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Elva valla haridusrikkus

Konguta koolihoone Annikorus, kus koolis 81 õpilast ning lasteaias 65 last. Hoones asub ka valla teenuskeskus.

Erinevatest omavalitsusest
moodustunud uute piiridega Elva
vald on rikas mitmel moel ning kind
lasti ka haridusmaastiku poolest.
Täna pakuvad üheksa eripalgelist
kooli meie lastele kodulähedast ja
kättesaadavat üldharidust. Valla
haridusosakond koos abivallavanem
Marika Saarega on kahe kuu jooksul
tutvunud kõikide koolide ja nende
juhtidega. Rõõmustav on näha, et
koolijuhid hakkavad aina enam
kogema ka omavahelist õlatunnet
nii külaskäikude, koos õppimise kui
edulugude ja murede jagamise kaudu.
Meie ringkäikudel on selgelt silma
paistnud, et igal koolil on tema kogu
konna jaoks oma nägu ja oma hari
duslugu. Väikekoolide hulka kuuluvad
Aakre Lasteaed-Algkool, Valguta Las
teaed-Algkool, Konguta Kool ja Palu

pera Põhikool. Konguta kooli kolm
märksõna – märka, mõjuta, muuda
– iseloomustavad üsna tabavalt kõiki
nelja. Väikekoolide tugevuste loe
telu on mitmekesine: väike õpilaste
arv klassides, ärksad õpetajad, kes
tunnevad igat last, rohkem tähele
panu ja aega individuaalseks tööks
lapsega, sõprussuhted teiste klasside
koolikaaslastega, hea meeskonnatöö
tugispetsialistide vahel tuge vajava
õpilase õppe korraldamisel, kokku
hoidev koolipere ja kogukonna toetus.
Koolide õuealad on lapsesõbralikud ja
asuvad looduslikult kaunites paika
des, korraldatud on koolibussiteenus.
Kõik meie väikekoolid osalevad aktiiv
selt mitmesugustes projektides. Kon
guta ja Palupera on eeskujuks teaduse
populariseerimisel ja digiõpetuses.
Aakre ja Palupera koolid kuuluvad

Foto: Kayvo Kroon

oma ajalooliste koolihoonetega Ees
timaa Mõisakoolide Ühendusse.
Elva valla põhikoolid on Puhjas
ja Rannus, lisaks saab keskharidust
omandada nii Rõngu Keskkoolis kui
Elva Gümnaasiumis. Puhja Koolis on
toimunud viimastel aastatel ümber
korraldus muutudes 2017. aastal
gümnaasiumist põhikooliks. Tänast
koolielu iseloomustab seal mitme
kesine ja uuendusmeelne õppekor
raldus ja õppivad õpetajad, kes täien
davad end ise aktiivselt, et muutunud
õpikäsitus ei jääks vaid formaalseks
sõnamänguks. Nii Rannu kui Rõngu
koolid on samuti kogukonnakoolid,
mille toetamine ja tugevdamine on
mõlema koolijuhi jaoks olnud enne
kõike professionaalsete, oma eriala
valdavate õpetajate ja tugispetsia
listide leidmine ja motiveerimine,

et tagada kvaliteetne kooliharidus.
Mõlemad juhid peavad oma majade
tugevuseks igale õpilasele sobivat
tuge pakkuva õppe korraldamist.
Laste osalemine huvitegevuses kooli
maja lähedal või siis koolimajas annab
samuti turvatunde nii lapsevanemale
kui lapsele. Elva Gümnaasium, kui
meie valla suurim kool, pöörab hetkel
tähelepanu uuendustele õppetöös.
Esimeses kooliastmes soovitakse järg
misel õppeaastal üle minna kujunda
vale hindamisele, mis toetaks enam
lapse õppimist. Gümnaasiumi osas
valmistatakse ette moodulõppele ja
osalisele perioodõppele üleminekut
ning loobutakse kursuste süsteemist.
Lisaks kohaliku omavalitsuse hal
latavatele koolidele on meil ka üks
erakool. Nimelt avati 2013. aastal
MTÜ Peedu Kooli Seltsi initsiatiivil
Tartu Erakooli Peedu kool, mis tegut
seb 2015. aastast algkoolina ilusas
ja ruumikas koolimajas, mis toimib
lisaks ärksa kogukonnakeskusena.
Hea on tõdeda, et meie laste kooli
tee valikud Elva vallas on muutunud
uutes piirides mitmekesisemaks ja
et igal perel on võimalus leida oma
lapsele sobiv kool. Meie hariduskor
ralduses soovin, et iga kool võiks jät
kuvalt olla oma kogukonna süda ja nii
nagu meie president nimetas, peame
hariduse andmises saama üheskoos
hakkama uue väljakutsega – hoida
tervet mõistust! Seda nii eelseisvatel
aastatel otsuste tegemisel kui õpeta
misel ja õppimisel.
Mare Tamm
haridus- ja
kultuuriosakonna
juhataja

Töö ujula-spordihoone projektiga jätkub
Elva Vallavalitsuse tellitud kal
kulatsiooni järgi kujunes Elva linna
ujula-spordihoone ehitushinnaks 11,8
miljonit eurot. Vallavanem Toomas
Järveoja sõnul käib selline ehitushind
Elva vallale selgelt üle jõu ja spordi
hoone valmimine senises mahus tuleb
volikogul läbi kaaluda. „Sportimisvõi
maluste parendamine vallas on jätku
valt meie prioriteet, kuid sellisel kujul
ei ole investeering meile jõukohane
ja rikuks piirkondade tasakaalustatud
arengu printsiipi,“ rääkis Järveoja.

Enne omavalitsuste liitumist oli Elva
linna eelarvestrateegias lähiaastateks
spordihoone ehitusele arvestatud
3,2 miljonit eurot ja see oli ka linna
finantsvõimekuse piir. 14. märtsil
kogunes vallavolikogu spordikomisjon
ja arutas kujunenud olukorda ning tegi
vallavalitsusele ettepaneku arutada
koos eelarvestaja ja projekteerijatega
spordihoone ehitushinna vähenda
mise võimalusi ning valmistada ette
ülevaade investeeringute mahust ja
valla laenuvõimekusest.

Abivallavanem Heiki Hansen mee
nutas, et spordihoone ehitus on olnud
teemaks juba 15 aastat, eriti seoses
põhikooli kehalise kasvatuse võima
luste parendamisega. Ka siseujulast
on räägitud, aga et omavalitsus selle
valmis ehitab, otsustati paar aastat
tagasi, vaatamata sellele, et nii inves
teering kui ka edasine halduskulu on
antud projekti puhul märkimisväärne.
„Praeguse ehitushinna kalkulatsioo
ni tegi usaldusväärne firma, kelle
varasemad tööd näitavad, et nende

arvestused on olnud suhteliselt täpsed.
Seetõttu on vähetõenäoline, et ehitus
hinda on 20 protsenti ülearvestatud
nagu arvati spordikomisjonis. Ka 20
protsenti odavam hind käib vallale üle
jõu,“ märkis Heiki Hansen.
Koostöös projekteerijaga otsitakse
võimalusi asendada projektis toodud
kallimad lahendused soodsamatega,
mis muudaks ehituse vallale jõu
kohaseks ja ujula-spordihoone saaks
reaalsuseks.
Elva Vallavalitsus

LÜHIDALT

Osale ideekorjes
Elva valla arengukava ja eelar
vestrateegia 2019-2025 loomise prot
sess on alanud. Avatud on piirideta
ideekorje, kuhu ootame kõigi valla
arengust huvitatud inimeste ideid ja
soovitusi.
Anna oma panus ideekorjesse vas
tates kolmele küsimusele:
1. Mis on Elva vallas hästi?
2. Millised on probleemid/kitsas
kohad Elva vallas?
3. Millised on Elva valla arengu
suunad?
Ideed ja arvamused saab esitada
elektroonselt täites küsitlusvormi
veebilehel www.elva.ee/arengukava
või paberkandjal teenuskeskustesse.
Arvamusi ootame kuni 09.04.2018.
Lisainfo arengukava koostamise
protsessi kohta: e-post kertu.vuks@
elva.ee, telefon 5813 7086.
Kertu Vuks
arengu- ja planeeringuosakonna
juhataja

Mentorklubi
alustab!

