartu Kutsehariduskeskuse õppimisvõimalustega tutvumas. Lisaks on
õpitud motivatsioonikirja kirjutamise
oskust, mida on järgmisesse kooli sisseastumisel tarvis. Gümnaasiumisse

minejad hoiavad silma peal neile huvipakkuvatel koolidel ning on külastanud Tartu Ülikooli lahtiste uste päeva.
Tänu tublile klassijuhatajale Liina
Nagelile võitsid 9. klassi õpilased päeva
karjääriretkel, mille korraldusele aitas
kaasa KredEx. Päeva jooksul külastati
Tartu Teadusparki, osaühinguid Huum
ja Torm Metall. 9. veebruaril külastasid
8. ja 9. klass haridusmessi Intellektika,
kus samuti uuriti, mis erialasid on võimalik peale põhikooli lõppu õppima
minna või milline gümnaasium on
kõige sobilikum.
Ka kõige väiksemad õpilased ei ole
karjäärikuust eemale jäänud. Nemad
külastasid meie valla üht olulisemat
ettevõtet Estover Piimatööstust,
hambaarst Ülle Sonn käis rääkimas
arstiametist ja hammaste hügieenist
ning korrashoiust. Märtsis külastavad
tüdrukuid Kelli Ilustuudio juuksurid ja
küünetehnik, kes räägivad enda ametist ja juuste- ning kätehooldusest.
Tänu õpetaja Merle Ermelile on poisid
saanud põnevaid teadmisi politseinik
Peeter Aanilt.
Kool tänab kõiki külalisi, kes on meie
laste silmaringi laiendamas käinud,
ning ettevõtteid, kes meid on lahkelt
võõrustanud.
Merle-Kairit Toom
Rannu Kooli loodusainete õpetaja

ELVA VALLA INFOLEHT

Isamaaline festival „See maa”

Puhja lastekoor ja Alen Veziko 				

Foto: Riin Massur

„See maa ei ole üldsegi suur,
P. Rebane, A. Koppel) – hea lavastus
kuid see maa on mulle kasvanud ja naudinguga esitatud kaasaegne
hinge.“
kava;
Alen Veziko
Kõrveküla Kool (õp. P. Jõul, T. Helk)
– stiilipuhas, terviklik ja tundeline
Selle kutsega olid oodatud kõik kava;
Tartumaa koolide õpilased 15.
Lähte Ühisgümnaasium (õp.
veebruaril 7. isamaalisele festivalile M. Edela) – julge ja särava esitusega,
Puhja, et teha kingitus Eesti Vabariigi hariv kava;
100. sünnipäevaks. Esitati lugusid ja
Puhja Kool 2. klass (õp. L. Järv) –
luulepõimikuid Eestimaast. Ürituse siiras ja soe esitus;
Puhja Kool 3. klass (õp. M. Sepp) –
eesmärgiks oli väärtustada oma maa
ja rahva kultuuripärandit. Osales 15 emotsionaalne ja jõuline kava;
gruppi üheksast koolist. Esinejaid oli
Võnnu Keskkool (õp. M. Tamme
kokku 123, juhendajaid 20.
oja) – hea huumoriga ja naudinguga
Laval võis näha väga erinevaid, esitatud kava;
omanäolisi ja emotsionaalseid lavasÜlenurme Gümnaasium (õp.
tusi. Iga kool sai sümboolse tunnus- A. Kahar, R. Avastu, M. Meitern) –
tusena kaasa ka Elva valla ettevõtja isikupärane ja optimistlik kava;
II kooliaste
Kataköögi poolt iseküpsetatud leiva.
Esinemiskavasid ei järjestatud, kõik
Kambja Kool (õp. S. Kuristik,
said tunnustuse selle eest, mis kõige L. Kiuru) – kõige tunneterohkem
paremini õnnestus.
kava;
Valiti ka kõige mõjuvam kava,
Konguta Kool I grupp (õp.
mille otsustamine ei olnud kerge.
K. Lõhmus) – julge ja lustakas esitus;
Žürii (R. Sepma, P. Märjamaa,
Konguta Kool II grupp (õp.
L. Gottlob, K. Aadusoo, R. Käpa) K. Lõhmus) – mitmekesine ja põnevate lahendustega kava;
tunnustas koole järgnevalt:
Kõrveküla Kool (õp. K. Rebaste) –
I kooliaste
Elva Gümnaasium (õp. A. Puusaag, rõõmus, optimistlik, hea koostöö ja