Koostöös Elva Vallavalitsuse ja Elva
Kultuurikeskusega alustab ettevõt
jatele suunatud klubiürituste sari, et
tuua kokku ettevõtjaid ja ettevõtlikke
inimesi kogu piirkonnast. Eesmärk on
pakkuda osalejatele võimalust asjali
kus seltskonnas vahetada teadmisi ja
kogemusi ettevõtluses kogenud ini
mestega ja külla kutsuda põnevaid
külalisi, et luua võimalus uute ärikon
taktide saamiseks ja koostööpartnerite
leidmiseks.
Esimesel kohtumisel alustame ette
kandega teemal „Inimese ja ettevõtte
arengufaasid“, kaardistame huvipak
kuvamad probleemid ja arutelu
teemad, millest lähtuvalt kujundame
edasised mentorklubi kohtumised.
Esimene kohtumine toimub nelja
päeval, 5. aprillil kell 17–19, Elva
Kultuurikeskuse kohvikus. Palume
kõigil huvilistel end kindlasti eelne
valt registreerida! Osalussoovist anda
teada Allan Allikule, e-post: allan.
allik@elva.ee.
Lisainfo: Tiit Urva, telefon 506 6537,
e-post: tiit.urva7@gmail.com.
Kertu Vuks
arengu- ja planeeringuosakonna
juhataja
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Elva Vallavalitsuse 28.02.2018 istungil otsustati:

Elva valla sümboolika

E

lva valla sümboolika konkursi
raames sai töid esitada kuni 2.
veebruarini 2018. Konkursile
laekus 21 tööd, mille hindamiseks
moodustati komisjon, kuhu kuulusid
Ruth Keskpaik, Helen Ilves, Kaia Kal
laste, Reelika Laks, Henriko Heinoja.
Komisjoni töösse olid kaasatud ka
volikogu esimees Maano Koemets ja
vallavanem Toomas Järveoja (hää
leõiguseta liikmed). Komisjon on
laekunud tööd läbi vaadanud ning
hindamise tulemusena jäid sõelale
kaks kavandit: „Tasakaal“ ja „Siker“.
Tööd esitati Riigikantselei heraldi
kaekspertidele ülevaatamiseks ja
kommentaaride saamiseks. Tööde
üle sai arvamust avaldada ka Elva
valla Facebooki lehel ning veebilehel
www.elva.ee.
Pärast Riigikantselei kommen
taaride laekumist edastati kavandid
autoritele, et teha vajalikud muu
datused. Komisjon kogunes uuesti

12.03.2018, et parandatud kavandid
üle vaadata.
Veebis arvamust avaldanud inime
sed eelistasid kavandit „Tasakaal”.
Komisjoni arvates on „Tasakaal“
konkursile esitatud töödest üks
vähestest, mis lõi uuele ühendval
lale täiesti uue „märgi“. Kolmjalg
ehk triskele on sümbolina ainult
positiivse kuvandiga. Kaks põimu
vat triskelet moodustavad kuut
valda ühendava nö. ratta, kus kõik
punktid on võrdselt olulised. Uus
sümboolika ei jäta kedagi ühinenud
valdadest vähem olulisele positsioo
nile ja ei tõsta kedagi ka eraldi esile.
Kogu sümboolika kasutus (vapp, lipp
ning valla sümboolikaga trükised ja
meened) on visuaalselt nauditava ja
lihtsa kujundusega. Komisjon otsus
tas, et kavand „Tasakaal“ esitatakse
Elva valla põhimääruse eelnõusse,
mis esitatakse Elva Vallavolikogule
kinnitamiseks.

Autor selgitab kavandi „Tasakaal”
idee kohta, et uuel vallal tervikuna
ei ole veel ühist ajalugu ning seetõt
tu ei soovinud ta kasutada mõnda
juba seni tuntud sümbolit endistest
valdadest. Lisaks selgitab ta, et uuel
valla on ees ühine tulevik ja loode
tavasti on see elujõuline, edukas
ning õnnelik. Endiseid valdu on
ühendanud nende valdade inimesed,
näiteks sõbrad, tuttavad, sugulased,
kes varasemalt elasid naabervalda
des. Nüüd elame me kõik koos ühes
suures vallas ja see on kavandi autori
arvates väga positiivne.
Vapi keskel on kujutatud dub
leeritud kolmjalga. Üks kolmjalg
tähistab vallarahva minevikku ning
teine tulevikku. Koos, läbipõimunult,
tähistavad nad olevikku. Kolmjalg
ongi aja kulgemise sümbol, kuid
lisaks ka päikese ning õnne sümbol
- see viitab vallale kui heale kauni
loodusega puhkuspiirkonnale.
Topelt kolmjala otspunktid tähis
tavad ühinenud kuut endist piirkon
da ning nende piirkondade inimesi,
väärtuseid ja parimaid omadusi. Kõik
punktid on üksteise suhtes tasakaa
lus ning nõnda moodustubki ühine
tervik.
Sinine värv tähistab piirkonna
rohkeid veekogusid ja rahu. Hõbe
tähistab puhast loodust ning tarkust.
Kertu Vuks
arengu- ja planeeringuosakonna
juhataja

Elva taksobussi sõiduplaan ja peatused
Elva taksobuss sõidab vastavalt
vallavalitusega sõlmitud lepingule
tööpäeviti perioodil 1. september
kuni 31. mai.
Marsruut
Taksobuss sõidab marsruudil
Peedu Vapramäe tänava algus, Uuta
tee, Peedu tee, Kärneri, Raudtee
jaam, Pikk, Eha, Kirde, Tartu mnt,
Käo tee lõppu ja tagasi, Valga mnt
kuni Kadaka ristini, Kadaka, Liiva,
Puiestee (kool), Tartu mnt, Kirde,
Eha, Pikk, Raudteejaam, Kärneri,
Peedu tee, Uuta tee, Vapramäe.
Tuletame meelde, et taksobuss ei
peatu ainult sõiduplaanis ettenähtud
kohtades, vaid võtab reisijaid peale ja
peatub reisija soovitud kohas. Bussi
le soovija peab käega märku andma.
Elva taksobussi tunneb ära esiaknal
oleva suur sildi „Elva taksobuss“
järgi.

Tähelepanu!
Väljumisajaga 7.15 ja 10.05 Peedult
sõidab taksobuss linna (raudtee
jaama) mitte Mahlamäe ja Kärneri
tänava kaudu, vaid Vikerkaare täna
valt Peedumäele ja sealt Kulbilohu,
Pika tänava kaudu raudteejaama.
Sealt edasi sõidab Taksobuss tava
marsruudi järgi (Raudteejaam, Pikk,
Eha, Kirde, Tartu mnt).
Väljumisajaga 13.45 Raudteejaa
mast läheb taksobuss Peedule mitte

Kärneri ja Mahlamäe kaudu, vaid
Tartu mnt, Kulbilohu, Peedumäe,
Vikerkaare tänava kaudu. Muus osas
jääb marsruut samaks.
Piletid
Elva taksobussi sõidupileti hind on
70 eurosenti ning sooduspileti hind
50 eurosenti. Sõidusoodustus kehtib
õpilastele, puudega isiku ja puudega
lapse saatjale ning riikliku pensioni
saajale.
Elva Vallavalitsus

Peedu
(Vapramäe)
7.15
8.05
9.05

Raudteejaam

Kadaka

7.30
8.15
9.15

7.35
8.30
9.30

10.05

10.15

10.30

13.05
14.05

13.15
14.15

13.30
14.30

Raudteejaam
7.45
8.45
9.45 (v.a.
esmaspäeval)
10.45 (v.a.
esmaspäeval)
13.45
14.45

Spordikomisjoni koosolekust
13.03.2018 toimus vallamajas
spordikomisjoni koosolek. Koos
olekule oli tulnud lisaks komisjoni
liikmetele ka mitmeid külalisi, keda
ennekõike huvitas Elva ujula-spor
dihoone teemaline arutelu. Abival
lavanem Heiki Hanseniga tegime
komisjonile ülevaate hoone ehitus
hinna kalkulatsioonidest.
Toimus arutelu teemal, millised
võiksid olla need kokkuhoiukohad,
mis võiks projekteerijate ja eelarves
tajatega arutlusele tulla. Külalisena
koosolekul osalenud Margus Ivask
andis ülevaate, milliseid projekti
alternatiive on kaalutud ja arutatud.
Koosolekul lepiti kokku, et vallava

litsus korraldab kohtumised eelar
vestajatega ning projekteerijatega
saamaks selgust, millised projekti
osad mõjutavad maksumuse kalli
nemist enim ja millised võiksid olla
alternatiivsed lahendused, mille
kasutamisel võiksime ehitushinnas
võita. Vallavalitsusele jäi ülesandeks
koostada ülevaade valla 2018. aasta
ja paari järgneva aasta finantsvõime
kusest ning uurida, kui palju on vallal
maksimaalselt võimalik laenu saada.
Antud info pannakse kokku enne
aprillis toimuvat volikogu istungit
ning istungil tehakse põhjalik üle
vaade vajadustest, võimalustest ja
lahendustest.