naudinguga esitatud kava;
Puhja Kool 4. klass (õp. L. Järv) –
emotsionaalne ja terviklik kava;
Ülenurme Gümnaasium (õp.
K. Kiik, K. Pärli, K. Hokkonen) – stiili
puhas, julge, rõõmus kava;
III kooliaste
Kõrveküla Kool (õp. M. Malling) –
sügavamõtteline, lummav kava;
Rannu Kool (õp. L. Nagel) – selgete
kujunditega kava.
Mõjuvaimaks kavaks osutus Üle
nurme Gümnaasiumi II kooliast
me liputegu ( õp. K. Kiik, K. Pärli,
K. Hokkonen).
Festivali seekordne idee tuli Alen
Veziko laulust „See maa” ja seetõttu
oli oluline, et loo autor ka ise üritusel esineks. Suurepärase koostöö
tulemusena oli Puhja lastekooril
(õp. R. Luts) võimalus esitada seda
laulu koos autoriga, mis oli lisaks
luuleesitajatele ka üheks ürituse
kulminatsiooniks. Meeleolukat ja
professionaalset esinemist said
osalejad nautida ka Karijärve Keelpilliorkestrilt.
Festivalil aitasid toimetada kooli
kodutütred (Ü. Närska). Üritust juhtisid R. Uibokand ja D. Kallas (õp.
U. Pedastik).
Toetuse ja koostöö eest täname
Elva Vallavalitsust, Tartumaa Omavalitsuste Liitu ja Puhja Kooli. Koostöö eest täname: Kännudisain OÜ,
Kavilda Hobi OÜ, Puhja Seltsimaja.
Täname kogu kooli meeskonda
(Ü. Närska, R. Massur, R. Saadjärv,
K. Aadusoo, K. Jürimaa, A.Soosaar,
A. Lipping, K. Lamp, E.L. Raide)!
Tänu teile, head õpetajad ja õpilased, koostööpartnerid ja toetajad,
sai teoks uhke ja väärikas lugude ja
luulepäev. Tänu teile me nägime,
kuulsime ja tundsime, et see maa
on meile kasvanud hinge. Festivalil
esitatud lood ja südamest öeldud
mõtted kaitsku Eestimaad ka järgmised 100 aastat.
Lea Järv
Ideeautor ja peakorraldaja
Puhja Kooli klassiõpetaja

Haarav saalihokiturniir

Hetk finaalmängust 						Foto: Ene Põldaru

Puhja Kooli kehalise kasvatuse
õpetaja Tanel Ojaste eestvedamisel
alustati sellel õppeaastal meie koolis
saalihoki treeningutega, kus õpilased
saavad võimaluse õppida põhjalikumalt tundma selle atraktiivse spordiala hingeelu. Mängimiseks vajaliku
varustuse saime koolile soetada tänu
riigilt omavalitsustesse jõudnud
huvitegevuse toetusele.
Kuna saalihoki on haarav ja nauditav spordiala ka pealtvaatajale,

siis kogunes 25. jaanuaril Puhja
koolipere võimlasse, et maha pidada
esimene koolisisene turniir. Võistluse sihtgrupiks olid 5.–9. klassid,
kes pidid oma klassi õpilastest moodustama 10-liikmelise võistkonna.
Lisatingimuseks seati, et väljakul
peab mängima vähemalt 2 naissoost
mängijat. Et võistlejatele indu ja
turniirile värvi lisada, moodustasid
oma võistkonna ka õpetajad.
Kõigepealt selgitati loosi teel välja

alagrupid. A-alagrupis kohtusid
omavahel 5., 6. ja 9. klass, B-alagrupis õpetajad, 7. ja 8. klass. Kohtuniku
poolt antud 7 minutit mänguaega
möödus publiku tormilisel kaasa
elamisel ja toetusel. Alagruppidest
väljusid võitjatena 6. klassi ja õpetajate võistkond. Väga pingeline ja
tasavägine finaal lõppes viigiga ning
võitja selgitamiseks tuli mõlemal
võistkonnal valida välja 5 mängijat karistusviseteks. Mängu pandi
nii kavalus kui toores jõud ning
viimasel löögil läks võit lõpuks 6.
klassile. Turniiri parimateks mängijateks valiti 5. klassi õpilased Karla
Mets ja Angelika Kõlu, parimaks
väravavahiks 6. klassi õpilane Eke
Laur Raide. Õpetajad rõõmustasid
siiralt auga välja mängitud 2. koha
üle. Hiljem selgus, et autasuks kaela
riputatud medal oli nii mõnelegi
„elu esimene“.
Loodame saalihokiväljakul kohtuda peagi ka värske ühisvalla koolidega!
Riin Massur
Puhja Kooli õppejuht
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KONGUTA KOOL ON TÄNULIK
Aitäh Karijärve Keelpilliorkestrile, kes Konguta Koolis juhatasid
sisse
„Eesti Vabariik 100“ sünnipäevanädala üritused!
Elagu Eesti!