Lisaks tutvustas abivallavanem
Marika Saar Elva valla tunnustamise
korda ning projektitoetuste eralda
mise korda. Koosoleku lõpetuseks
viidi läbi ideekorje Elva valla arengu
kava 2019-2025 koostamiseks – mis
on tähtis spordivaldkonnas?
Järgmine spordikomisjoni koos
olek toimub enne aprilli volikogu
istungit.
Priit Värv
spordikomisjoni esimees

anda välja ehitusluba Vellavere külas Matsi kinnistu katastriüksusel taluelamu rekonstrueerimiseks
ja laiendamiseks;
anda välja ehitusluba Elva linnas Kruusa tänaval ühisveevärgi ja kanalisatsioonitorustiku ning
tolmuvaba katendiga tee rajamiseks;
anda välja ehitusluba Käärdi alevikus Kaera tänaval ühisveevärgi ja kanalisatsioonitorustiku
rajamiseks;
anda välja projekteerimistingimused taluelamu ehitusprojekti koostamiseks Lossimäe külas
Alavariku kinnistul;
anda välja projekteerimistingimused kasvuhoonete ehitusprojekti koostamiseks Suure-Rakke
külas Kaalu kinnistul;
esitada volikogule eelnõu „Elva vallavara valitsemise kord“;
esitada volikogule eelnõu „Keskkonnaalastes õigusaktides kohaliku omavalitsuse üksuse pädevusse
antud ülesannete delegeerimine“;
kinnitada Valguta Lasteaed-Algkooli töötajate koosseis alates 01.09.2018;
kinnitada hajaasustuse programmi projekti „Imbväljaku ehitus, Pajo talu, Konguta küla“ aruanne;
kinnitada korteriomandi Vana tn 9 korter nr 3, asukohaga Teedla küla, Elva vald võõrandamiseks
enampakkumise tingimused ja läbiviimise kord;
kinnitada Ravila korterite 3, 4, 5 ja 8, asukohaga Uderna küla, Elva vald võõrandamiseks enampak
kumise tingimused ja läbiviimise kord;
kooskõlastada Puhja Lasteaed Pääsusilma personali koosseis;
lubada Elva Lasteaed Murumuna direktoril anda töötajatele pikendatud põhipuhkus 2018. kalend
riaasta eest;
lubada Elva Lasteaed Õnneseene direktoril anda töötajatele pikendatud põhipuhkus 2018. kalend
riaasta eest;
muuta Tõusvad Tähed MTÜ-ga sõlmitud teenuse osutamise lepingut (huviharidus- ja noorsootöö);
määrata munitsipaalomandisse taotletavatele maaüksustele aadressid ja sihtotstarbed järgmiselt:
Elva vald, Metsalaane küla, Pumbajaama ja sihtotstarbeks tootmismaa,
Elva vald, Lapetukme küla, Siuksu biotiik ja sihtotstarbeks jäätmehoidla maa;
määrata Elva vallas asuvatele maaüksustele aadressid:
Tilga külas Elva metskond 277 katastriüksuse uueks maaüksuse nimeks Võsara,
Vihavu külas Laeva metskond 221 katastriüksuse uueks maaüksuse nimeks Viinametsa;
sõlmida Tartu Linnavalitsusega koostööleping Tartu linna lemmikloomade varjupaiga kasuta
miseks;
sõlmida Vikerdriim OÜ-ga projekteerimisleping maksumusega 2430 eurot;
vabastada Elva valla korraldatud jäätmeveoga liitumisest talveperioodiks 14 jäätmevaldajat.

Elva Vallavalitsuse 06.03.2018 istungil otsustati:
anda nõusolek maa riigi omandisse jätmiseks ja määrata maaüksusele ligukaudse pindalaga 0,05
ha koha-aadressiks 22150 Elva-Puhja L2 ja sihtotstarbeks transpordimaa;
esitada volikogule eelnõu „Elva valla jäätmevaldajate registri asutamine ja registri pidamise kord“;
jagada Elva vallas Raigaste külas Kogre-Andrese kinnistu 2 katastriüksuseks ning määrata
koha-aadressid ja sihtotstarbed;
jagada Elva vallas, Suure-Rakke külas Illuse kinnistu 2 katastriüksuseks ning määrata koha-aad
ressid ja sihtotstarbed;
kinnitada riigi omandisse jäetava kasutusvaldusesse antava Kobilu külas asuva vaba põllumajan
dusmaa nr P32 nimeks Kruusa, sihtotstarbeks maatulundusmaa ja üldpindalaks 17,0 ha;
kinnitada riigi omandisse jäetava kasutusvaldusesse antava Kobilu külas asuva vaba põllumajan
dusmaa nr P34 nimeks Pumba, sihtotstarbeks maatulundusmaa ja üldpindalaks 3070m2;
kinnitada riigi omandisse jäetava kasutusvaldusesse antava Kobilu külas asuva vaba põllumajan
dusmaa nr P33 nimeks Õuna, sihtotstarbeks maatulundusmaa ja üldpindalaks 2497m2;
kinnitada lihthanke „Elva linnasüdame kaasajastamise projekti ekspertiis“ tulemused ja sõlmida
P.P. Projekt OÜ-ga hankeleping maksumusega 7680 eurot (km-ta);
määrata projekteerimistingimused Kaimi külas Männi kinnistul asuva elamu laiendamise ehitus
projekti koostamiseks;
seada isiklik kasutusõigus Elektrilevi OÜ kasuks tähtajatult Elva valla omandis olevale maale Elva
linnas Vaiksel tänaval maakaabelliini, õhuliini, liitumis- ja jaotuskilbi talumiseks;
seada isiklik kasutusõigus Elektrilevi OÜ kasuks tähtajatult Noorma külas, Kivistiku teel mastala
jaama ja õhuliini talumiseks;
sõlmida Ü. H.-ga sotsiaaleluruumi üürileping tähtajaga 1 aasta;
sõlmida töövõtuleping Leonhard Weiss Energy AS-ga Elva Vaikne 23a juurdepääsu tee valgustuse
ehituseks maksumusega 8415 eurot (km-ta);
tühistada Elva Vallavalitsuse 15.02.2018 korraldus nr 3-2/378 „Projekteerimistingimuste väljas
tamine Elva vallas Tännassilma külas, Kaevu tee 3 ehituse püstitamiseks“;
vabastada Elva valla korraldatud jäätmeveoga liitumisest talveperioodiks 7 jäätmevaldajat.