Puhja lasteaed Eesti Vabariigi
sünnipäevarütmis

Karijärve keelpilliorkester esinemas				

Isamaa juubeliteavitus ja sünnipäeva ootus on lisanud lasteaia
tegevusse rohkelt toimetamisi ja
igapäeva elurütm tahab ka aega
ja korraldamist. Uuendused valla
ühinemisel, erinevate tegevuste
kooskõlastamine, nõupidamised ja
otsused – see ongi lasteaia argipäev,
aga pidulikkus saabuvate sündmuste
foonil on meil kõigil südames.
Juba õppeaasta algul sai lasteaia
tegvuskavasse lülitatud EV100 erinevaid rühmade tegevusi: Piibelehe rühmal kujundada 100 mustrit
Eestimaa aastaaegadest, Meelespea
rühmal 100 kilomeetrit läbi käia,
Kuldnupu rühmal 100 vanasõna ja
mõistatust selgeks saada, Kuldvõtme
rühmal 100 teretuttavat eesti loodusest leida, rühmal Rukkisinine tutvuda eesti autorite 100 loo või luuletusega. Nende teemadega saame
veel õppeaasta lõpuni tegeleda, aga
Eestimaa saab selgemaks igal juhul.
Septembrikuul püüdsime Mihklilaadal eesti toitu pakkuda, detsembrikuul eestlaste rahvakombeid
tutvustada ja riigi sünnipäevakuul
oleme juba kuulanud Karijärve
keelpillimängijaid esinemas kaunite Eestimaa viisidega. Tulemas on
veel vanemate rühmade mälumäng
Eestimaast ja pidulik aktus-kontsert.
Traditsiooniliselt koosneb pidupäev
nii väikestest kõnedest kui laste esinemisest, aga on ka pidulik direktori
vastuvõtt vanematele rühmadele ja

Foto: Triin Pall

pidulikud sünnipäevalaud nii saalis
kui rühmades. Külla ootame ka vallavanemat Toomas Järveoja.
Juba mitu nädalat vaatavad esmaspäeviti lapsed lühifilme Eestimaa
loodusest, Eestimaa rahvakunstist,
Eestimaa sümbolitest. Meie koridoris on avatud näitus „Meie kodu“,
mille raames lapsed koos peredega
on kujundanud erinevates tehnikates oma kodumaja ning rühmades
esemenäitus „Rahvussümboolika ja
-värvid meie kodudes“. Ees ootab
veel emakeelepäev.
Veebruarikuusse jäi ka vastlapäev.
Sellel aastal oli lumi maas ja lastel
lõbu laialt. Konimäel oli tore liugu
lasta ja lumes mõnuleda.
Väga toredaks elamuseks kujunes
õpetajate näitemäng muistsete eestlaste muinasjutust „Suur Peeter ja
Väike Peeter“. See lustlik ja õpetlik
lugu kadedusest, isekusest ja headusest tuli õpetajate esituses väga
toredalt välja ja aplaus oli laste poolt
tugev. Sellise näitetrupiga võib lausa
konkursile minna!
Õpetaja Triin Pall koos Kristi Hannusega kaunistavad meie maja trikoloori värvides ja suur pidu võibki
alata. Ja uus pidu on juba ukse ees,
sest 5. märtsil saab Puhja Lasteaed
Pääsusilm 39-aastaseks.
Leelo Suidt
Puhja Lasteaia direktor

Teokeste kingitus Eestile

Teokeste kirjutatud sõna

Konguta lasteaia Teokeste rühm
võttis osa suurest kingitusest Eesti
Vabariigile 100. sünnipäevaks.

Kingituse mõtteks oli Eesti hümn
GPS-kunsti abil sõna haaval kaardile kirjutada. Meie rühm valis välja
sõna „sul“ ja võttis ette jalutuskäigu
Annikoru külas. Eelnevalt printisime kaarti välja ja joonistasime
teekonna kaardile. Teokeste rühma
lapsed on meie lasteaia kõige pisemad ning jõukohase sõna kaardile
kirjutamiseks kõndisime 600 meetrit.
Kõndisime majade vahel ja ühe korra
puges õpetaja ka heki sisse, et sõnale
õige kuju anda. Sõna kirjutamisest
võttis osa kuus last ja kolm õpetajat. GPS-kunsti abil kirjutatud Eesti
hümni on võimalik näha veebilehel
http://gpskunst.ee/eesti.
Hanna-Liisa Tamm
Teokeste rühma õpetaja
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Tantsutallad – Tartumaa
rahvatantsurühmade
talvefestival