Elva Vallavalitsuse 13.03.2018 istungil otsustati:
anda nõusolek maa riigi omandisse jätmiseks ning määrata maaüksustele koha-aadressid ja
sihtotstarbed järgmiselt:
Pööritsa külas asuv maa pindalaga 7,60 ha nimeks Kesva, sihtotstarbeks maatulundusmaa,
Pööritsa külas asuv maa pindalaga 1,37 ha nimeks Riva, sihtotstarbeks maatulundusmaa,
Pööritsa külas asuv maa pindalaga 9,49 ha nimeks Rehetaguse, sihtotstarbeks maatulundusmaa,
Vahessaare külas asuv maa pindalaga 18,82 ha nimeks Vahekandi, sihtotstarbeks maatulundusmaa,
Poole külas asuv maa pindalaga 14,84 ha nimeks Toobi, sihtotstarbeks maatulundusmaa,
Annikoru külas asuv maa pindalaga 5,65 ha koha-aadressiks Lemmiku, sihtotstarbeks maatulun
dusmaa,
Majala külas asuv pindalaga 13,78 ha koha-aadressiks Teeveere, sihtotstarbeks maatulundusmaa,
Lembevere külas asuv maa pindalaga 7,62 ha koha-aadressiks Siksaki, sihtotstarbeks maa
tulundusmaa;
eraldada tegevustoetus MTÜ-le Spordiklubi Barca 500 eurot;
eraldada tegevustoetus Spordiklubile Airi 2978 eurot;
esitada volikogule eelnõud „Eraüldhariduskoolide toetamise kord“, „Üldhariduskoolide toetamine“,
„Konguta Rahvamaja põhimäärus“, „Puhja Seltsimaja põhimäärus“, „Rannu Rahvamaja põhimää
rus“, „Rõngu Rahvamaja põhimäärus“, „Elva valla Noortevolikogu põhimäärus“;
moodustada Konguta Kooli lasteaias sobitusrühm;
muuta Elva Vallavalitsuse 13. detsembri 2017 korraldus nr 2-3/155 „Õigusvastaselt võõrandatud
Lillevälja A-55 maa tagastamine“ punkti 1 sõnastust;
määrata Valgamaa Partnerluskogu esindajaks Terje Korss;
määrata Konguta külas asuva Maaüksus 2 maaüksusele koha-aadressiks Rästi;
sõlmida Õunakese Perehoid OÜ-ga lapsehoiuteenuse osutamise leping;
teha vaideotsus korraldatud jäätmeveost vabastamise korralduse kohta;
taotleda Sihtasutuselt Puhja Valla Arendus tagasi Ulila Keskuse hoone rekonstrueerimise sihtots
tarbeline toetus 100 000 eurot, kuna hoonet hakkab rekonstrueerima vald. Vallavalitsus on esitanud
EAS-le taotluse projekti rahastamiseks;
täiendada Rannu kooli töötajate koosseisu;
volitada Elva Varahalduse OÜ haldur Peeter Kumbergi ja Toomas Kurist esindama Elva valda
korteriomanike üldkoosolekutel;
volitada Rannu Kooli ja Rannu Rahvamaja esindajat sõlmima Mittetulundusühinguga Tartu
Tantsukool üürileping suvelaagri korraldamiseks ja kinnitada üürihinnad;
väljastada projekteerimistingimused Elva aia- ja haljastujäätmete kompostimisplatsi ehitusprojekti
koostamiseks Kurelaane külas Jäätmejaama kinnistul.
Salle Ritso
vallasekretär
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Tutvume Rõngu piirkonna koordinaatori Enega

Koordinaator Ene.

Foto: Kayvo Kroon

Kauaaegse omavalitsuse ametiko
gemusega Rõngu piirkonna koordi
naatorit tuntakse kogukonnas hästi.
Kust oled pärit, milline on olnud
sinu haridustee ja töökogemus?
Olen põline rõngulane ning
Rõngus ka sündinud. Keskkoolis
käisin Nõos füüsikaklassis, edasi
läksin Eesti Põllumajandusakadee
miasse agronoomiat õppima. Pärast
lõpetamist suunati mind tööle Vil
jandimaale Halliste sovhoosi. Peagi
läksin Halliste Vallavalitsusse tööle
maakorraldajaks. Paari aasta pärast,
1994. aastal tulin perega koju tagasi.
Kodu on alati siin Rõngus olnud. Ka
siis, kui Hallistes elasin, tulin ikka
nädalavahetuseks koju. Sellest ajast
töötangi Rõngus. Alguses maakor
raldajana, edasi maateenistuses, siis

maa- ja arenguteenistuses, lõpetasin
arenguteenistuses. Põnev on olnud.
Kogu aeg olen pidanud midagi juurde
õppima, koolitustel käima ja ise
lugema, et oma tööd veel paremini
teha.
Oled omavalitsuses töötanud
kaua. Mis sind selle töö juures
hoidnud on?
See töö ei ole rutiinne, iga päev
toob uued probleemid, uued inime
sed. Kõik on pidevas muutumises.
Tähtis on kodukoha tunne ning see,
et saan siinsamas kogukonna elu ja
olu mõjutada ja paremaks muuta.
Minu ülesanne oma ametis on
inimest toetada, aidata, näidata
probleemide erinevaid lahendus
võimalusi. Mulle meeldib rääkida
silmast-silma, kirjutada ei meeldi
ega ka loota kirjavahetusele. Ise
peab ikka tunnetama, kas inimene
sai sinust aru või ei jõudnud samale
lainele. Otsekontakt on väga oluline,
et jõuda vastastikuse arusaamiseni ja
kokkulepeteni.
Kuidas on rahvas Rõngu teenuskeskuse üles leidnud ja kas Rõngu
piirkonna inimesed teavad, mis
abi teenuskeskused pakuvad?
Rahvas teab tulla küll, sest praegu
oleme endises vallamajas. Inimesed
tulevad siia rõõmsasti, isegi Aakre
inimesed on läbi astunud. Rahval
on hea oma käigud turupäevaga

ühendada, siis käiakse ka teenus
keskuses asju ajamas. Küsimus on
teenuskeskuse asukohas edaspidi.
Praeguste ruumide kasutamiseks on
leping märtsi lõpuni ning seejärel
esialgu avame teenuskeskuse ruumid
hooldekeskuses.
Kui sa parasjagu tööd ei tee,
kust sind leida võib ja kuidas oma
„akusid laadid“?
Mulle meeldib teatris käia. Meil
on kultuuriline sõprade seltskond,
kellega koos mööda Eesti teatreid
sõidame. Kodus meeldib mulle näpu
tööd teha. Olen ka kangasteljed leid
nud ja naudin väga nii kudumist kui
lõimede ülesvedamist. Hea meelega
õpin erinevaid käsitöönippe juurde.
Mis on Sinu arvates Elva valla
iseloomulikud ja silmapaistvad
tunnusjooned?
Võrtsjärv on kindel tunnus, Eestis
selliseid järvesid palju ei ole. Siin
on kõike – Puhja pool raba ja Rannu
pool paljandeid, Aakre ja Palupera
poole on künkaid ja mägesid. Meil on
maad ja linna. Kaarti vaadates tuleb
välja omapära. Valla keskus Elva on
küll valla ääres, aga ometi samas ka
keskel, sest igast suuremast alevikust
on sinna umbes sama pikk teekond.
Infoleht

Haridus- ja noorsootöökomisjoni koosolekust
8. märtsil toimunud komisjoni
koosoleku päevakorras oli mitmeid
eripalgelisi teemasid ja eriti rõõmus
tas komisjoni liikmeid, et noorsootööle
on uus käik antud. Eesotsas aktiivsete
noortega on valminud noortevolikogu
põhimääruse eelnõu, millega komisjon
sai tutvuda. Rasmus Punkar ja Kristin
Tobber tutvustasid ka ise oma plaane.
Loodame, et Elva valla noored osalevad
aktiivselt neid puudutavate teemade
aruteludes.
Komisjon arutas pikemalt Elva valla
laste ja noorte õppimise kompenseeri
mist väljaspool Elva valda üldharidus
koolides kui ka erakoolides. Üksmeel
selt toetati eelnõusid ning tõdeti, et
kuna hariduse omandamise kohavalik
on Eestis vanematele ja lastele vaba,
siis tuleb rahastamist toetada lisaks
riigipoolsele toetusele.
Komisjon tutvus ka haridusosakonna
poolt koostatud tunnustussüsteemiga,
mis on väga mitmekülgne, puudutades
nii noori, haridustöötajaid, sotsiaaltöö