Elva Naisselts sai 85-aastaseks

HTG tantsurühm Tantsutallad					Foto: Marko Hõrak

Talvised rahvatantsu peod on
saanud üsna populaarseteks tantsijate seas, nii ka Rannu Rahvamaja
poolt korraldatav talvine tantsupidu
Tartu maakonna rühmadele. Meie
sündmuse omapäraks on see, et tantsitakse siseruumis ja suurel laval. Eks
see ole ka põhjuseks, miks esinejate
arv on paraku piiratud. Peost võtsid
osa:
Segarühmad
Toome Tartust – juhendaja Lea
Kurvits
Kolumats Rannust – juhendaja Lea
Kurvits
Kavalik Kongutast – juhendaja
Kaie Tali
Valguta Vahvad – juhendaja Sigrid
Kuuse
Torbikud Tartust – juhendaja Kati
Grauberg-Longhurst
Naisrühmad
Lähte naisrühm Hermine – juhendaja Maire Jürgel
Naisrühm Taaratar Tartust –
juhendaja Maire Jürgel
Sinilind Elvast – juhendaja Lea
Kurvits
Kati Rannust – juhendaja Anu
Tomp
Noorte rühmad
Tantsutallad Tartu Hugo Treffneri
Gümnaasiumist (2 rühma) – juhendaja Uve Saar
TTÜ Tartu Kolledži segarühm Vassakule – juhendaja Maire Jürgel

Memmede rühmad
Linda Tartust – juhendaja Maimu
Janisk
Pihlakobar Kongutast – juhendaja
Kaie Tali
Liisu Rannust – juhendaja Küllike
Lõhmus
Seekordne pidu sai pühendatud
Eesti Vabariigi 100. aastapäevale. Üle
lava liuglesid naisrühmad, ulja hooga
tantsisid noorte rühmad, ikka käest
kinni hoidsid segarühmad, väärikust
näitasid üles memmede rühmad.
Tantsude vahele lisas vürtsi Marta
Külaotsa viiulimäng.
Kontserdile järgnes pidu, kus tantsumuusikat pakkus ansambel Sinu
Naine, üllatusesinejad olid Tartu
Sansaara stuudio tantsijad. Juhendajatele tänulaua kattis Kataköök.
Projekti toetas Eesti Kultuurkapitali
Tartumaa ekspertgrupp.
On rõõm kostitada oma katuse
all Tartumaa toredaid tantsijaid ja
rõõm nautida nende tantsulusti. On
hea teada, et meie rahvakultuur on
nende poolt hoitud ja au sees peetud.
Jätkugu tantsijatel ikka tantsulusti
ja juhendajatel soovi ning kirge tantsuoskusi edasi anda.
Palju õnne sünnipäevaks, Eesti
Vabariik!
Liis Jaamets
Rannu Rahvamaja juhataja

Elva valla lasteaedade ühine kingitus Eestile
ja koduvallale

KUNSTIKONKURSS

„MINU KODUKOHT“

Puhja Lasteaed kutsub kõiki Elva valla lasteaedu
osalema kunstikonkursil „MINU KODUKOHT“.
Igalt lasteaialt ootame 10 joonistust või muus
tehnikas teost mõõdus 30x21cm.

Kümnest valla lasteaiast tuleks kokku 100 pilti
kodukohast üle terve valla. 1. juunil, lastekaitsepäeval
avame suure näituse Rannu Rahvamajas.
Ootame laste kunstiteoseid 2. maiks
Puhja Lasteaeda või Rannu Rahvamajja.
Lisainfo: Leelo Suidt, telefon 5091288.

Vaibakudujad tööhoos. Esiplaanil Tiiu Ojaste, tagaplaanil Leili Lodde

Elva Naisseltsi asutasid Veera
Tamm, Alma Kupp ja Marta Bender
ning seltsi avakoosolek peeti 20.
novembril 1932. aastal. Seltsi sihiks
seati naise igakülgne arendamine,
tema vaimse ja kõlbelise seisundi tõstmine, teadmiste ja oskuste
laiendamine ja süvendamine, naisliikumise edendamine ning kutselise
hariduse võimaldamine ja õhutamine ning töötamine hoolekande alal.
Aastate jooksul korraldas selts
arvukalt mitmesuguseid oskuskursusi, näiteks kangakudumise, varrastel kudumise, pesu õmblemise,
vekkimise, rahvariiete õmblemise,
võileibade valmistamise, keedu-,
käsitöö- ja sissekeedukursusi.
Seltsi traditsioonideks olid jõuluannetuste korjamine vaestele,
vabariigi aastapäeva ning emadepäeva tähistamine ja tee- ja tööõhtute
pidamine. Korraldati väljasõite,
kõnekoosolekuid.
Seltsi tähtsamaks sündmuseks
oli 2. oktoobril 1939. aastal lasteaia avamine Kaitseliidu ruumides.