Konguta
50+
kevadpidu
8. aprillil kell 12:00 Konguta
Rahvamajas
Meeleolu loovad
Lõuna-Eesti parim
meesansambel Pukast
ning noored rahvamuusikud
Tartust.
TASUTA

tajaid, ettevõtjaid, kultuuritöötajaid,
sportlasi kui külaliikumisi ja tublisid
kogukondi. Säilivad Elva aukodaniku
tiitel ja teenetemärk ning kindlasti ka
erinevad vallas väljatöötatud auni
metused. Mõned täpsustused lisas
süsteemile kultuurikomisjon kui ka
haridus- ja noorsootöökomisjon. Aru
tati ka tunnustuse saajate kandidaatide
esitamise tähtpäevi ning statuute, mis
saavad peagi ka avalikustatud.
Oluline uuendus saab olema alus
hariduse ehk lasteaedade järjekorra
keskkonna „Arno“ loomine. Laste arv
vallas on kasvamas ja näiteks Elvas on
keskmiselt 180 last lasteaia järjekorras
ja hetkel on ainult pooltele neist kohad.
Lasteaia kohtade loomine ja erinevate
võimaluste planeerimine on kindlasti
lähiaja teemaks.
Marika Saar tegi ülevaate veel ka
2018. aasta hariduse eelarvest. Inves
teeringuid saavad nii riigipoolsetest
toetusest kui ka laenu ja omavahendite
arvelt Puhja Kool, Rannu Kool, Rõngu

Lasteaed Pihlakobar ja mitmed teised
haridusasutused, sealhulgas ka noor
tekeskused ja Elva Huviala-ja Noor
tekeskus.
Ootel on veel kaasava hariduse küsi
mused, erivajadustega laste toetus
süsteem ja mitmed teised haridust ja
noorsootööd puudutavad küsimused.
Rõõm oli kuulda, et huvihariduse
rahastamine riigi poolt jätkub ning
peagi antakse huvihariduskavadele
ka riigipoolne tagasiside. Käesoleval
aastal toetatakse riigi poolt huviha
ridust 15 miljoni euroga. Kõige valu
likuma teema, erivajadustega laste
toetussüsteemi parendamine, rahas
tamine jätkub samuti. Sel teemal on ka
haridusosakond korraldamas mitmeid
kohtumisi nii spetsialistidega kui ka
arutelusid haridusasutuste juhtidega.
Loodetakse leida ka erinevaid võima
lusi perede ja lastevanemate nõusta
miseks.
Leelo Suidt
haridus- ja noorsootöökomisjoni
esimees

Kultuurikomisjoni koosolekust
Kultuurikomisjoni järjekordne koos
olek toimus 7. märtsil Elvas. Lisaks
komisjoni liikmetele osalesid koos
olekul abivallavanem Marika Saar ja
kultuurispetsialist Karmen Moont.
Eelmisel koosolekul andis komisjon
arvamuse Aakre Rahvamaja põhimää
ruse kohta, sel korral olid esitatud
arvamuse andmiseks ülejäänud rah
vamajade põhimäärused. Põhimõtte
lisi muudatusi neis ei ole, vajalik on
muuta omaniku andmed ning nendel,
kes tegelevad ka noortega, lisada ka
sellekohane info.
Marika Saar tutvustas veel kord valla
eelarvet ning arutlusel oli ka valla
tunnustamise korra esialgne skeem.
Tunnustamise skeemile lisati komis
joni poolt täpsustusi ning anti sellele
heakskiit.

Komisjon andis lõpliku hinnangu
Elva linna projektitoetustele. Kahjuks
on jagatav summa väiksem, kui projek
tidega küsiti ning enamuste projektide
puhul tuli taotletud summat vähen
dada ja mõnel juhul ka eitavalt vas
tata. Arutlusel oli ka projektitoetuste
taotlemise ja eraldamise uue korra esi
algne versioon. Komisjon kiitis heaks
suuremate sündmuste projektitoetuste
taotluste eraldi hindamise mõtte.
Koosoleku lõpus toimus ideekorje
Elva valla arengukava 2019-2025
koostamiseks, põhirõhk oli suunatud
kultuurivaldkonnale.
Viive Vink
kultuurikomisjoni liige
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Majanduskomisjoni ja arenguja planeeringukomisjoni
ühiskoosolekust

16. märtsil toimus kahe volikogu
komisjoni ühiskoosolek, kus arutati
vallavalitsuse algatatud „Puhja valla
soojusmajanduse arengukava 20172026 täiendus“ eelnõud.
Kava muutmisega seonduvad ja
arutelule eelnevad tegevused
Puhja Vallavolikogu 27. veebruari
2017 määrusega nr 2 kinnitati Puhja
valla kaugkütte võrgupiirkonna soo
jusmajanduse arengukava aastateks
2017–2026. Soojusettevõtja Peat Mill
OÜ esitas 19.05.2017 Puhja Valla
valitsusele avalduse, milles taotles
veebruaris kehtestatud arengukava
muutmist seoses KIKile esitatud
taotlusega. Arvestades Peat Mill OÜ
avaldust ning korteriühistute ja valla
valitsuse soovi vaadata üle kogu Puhja
aleviku küttelahendus, otsustas Puhja
Vallavalitsus 21. juuni 2017 istungil
teha Puhja Vallavolikogule ettepaneku
Puhja valla kaugkütte võrgupiirkonna
soojusmajanduse arengukava aas
tateks 2017–2026 muutmise algata
miseks. Puhja Vallavolikogu algatas
olemasoleva soojusmajanduse kava
muutmise 28. juunil 2017 ning Puhja
Vallavalitsus (Elva vald, vallavanem
Toomas Järveoja) sõlmis 12. detsembril
2017 kava muutmiseks töövõtulepingu
OÜ-ga Pilvero. Kava esitati vallava
litsusele 12. veebruaril 2018, mil see
suunati avalikule väljapanekule valla
veebilehel. 19. veebruaril 2018 toimus
Puhja Seltsimajas arengukava tutvus
tav koosolek. Vallavalitsus esitas kava
volikogule.
Komisjonide ühiskoosolek
Komisjonide ühiskoosoleku eesmär
giks oli ära kuulata soojusmajanduse
arengukava koostaja, vallavalitsuse,
soojatootja ning komisjonide liikme
te ning volikogu liikmete arvamused
ning anda komisjonide poolt arvamus
eelnõule.
Esimese ettekande tegijaks oli soo
jusmajanduse arengukava koostaja OÜ
Pilvero esindaja Villu Vares, kes rõhu
tas, et olemasolev kava ei sisalda Puhja
alevi kaugküttetaristu kohta kõiki vaja
likke andmeid (trasside pikkus, läbi
mõõt, soojatootmise mahu andmed,
soojakaod) ja võimalikke lahendusva
riante 10 aasta perspektiivis. Koostatud
lisa täiendab olemasolevat kava.
Kava koostaja OÜ Pilvero ettepane
kud olid kokkuvõtvalt järgmised.
1. Puhja aleviku kaugküttesüsteem
võiks olemasoleva kaugküttepiirkonna
ulatuses säilitada.
2. Aleviku soojavarustust ei ole
otstarbekas jätkata ainult Peat Mill
OÜ turbakatlamaja baasil, sest juhul
kui tehase koormus peaks langema ei
ole turbakatlamaja ekspluateerimine
jätkusuutlik ja otstarbekas.
3. Uue biokütusel katlamaja jaoks
on sobiv asukoht Tännassilma külas
krundil Kaevu tee 3 või selle läheduses.
4. Aleviku kaugküttevõrk oleks ots
tarbekas renoveerida.
Järgmise ettekande tegi Vahur
Jaakma, kes esitas enda ja Mati Miili
seisukohad ka kirjalikult. Kokkuvõtvalt
olid seisukohad järgmised.
1. Jätkata Puhja aleviku kütmist
Peat Mill OÜ territooriumil asuva
katlaga, mis on heas tehnilises seisu
korras, hästiautomatiseeritud, kõrge
kasuteguriga ja kasutab piirkonnas
hästi kättesaadavat kütteainet. Katla
tõestatud kasulik tööiga on veel vähe
malt 20 aastat. Freesturvas on üle kahe
korra odavam võrreldes hinnalt järgmi
se küttematerjali puiduhakkega. Katlas
on võimalik efektiivselt põletada ka