Foto: Eeva Kumberg

1940. aastal oli seltsil umbes 60
liiget. Viimane juhatuse koosolek
toimus 9. oktoobril 1940. aastal, kus
selts otsustas anda kogu oma lasteaia vara üle Elva Linnavalitsusele,
samuti otsustati kõik arhivaalid üle
anda ENSV Riigi Keskarhiivile.
3. märtsil 1996. aastal kogunesid
kokku 21 naist, et taasasutada Elva
Naisselts. Esinaiseks valiti Mare
Nõmmik, kelle tegevus ja mõte liikmeid harida demokraatia vaimus oli
väga oluline. Aseesimeheks valiti
Sirje Mölder, kes on oma heade
ideede ja mõtetega juhatuses tegev
kuni tänaseni. Naisselts korraldas
palju loenguid ja kursusi, alustati
käsitööesemete müügiga, tegeleti
autokindlustusega, tegutses vaeste
perede laste töö- ja puhkelaager,
võeti vastu ajalehe Postimees kuulutusi, tegutses inglise keele vestlusring, viidi läbi etiketikoolitusi.
1998. aasta aprillis tegi Mare
Nõmmik ettepaneku, et juhtimise
kohustusi võiks kanda keegi teine.
Naisseltsi juhtimise võttis üle Maia

Kukk. Tegevust tuli muuta, leida uusi
väljundeid ning seltsil tekkisid uued
tegevusvaldkonnad. Seltsiga liitusid
lauluansamblid ja tantsurühmad
eelkõige seetõttu, et linna eelarvest
tegevustoetust taotleda ja saada.
Muidugi oli eelduseks usaldus seltsi
tegevuse suhtes. Nii saigi selts enda
tiiva alla mitmed kollektiivid:
naisansambel Piiapiigad (juhendaja Piia Jõesaar), tantsurühm Seeniorid (juhendajad Maarika Kangro,
Reet Käppa, Tiiu Kaljuste), naisansambel 7 vaprat vanaema (juhendaja
Juta Tigane), naisansambel Exmore
(juhendaja Merike Allik), tantsurühm
Meelespea (juhendaja Leelo Suidt),
tantsurühm Helbe (juhendaja Maie
Põlgast), tantsurühm Sinilind
(juhendaja Lea Kurvits), ansambel
Helisev Horoskoop (juhendaja Juta
Tigane), tantsuansambel Flamenko
(juhendajad Anna Kõivistik, Anne
Anier).
Oleme suutnud elus hoida telgedel kangakudumise traditsiooni.
Kangakudujad koovad Elvas Pikk
26 keldrikorrusel. Ruum on soe ja
mugav, meie kasutuses on kolmed
teljed. Traditsiooniks on jäänud ka
käsitöönäituste korraldamise ja jõulukompositsioonide valmistamine.
Oleme jätkanud vana traditsiooniga
ning jõuludeks viinud toidupakid
lasterikastele ja vähekindlustatud
peredele ning üksikutele vanuritele.
Seltsi tegevus jätkub ikka sektsioonides ning lauljad ja tantsijad ikka
oma kollektiivi nime all.
Elva Naisseltsil on täna ligikaudu
60 liiget.
Maia Kukk
Elva Naisseltsi juhatuse esinaine

Lastefond toetab arendavaid teraapiaid vajavaid
lapsi
Käesoleval aastal keskendub SA
TÜ Kliinikumi Lastefondi põhikampaania “Üleannetus” muusika-,
hipo- ehk ratsutamis-, tegevus- ja
füsioteraapiale, mis mõjuvad raskelt
haigetele lastele arendavalt, parandavad nende seisundit ja edendavad
lähtuvalt erivajadusest igapäevatoimingutes toimetulekut.
Teraapiate eesmärk on erinevate
haiguse tõttu häirunud funktsioonide parandamine, arengu toetamine
ning lähtuvalt lapse erivajadusest
igapäevatoimingutes toimetuleku
edendamine. Riiklikud vahendid ei
ole aga piisavad, et tagada kõikidele
raskelt haigetele lastele järjepidevalt vajalikke arendavaid teraapiaid.
Lisaks on erinevate terapeutide teenuseid keeruline saada lastel, kes
elavad maapiirkonnas või kellel ei
ole mingil muul põhjusel võimalik
käia teenusel. Seega aitab Lastefond
raskelt haigeid lapsi kasvatavatel
peredel tasuda lapse muusika- ja ratsutamisteraapia eest ning võimaldab
nende ja lisaks ka füsio- ja tegevusterapeudi teenuse kättesaadavust
kodutingimustest, kattes teenuse
lisamahu, mida riiklikest vahenditest
ei kompenseerita.
Lastefondi esindajad nendivad,
et arendavate teraapiatega seonduv
temaatika on jõudnud haripunkti ja
tulenevalt suurest abivajadusest on

tõstatunud probleem, mida heategevusorganisatsioon soovib lahendada. Hetkel toetab heategevusfond
16 arendavat teraapiat vajavat last,
kuid arstidelt ja terapeutidelt saadud
infole tuginedes on erinevaid arendavaid teraapiaid vajavaid lapsi oluliselt rohkem.
Kampaania peamine eesmärk on
annetuste kogumine, et toetada
järjepidevalt arendavaid teraapiaid
vajavaid lapsi kuni riiklikud vahendid
pole piisavad, et neid aidata. Lisaks
survestab Lastefond temaatikat ka
riiklikul tasandil, võttes eesmärgiks saada Sotsiaalkindlustusameti
rehabilitatsiooniteenuste nimekirja
eraldi ka hipoteraapia ja muusikateraapia. Kampaania üks taustaeesmärk on aga üles leida ka need Eesti
lapsed, kes vajavad raviarsti kinnitusel arendavaid teraapiaid, kuid kellele on need tänaseni kättesaamatuks
jäänud seoses liiga kauge elukohaga
keskusest või riiklikult piiratud rahalise mahu tõttu.
Abi saamiseks tuleb täita taotlusvorm, mille leiab Lastefondi kodulehelt www.lastefond.ee/abivajajale
ning saata see koos vajalike lisadokumentidega e-posti aadressile
eveli.ilves@lastefond.ee. Taotluse
saab esitada nii lapsevanem ise kui
ka arst, sotsiaaltöötaja või perele
lähedane isik. Taotluse täitmisel

küsimuste tekkimisel saab nõu ja
abi küsida e-maili aadressil info@
lastefond.ee. Taotluse esitamise
järgselt võetakse taotluse esitajaga
ühendust, vajadusel täpsustatakse
taotluses kirjapandut, konsulteeritakse raviarstidega ning esitatakse
taotlus Lastefondi nõukogule toetusotsuse langetamiseks.
Üleannetuse kampaania tipneb
10. märtsil toimuvate üle-eestiliste
heategevusüritustega kõigi 15 Eesti
maakonna suurimates kaubakeskustes. Üleannetuse perepäevadel
pakutakse osalejatele võimalust
erinevatel viisidel meelt lahutada,
meeleolukalt annetada ning tuntud
artistide kontserte nautida. Tartumaal toimub perepäev kell 11–14
Lõunakeskuses. Üritusel esinevad
La La Ladies ning RN Stuudio tantsijad, päeva juhib Karl Alari Varma
(Comedy Estonia) ning kohal on
ka õhupallimeistrid, näomaalijad,
õnneloos ja armastatud Lottemaa
tegelased kassipoeg Bruno, kärbes
Jaak ja tavarebane Giovanni. Lapsi
lõbustab ka Lastefondi Mõmmik.
Kadri Org
SA Tartu Ülikooli Kliinikumi
Lastefond
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Uulas lustisid taas pensionärid
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Sul peaks olema:
────

mille võitjaks osutus nii nagu ka
eelmise aastal Luule. Loomulikult
ei puudunud laualt tänu Elgale ka
vastlakuklid.
Tore on tõdeda, et meie pensionäride grupil on kujunemas vastlapäeva tähistamine juba väikeseks
traditsiooniks. Siinkohal tahakski
tänada kõiki osavõtjaid ja eestvedajaid ning loodan, et meie traditsioon
ikka jätkub. Järgmiste vastlateni!
Eakate tervisetunnid ning vastlapäeva üritused toimuvad koostöös
Uula Raamatukogu ja Uula Huvikeskusega.
Vastlapäevalised vasakult Ljudmilla, Maie, Mare-Liis, Eha, Luule, Vilja, Helgi, Kulla, Leida
Ootame kõiki Rämsi piirkonna
ja ees Elga. 						
Foto: Helga Kõlamets eakaid meie terviseringiga liituma.
Alates 2017. aasta sügisest tegut- „Sinu tervis on su enda kätes!“
Tunnid toimuvad teisipäeviti kell 11
seb teisipäeviti Uula Huvikeskuses
Kuna seekordne tervisetund langes Uula Huvikeskuses. Info telefonidel
eakate tervisering. Helga Kõlametsa kokku vastlapäevaga, siis otsustati 745 1737 Elga või 5299183 Airi.
juhendamisel tegeldakse ravivõim- seda ka väärikalt tähistada. Uula
Airi Mahla
lemisega ja räägitakse erinevatest Raamatukogu juhataja Elga Alberi
Uula Huvikeskuse juhataja
võimalustest, mida igaüks saaks ise eestvedamisel mängiti vastlamänge,
oma tervise heaks teha. Motoks on: peeti maha korralik viktoriinilahing,