madalakvaliteedilisi ja suure niiskuse
sisaldusega (kuni 60%) küttematerjale
(näiteks puukoor).
2. Vajalik on katlamajast kuni Puhja
alevikuni kulgeva maapealse sooja
torustiku täiendav soojustamine, mis
vähendab märkimisväärselt soojakadu.
3. Vajalik on Puhja aleviku maa-alu
se soojatorustiku rekonstrueerimine
või osaliselt uue rajamine.
4. Maapealse ja maa-aluse sooja
torustiku soojustamisel/rekonstruee
rimisel on otstarbekas kaaluda KIKi
toetusest loobumist, kuna toetuse
kasutamine toob kaasa kohustuse
järgneva viie aasta jooksul kasutada
vähemalt 50% ulatuses kallimat biokü
tust – puiduhaket või muud biokütust
(näiteks puidugraanul), mis on tarbija
le veelgi kallim ja mille kättesaadavus
periooditi on ebakindel.
5. Uue katlamaja ehitamine Puhja
aleviku lähedusse toob kaasa uue
investeeringu – kapitalikulu, mille
maksavad kinni soojuse tarbijad, so
kohalikud elanikud ja valla hallatavad
asutused ning ettevõtjad ning vähimgi
põhjus selleks lähitulevikus puudub.
6. Kava näeb ette ka põlevkiviõlil
töötava reserv/tipukatla paigaldamise,
mille prognoositav aastane põlevkivi
õli kulu on ca 50 tonni. Sellise fossiil
set kütust põletava katla kasutamine
tänase töötava katla olemasolul on
lubamatu raiskamine ja on ka teravalt
vastuolus KIKi rahastamise printsiipi
dega. Tarbija kulu suureneb õli põleta
mise korral prognoositavalt 8 €/MWh
kohta.
7. Lükata tagasi „Puhja valla kaug
kütte võrgupiirkonna soojusmajandu
se arengukava aastateks 2017–2026
täiendav arendusvariant“.
Oma seisukohad esitasid ka sooja
tootja (Peat Mill OÜ lepingupartner)
SW Energia OÜ juhatuse liige Mait
Pärg ja arendusjuht Vladimir Nogtev.
1. Olemasolev katel ei ole väga heas
korras ja selle omanik (Peat Mill OÜ)
kaalub sellest loobumist lähima 3 aasta
jooksul seoses turbatööstuses planee
ritud muudatustega.
2. Puhja aleviku kaugküte (trassid,
katlamaja) vajab investeeringuid ja
kava on vajalik selleks, et investeerin
gutele saaks küsida toetust KIK-ist, kes
toetab selliseid investeeringuid.
3. SW Energia OÜ paigutas oktoob
ris 2017 esimese soojamõõtja katlama
jas, seni pole täpselt mõõdetud väljuva
soojuse hulka. Tegelikke soojakadusid
ei olnud võimalik eelnevalt hinnata,
sest neid ei mõõdetud. Soojatootjale
ei ole arusaadav, kust Vahur Jaakma ja
Mati Miil saavad andmeid katla osas,
kui nendelt ei ole nad neid küsinud.
4. SW Energia tagab Puhja alevile
soojuse igal juhul, kuid sooja hind
sõltub paljuski sellest, kas kava kin
nitatakse ja saadakse investeeringule
toetust KIKist.
5. Soojatootja soovis kokkuvõttes,
et volikogu kinnitaks kava.
Komisjonide liikmed esitasid küsi
musi ja viidi läbi hääletus, kas pooldada
kava täienduse vastuvõtmist volikogus.
Mõlemas komisjonis olid kohalolnud
liikmetest enamus kava täienduse vas
tuvõtmise poolt, kuid oli ka vastuhää
letajaid. Komisjoni arvamus esitatakse
volikogule ja valitsusele.
Maano Koemets
vallavolikogu esimees
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Kodanikukaitse suunitlus kui hüppelaud huvitavaks elukutseks

EG kodanikukaitse õppesuuna õpilased
talvelaagris.
Foto: erakogu

Huvi riigikaitse ja julgeoleku vastu
on muutunud viimastel aastatel jär
jest suuremaks. See on märgiks, et
rahvas väärtustab üha enam oma
riiki ning mõistab meie kõigi ühist
vastutust panustada riigikaitsesse,
et ka meie järeltulijad saaksid elada
vabal maal.
2018. aasta sügisel alustab Elva
Gümnaasiumis õpinguid viies lend
kodanikukaitse õppesuunitlusel.
Algaval õppeaastal toimub esimest
korda Elva Gümnaasiumis õppetöö
moodulite põhimõttel, mis pakub
õpilasele rohkem valikuvõimalusi.

viilmissioonidel teeninud ohvitserid
ja ametnikud. Keemia lisakursuse
„Toksikoloogia ja mürgid“ raames
omandatakse teadmised ja oskused
igapäevaelu probleemide lahen
damiseks, tehes seda eetiliselt ja
oma tegevuse võimalikke tagajärgi
hinnates. Õpitakse võimalikult prob
leemipõhiselt, igapäevaeluga seosta
tult. Selleks rakendatakse erinevad
õppevorme: probleem- ja uurimus
lik õpe, arutelud, ajurünnakud ja
õppekäigud. Riiklikus õppekavas
ettenähtud kohustuslikke füüsika
kursusi täiendab kodanikukaitse
moodulis põnev ja praktiline kursus
pealkirjaga „Füüsika riigikaitses“.
Riigikaitse- ja julgeolekuvaldkonnas
vajamineva ingliskeelse sõnavara ja
terminoloogiaga tutvutakse kursuse
„Erialakeel“ käigus.
Ainult õppesuunale mõeldud prog
rammi koostamisel oleme võtnud
aluseks riigikaitse laia käsitluse. Esmalt mõtestame õppeaines
„Kodanik ja ühiskond“ lahti riigi
ning kodaniku rollid ja vastutuse.
Räägime sise-, välis-, julgeoleku- ja
eelarvepoliitikast. Anname ülevaate
kohaliku omavalituse ülesannetest
ning koostame huvitava grupitöö
koduvalla arenduste teemal, mille
esitamine toimub Elva Vallavalitsu
ses omavalitsuse- ja koolijuhtidest
koosnevale komisjonile, kes ka ise
kursuse läbiviimisele kaasa aitavad.
Riigikaitse õpetust on meil tava
pärase kahe kursuse asemel poole

Kodanikukaitse mooduli eesmärk
on pakkuda laiapõhjalist ja mitme
kesist haridust Eesti riigist ja selle
toimimisest huvitatud noortele.
Peamine sihtgrupp on noored, kes
näevad oma tulevast karjääri riigi
struktuurides. Töötamine riiklikes
struktuurides pakub kohusetundli
kule, distsiplineeritud, laia silmarin
giga ja entusiastlikule inimesele suu
repäraseid karjäärivõimalusi, rohkelt
täiendkoolitust, palju põnevust ning
huvitavaid väljakutseid aastateks.
Elva Gümnaasiumi kodanikukaitse
mooduli ülesanne on koolitada laia
silmaringi, hea eneseväljenduse ja
igakülgse ettevalmistusega noori
Eesti kodanikke, kes on lisaks põhiai
netele omandanud põhjalikud tead
mised Eesti riigistruktuuride toimi
mise kohta.
Kahest moodulist koosneva prog
rammi saab tinglikult jagada kol
meks osaks.
Traditsioonilised gümnaasiumi
õppeained, kuhu on integreeritud
suunitlusele omased teemad ning
ülesanded, arvestades seejuures
meie kooli eripära, asukohta ja
traditsioone. Kehalises kasvatuses
õpitakse judot ja enesekaitset, ning
sellele lisaks on võimalik läbida veel
ka Vanglateenistuse poolt läbiviidav
enesekaitse valikkursus. Geograa
fiasse on lisatud kursus „Topograafia
ja geoinformaatika“, mille raames
käivad oma missioonipiirkondi
tutvustamas nii sõjalistes- kui tsi

Rannu Kooli võrkpallurid olid
maakonnas väga edukad!