Vähemalt keskharidus
────
Valmisolek end pidevalt
täiendada
────
Oskus töötada meeskonnas

VÕTAME TÖÖLE TUGIISIKUD
LASTEAEDA
Kas usud, et kõik suured asjad saavad alguse väikestest
asjadest?
Oled nõus, et selleks, et saada tubliks ja edukaks on vaja
õppida, harjutada, proovida ja vahel ka ebaõnnestuda?

Meie usume, et kui täna toetame oma lapsi pisut rohkem, siis ühel päeval
nad saavad järjest paremini ise hakkama.
Selleks võtame tööle kaks tugiisikut erilist tuge vajavatele lastele.

────
Väga hea suhtlemisoskus
Julgus proovida uusi lähenemisi

JÄRVE ERALASTEAED
Järve 1, Elva
5198 7038
Alina.pill@elva.ee

Tööaeg esmaspäevast reedeni kell 8.00-12.00.
Anna endast märku lasteaia direktorile Alina Pillile hiljemalt 05.03.2018

Palju õnne,
Maano!
8. märtsil kell 19 TOATÜDRUKUD
12. märtsil kell 19 SADAM
21. märtsil kell 19 KAKS TEIST TOOLI
15. märtsil kell 19 SALONGIÕHTU - külaline on JÜRI AARMA
25.märtsil kell 12 NUKITSAMEES
9. aprillil kell 19 KAKS TEIST TOOLI
12.aprillil kell 19 MAAILMA KÕIGE ILUSAM TÜDRUK (Teater ON)
14.-15. aprillil Tartumaa ja Jõgevamaa harrastusteatrite festival
(toimub Elva Kultuurikeskuses)
Pikk 73, Elva
Lisainfo: telefonil 5560 2084, e-post info@lendteater.ee
Sel kuul tähistas oma juubelit
endine Rannu vallavanem ja praegune Elva vallavolikogu esimees
Maano Koemets.
Maano on Rannus elanud ja omavalitsuses töötanud 20 aastat, neist
8 aastat töötanud vallavanemana.
Ta on ikka hea seisnud, et siinne
elu muutuks paremaks. Maano on
alati oluliseks pidanud omaalgatust ning kohaliku kultuuripärandi hoidmist ja tutvustamist.
Päris tihti sai tema juurde mindud
mõne pöörase ideega ja tavaliselt
sai sealt ikka vastuse, et loomu
likult tuleb see ära teha. Tänu tema
toetusele sai taastatud ka Rannu
Vabadussõja mälestussammas.

Elva vald mälestab
Jaan Taba

21.02.1938-16.02.2018

Elmar Liivak-Liivat

Aino Jõemets

07.09.1929-05.02.2018

Maie Aavik

18.01.1942-14.02.2018

01.05.1930-19.02.2018

Lembit Martinson

Hilda Post

Elva Gümnaasium otsib oma meeskonda
ühele õpilasele keskendunud õppe õpetajat

09.03.1946-15.02.2018

28.02.1931-12.02.2018

Elva Gümnaasium pakub esimesel võimalusel

Aleksander Menning

Juta Värk

täiskoormusega (23 tundi nädalas) tööd ühele õpilasele keskendunud õppe
õpetajale (2. klassi õpilane).