rohkem. Sinna mahub piisavalt
teoreetilist osa mõistmaks riigi
kaitsmise vajadust, riigikaitse üles
ehitust, iseseisvaid uurimustöid eri
nevatest relvasüsteemidest ja prak
tilisi tegevusi nii talvises kui suvises
välilaagris. Välilaagrite läbiviimisel
teeme koostööd Kaitseväe Ühenda
tud Õppeasutuste ja Kaitseliiduga.
Äärmiselt huvitav aine õppesuuna
programmis on „Suhtlemispsühho
loogia“, mille eesmärk on toetada
tervikliku, iseseisva ja teisi arvestava
kodaniku kujunemist. Seejuures õpib
õpilane ennast paremini tundma,
väärtustab ja arvestab suhtlemisel
individuaalseid erinevusi, teab ini
meste vahelise suhtlemise põhilisi
seaduspärasusi ja mõistab nende
rakendamise võimalusi igapäevaelus.
Esimese gümnaasiumiaasta kevadse
mestril toimub vetelpääste kursus,
mille viib läbi Eesti Vetelpääste
Ühing. Kursuse läbinud õpilastele
avaneb juba eeloleval suvel võima
lus kandideerida tööle vetelpäästja
na kuna koolis õpitu kvalifitseerub
rahvusvahelise vetelpäästja litsentsi
saamiseks. Programmi mahub veel
esmaabi kursus, mille läbiviimiseks
teeme koostööd Tartu Tervishoiu
Kõrgkooliga. Juhtimise kursus on
programmi lisatud eesmärgiga ana
lüüsida juhi rolli ja vastutust ning
annab õpilasele võimaluse hinnata
enda võimeid ja stiili juhina erine
vates situatsioonides. „Sisekaitse
ja päästestruktuurid“ on kursus,

Fotod: Tiia Runthal

7. märtsil toimusid Lähte
spordihoones Tartumaa Miniliiga
meistrivõistlused võrkpallis, kus
osalesid 4.–6. klasside õpilased. Rannu
Kooli poiste võistkond tuli maakonna
meistriks. Tüdrukute võistkond
saavutas kolmanda koha.
Võistkondi juhendasid Kaja Kangur
ja Tiia Runthal.
Tiia Runthal
treener

ÕPILASTE VASTUVÕTT RÕNGU KESKKOOLI 1. KLASSI
Alanud on 2018/2019. õppeaastal 1. klassi astuvate
õpilaste registreerimine.
Taotluse saab esitada tööpäevadel kell 8–16 Puiestee
19 sekretäri ruumis nr 234.

AVALDUSED
Elva Gümnaasiumi 1. klassi
astumiseks
võtame vastu
2. aprillist kuni 20. aprillini 2018
Tartu mnt 3 õppehoone kantseleis tööpäeviti
kell 9–15.

Avalduse vorm leitav kooli veebilehel www.elvag.edu.ee

ÕPILASTE VASTUVÕTT RÕNGU KESKKOOLI 10. KLASSI
Vastuvõtt gümnaasiumisse toimub põhikooli
lõputunnistuse ja motivatsioonivestluse alusel.
Vestlusele saab registreerida alates 2. aprillist telefonil
745 9438 või e-postiga: riina.aunap@rongu.edu.ee.

Lisainfo telefonil 745 9438.

Avaldusele lisada:
• lapse sünnitunnistuse koopia (võimalik teha kohapeal)
• vanema isikut tõendav dokument
• koolivalmiduskaart lasteaiast
• tervisekaart perearstilt
• õpilaspileti digitaalne dokumendifoto saata aadressile
foto@elvag.edu.ee (e-kirja pealkirjaks panna lapse nimi ja
klass)
Avalduse lisad võib tuua hiljem.
Lisainfo telefonil 730 1820 ning veebilehel
www.elvag.edu.ee

milles anname ülevaate politsei,
piirivalve ja päästeameti struktuu
ridest, ülesannetest, koolidest ja
karjäärivõimalustest. Tänu Kaitse
ministeeriumi ja Elva Vallavalitsuse
toele mahub programmi hulgaliselt
õppekäike ja külastusi Kaitseväe
väeosadesse, Kõrgemasse Sõjakooli
ja Sisekaitseakadeemiasse. Uue kur
susena lisandub algaval õppeaastal
programmi Elva Laskespordiklubi
poolt läbiviidav laskmiskursus. Selle
raames omandatakse nii teoreetilisi
teadmiseid kui praktilisi oskusi eri
neva kaliibriga relvadest laskmisel.
Programmi kolmandaks osaks on
kodanikukaitse teemalise uurimus- või praktilise töö koosta
mine.
Viimase viie aastaga on kodaniku
kaitse õppesuuna õpilased loonud
omajagu huvitavaid traditsioone.
Enne õppetöö ametlikku algust
toimub augusti viimastel päevadel
kodanikukaitse mooduli valinutel
õpilaste ja õpetajate ühine paa
dimatk ning septembri lõpus kor
raldavad õpilased gümnasistidele
mõeldud maastikuvõistluse „Tornist
Torni“.
Koolil on olemas ka õpilaskorterid
kaugemalt tulnud õpilaste jaoks ning
stipendiumiprogramm.
Kalle Kõlli
major
Elva Gümnaasiumi
kodanikukaitse õppesuunitluse
eestvedaja

Elva valla parimad
linnutundjad tulevad
Rannu Koolist
14. märtsil toimus Tartu Ülikooli loodusmuuseumis
linnuviktoriin, millest võtsid osa 31 võistkonda üle Eesti.
Viktoriinil esitati 19 küsimust, kus pidi linde tundma nii
välimuse kui hääle järgi, teadma nende elupaiku ja toidu
lauda ning mitmed küsimused puudutasid laia silmaringi.
Rannu Kooli õpilased võistlesid nooremas vanuse
rühmas, kus saavutati tänu lisaküsimustele auhinnaline
kolmas koht. Võistkonda kuulusid Laura-Liisa Tõldsepp,
Karmen Virkus ja Merit Kinsigo.
Merle-Kairit Toom
Rannu Kooli loodusainete õpetaja ja
karjäärikoordinaator

ELVA VALLA INFOLEHT

Lõuna-Eesti meistrid rahvastepallis

Lõuna-Eesti meistrid rahvastepallis.		

Konguta Koolis on rahvastepall
alati populaarne olnud. Seda män
gitakse nii vahetundidel, pärast
tunde, treeningutel kui ka kehalise
kasvatuse tunnis. Pidev harjutami
ne on andnud tulemusi ning poiste
mänguoskused ja eelkõige julgus
palli püüda on kõvasti paranenud.
Väiksematele on eeskujuks meie
kooli suuremad poisid, kes 2017.
aasta sügisel toimunud 4.–5. klassi
de Tartumaa võistlustel saavutasid
esimese koha väikekoolide arvestu
ses ning pääsesid edasi Lõuna-Eesti
piirkonna võistlustele. Seal saavu
tasid meie poisid kümne võistkonna
hulgas tubli viienda koha. Suurema
te kaaslaste hea tulemus innustas

Foto: erakogu

nooremaidki rohkem treenima – ei
tahetud ju oma võistlustel kehvemini
esineda.
Enne maakonna võistlusi kordasi
me üle kõik mängureeglid ja õppisi
me taktikalist mängu ning leppisime
kokku, kes mängib eesliinil ja kes
kaitses. Veebruarikuus toimusid 1.–3.
klasside Tartu maakonna võistlused
Lähtel, kust võtsid osa kümme poiste
võistkonda. Meie kooli esindasid
2.–3. klassi poisid, kes oma alagrupis
saavutasid kindla võidu. Edasi tuli
võistelda teise alagrupi võitjatega.
Poisid andsin endast parima ja saa
vutasid Tartumaa meistritiitli. See
tähendas edasipääsu Lõuna-Eesti
piirkonnavõistlustele.