30.09.1947-31.01.2018

Endel Pastak

11.06.1931-01.02.2018

Heike Rillo

27.07.1957-01.02.2018

01.01.1932-03.02.2018

Tarmo Tiirik

Laine Hango

14.04.1959-01.02.2018

Andrus Virks

12.02.1969-31.01.2018

Hilda Planken

02.01.1923-06.02.2018

Antonina Neumann
15.09.1924-08.02.2018

Ellen Sööt

05.10.1924-09.02.2018

Tamara Bušina

25.10.1926-04.02.2018

Salma Lori

24.12.1928-07.02.2018

26.03.1932-14.02.2018

Oled sobilik kandidaat, kui omad eripedagoogilisi teadmisi või kogemusi.
Rohkem infot: Tarmo Post, 5225144, tarmopost@elvag.edu.ee
Asukoht: Elva, Puiestee 2
Avaldus, CV ja haridust tõendavate dokumentide koopiad palun saata aadressil
Elva, Puiestee 2 või e-posti aadressil tarmopost@elvag.edu.ee.

Malle Hindrikson
Erika Malin
Kai Suits

EELK Rannu

Püha Martini

kirikus

24.02.1951-03.02.2018

Hele Greenberg

29.07.1951-06.02.2018

Maire Lepik

24.01.1962-05.02.2018

Kaasteelised Rannust

Info telefonil 7301837.

24.02.1933-02.02.2018
11.08.1948-13.02.2018

Soovime Maanole palju õnne,
tugevat tervist ja jaksu uutes ettevõtmistes!

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.

Joonas Laja
sündis 25.01.2018

Ottomar Palm

Emma Ott

sündis 11.01.2018

Elissa Lisell Kampus

sündis 06.02.2018

Devin Lindikrei
sündis 06.02.2018

sündis 04.02.2018

Nele Liiva
sündis 05.02.2018
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Kultuuri- ja spordiürituste
kalender
3. märts

20:00

Õhtu ansambliga
ELUMEES
Lauad ettetellimisel

Puhja Seltsimaja

21:00

Naistepäevapidu
ansambel Hellad Velled

Rannu Rahvamaja

13:00

II voor
FC Elva vs FC Santos

Elva linnastaadion

3. märts
4. märts

KINO!
Salakaval
Urfin ja tema
12:30
puusõdurid
KINO!
6. märts
Klassikokkutulek
2
19:00
Pulmad ja matused
Vana Baskini Teatri
10. märts
etendus
“Öökuninganna”.
19:00
Peaosas Helgi Sallo
6. märts

Konguta Rahvamaja
Konguta Rahvamaja

Puhvetite registreerimine on alanud, kohtade
arv piiratud! Registreeruda saab numbril
5256772 (Helina)
Päeva lõpetab

RAHVAPIDU HIUGEMÄEL

Puhja Seltsimaja

Kaunimate Aastate
10. märts
Vennaskonna juubelikontsert Elva Kultuurikeskus
19:00 Kaunimad 25 aastat su elus
16. märts
18:00
17. märts

11:00

PLMF kontsert
Kristina Kriit ja Johan
Randvere
Tartumaa laste
lauluvõistlus
“Rannu Kuldnokk”
Tartumaa Kooliteatrite
festival

17. märts

Elva Kultuurikeskus

Rannu Rahvamaja

Rõngu Rahvamaja

Pidu on piletitega ! Korraldavad Rõngu Rahvamaja ja Kõduküla

15
LOODUSÕHTU

VAPRAMÄE LOODUSMAJAS

HINGEMUUSIKA

Neljapäeval, 8. märtsil kell 18.30

Kavas: Händel, Tamberg, Puccini jt

PILLE LILL (sopran)
ATLAN KARP (bariton)
PIIA PAEMURRU (klaver)

SVEN ZACEK

AASTA LOOM - ILVES
Sven Zacek räägib lugusid ja näitab pilte aasta loomast ilvesest.

Palume kindlasti eelnevalt registreerida: sihtasutus@vvvs.ee
või sõnumi teel telefonil 50 88 359, Gea Järvela
Registreerime kuni kohti jätkub!
Loodusõhtu on osalejatele tasuta.
Loodusõhtute läbiviimist toetavad SA KIK ja
Vapramäe-Vellavere-Vitipalu Sihtasutus

VA B A
S I S S E PÄ Ä S

W W W. P L M F. E E

ANSAMBLIGA

HELLAD VELLED

Rannu Raamatukogu lugemissaalis näitus

„100 miniraamatut Aasa Sule kogust“

Näitust saab külastada raamatukogu lahtiolekuaegadel!

Elva Linnaraamatukogus
Kalju Tähiste fotonäitus
100 FOTOT EESTIST

DJ Karu, Kataköök, üllatusesinejad

Rannu Rahvamajas

3. märts kell 21.00 pilet 10
Info ja laudade broneerimine: 745 4275 või 516 5815

pühendatud Eesti Vabariigile 100. sünnipäeva puhul

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 9.03.2018.
Kaastööde esitamise tähtaeg 2.03.2018.