8. märtsil sõitsime Valga spordihal
li, et kohtuda Lõuna-Eesti parimate
pallimängijatega. Leppisime pois
tega kokku, et anname igal mängul
endast parima ja kaugemale ette ei
mõtle. Kõige tugevamad vastased
olid Tartu Katoliku ja Võru Kesklin
na koolist. Poolfinaali pääsemine
tähendas juba kohta nelja hulgas,
sealt alates tekkis juba väike lootus
pääseda esikolmikusse.
Konguta Kooli poisid jäid teistele
õpetajatele silma oma väikese kasvu,
tugevate visete ja väga hea püüd
misoskusega. Finaalis mängisime
uuesti Tartu Katoliku kooli võist
konnaga. Mäng oli väga tasavägine.
Peale kahte geimi oli mäng viigis 1:1.
Tuli viimane ja väga otsustav mäng.
Nüüd oli vaja väga targalt mängida
ja meie poisid said sellega hakkama.
Lõuna-Eesti meistrid 2018. aastal
on Konguta Kooli 2.–3. klassi poisid!
Õnnelikud võitjad on Tanel Kõlu
(parim mängija), Robi Luik, Vallo
Villonen, Kevo Kasesalu, Indrek
Roosaar, Tevin Loide, Mikk Saarela
ja Taavet Tiivel.
Kiitus teile, tublid poisid! Suur
tänu ka bussijuht Avole turvalise
sõidu eest!
Kaie Tali
Konguta Kooli kehalise kasvatuse
õpetaja
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Karjääriplaneerimisalane
väljasõit Enicsisse
Palupera Põhikooli 8. ja 9. klasside
õpilased külastasid emakeele päeval
Elvas asuvat elektroonikafirmat
Enics. Tegemist on tehasega, mis
toodab tööstuselektroonikat ning
annab tööd enam kui seitsmesajale
inimesele. Tegu on Lõuna-Eesti ühe
suurima tööandjaga.
Palupera Põhikooli õpilased
käisid tutvumas tehase igapäevase
tööga. Õpilased said aimu, kuidas
tööstuselektroonika valmistami
ne ideest kuni valmistoodanguni
toimub. Nähti tööprotsessi, tutvuti
ohutusreeglitega, tehases töötavate

inimeste puhke- ja vabaaja veetmise
võimalustega.
Õpilased said uusi teadmisi ja nii
mõnelgi tekkis mõte tulevikus siduda
oma karjäär elektroonikavaldkonna
ga. Väljasõidu eesmärgiks oli tutvu
da elektroonikatehase toimimisega
ning seeläbi kasvatada õpilastes huvi
inseneriteaduste vastu.
Eriline tänu Katrin Kreelale, kes
võimaldas täiendada karjääriplanee
rimise alaseid teadmisi!
Raul Lehismets
Palupera Kooli 8. klassi juhataja

Aakre lasteaia Tammekese
rühma matk loodusesse

Sirgumas on Marsi põlvkond
USA kosmosedokumentaali „The
Mars Generation“ esilinastuse Eestis.
Kohale olid palutud GLOBE prog
rammi entusiastid. Palupera GLOBE
programmi esindasid 7. klassi õpila
sed Marite-Marielle Treial ja Terle
Tamm, kes on väga tublid atmo
sfäärivaatluste tegijad ja andmete
edastajad GLOBE andmebaasi.
Tervituste ja sõnavõttudega esi
nesid Ameerika Ühendriikide suur
saadik James D. Melville Jr., Tartu
abilinnapea Madis Lepajõe, GLOBE
Eesti koordinaator Laura Altin ja
Tartu Ülikooli kosmoseteadlane Mart
Noorma. Suursaadik Melville kiitis
õpilaste huvi reaalteaduste vastu ja
GLOBE entusiastid Marite-Marielle Treial ja
nende motiveeritust arendada tea
Terle Tamm.
Foto: erakogu
dust Eestis.
Ameerika Ühendriikide Suursaat
USA kosmosedokumentaal „The
kond koostöös GLOBE programmiga Mars Generation“ on tulevikku
korraldas 5. märtsil Tartu Raekojas vaatav film teekonnast Marsile läbi

15–18-aastaste noorte silmade ja
mõtete. Praeguste noorte põlvkond
on esimesed, kes astuvad Marsile
ning seda arvatavasti juba 10–15
aasta pärast. Filmis saavad sõna juh
tivad eksperdid, kes töötavad selle
nimel, et nihutada kosmoseuurimise
tehnoloogia ja uuenduste piire. Vaa
taja saab filmis ülevaate nii kosmose
vallutuste ajaloost kui ka moodsa
kosmosevõidujooksu ülesehitusest
tänapäeval ning seda nähtuna nii
avaliku kui ka erasektori poolelt.
„The Mars Generation” annab
meile teada, et Marsile jõudmine on
palju lähemal, kui me arvame.

Lumele sai kirja Eesti 100. 		

Mets on inimesi hoidnud, kaits
nud, andnud toitu ning tuge ning
sel põhjusel otsustasime Eesti 100.
sünnipäeva tähistada metsamatkaga,
mille pealkiri oli „Eesti lipu värvid
talvises looduses“ ja elurikkus.
Metsamatkale eelnenud päeval
reastasime üles metsloomade pildid
ja palusime lastel valida välja üks
loom ja seda joonistada. Kõige
menukamaks osutus käesoleva aasta
loom – ilves.
Metsamatka ette valmistades
meisterdasime sinimustvalged
varese, jänese, rebase ja metskitse
Arvet Silk figuurid. Õpetajad peitsid need enne
GLOBE õpetaja Palupera matka algust metsa. Juba teel metsa
Põhikoolis märkasid lapsed ise Eesti lipuvärve.
Varjud lumel ja taevas on sinised,
metsaviir ja oja kaldad mustad ning
lumi kahtlemata valge. Metsa jõudes
oli esimeseks tähelepanuülesandeks
lipuvärvides loomafiguuride otsi
mine. Loomulikult leidsid lapsed
üles sinised loomakesed ja valgete

Foto: erakogu

leidmisega läks kõige kauem aega.
Seejärel moodustasid lapsed rühmad
ja kogusid etteantud näidiste ja vaba
valiku alusel erinevaid loodusma
terjale, millest hiljem kujundasime
lumele „Eesti Vabariik 100“. Järg
nes metsloomadele kaasa võetud
toidu jagamine, lõkke tegemine ja
liikumismäng „Loomade liikumise
jäljendamine“.
Metsamatkal kogutud looduslikku
materjali, kõrsi, sammalt, puukoort,
männioksa, maikellukese lehti, kasu
tasime jäälaterna meisterdamiseks.
Et kingitus oleks Eesti Vabariigi
vääriline, lisasime valgeid orhidee
õisi, sinise tooni andmiseks noppisid
lapsed kuivatatud lillede kroonlehte
de hulgast välja rukkilille õielehti ja
mustaks oli süsi lõkkest. Jääküünla
süütasime põlema Eesti Vabariigi
100. sünnipäeva eelõhtul.
Tammekese rühma õpetajad
Kaia ja Velda

Elva kaberingi lapsed on tublid!
11. märtsil osalesime Elva tubli
de kabetajatega Luunja mõisaaida
turniiril. Osavõtjaid oli kokku 14,
kellest seitse esindasid Elvat. Kokku
tuli mängida 13 vooru. Tüdrukute
nooremas vanuseklassis saavuta
sid Elva kabetajatest II koha Maris
Parksepp (4 punkti) ning III koha
Raneli Brovin (1,5 punkti). Tüdruku
te vanemas vanuseklassis saavutas
II koha Hannah Pappel (11 punkti).
Poiste nooremas vanuseklassis
jagunesid kohad Elva poiste vahel

järgnevalt: I koht Keir-Christian
Sugul (9 punkti), II koht Uku Pappel
(8 punkti), III koht Madis Laaneoks
(5 punkti), IV koht Rudolf Paap (2,5
punkti).
Palju palju õnne võistlejatele ning
suur tänu lastevanematele kaasaela
mise eest! Suur aitäh Elva kaberingi
juhendajale Kaido Raidlale!
Mirja Jõgi
Elva Avatud Noortekeskuse
noorsootöötaja

Rannu Kool pakub tööd abiõpetajale (täistööaeg).

Tööle asumine esimesel võimalusel.
Dokumendid esitada kooli paberkandjal aadressil Rannu Kool, Elva
tee 6, Rannu alevik 61120 või digitaalselt e-postile
kool@rannu.edu.ee.
Täiendav info telefonil 505 6212.
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Rannus noortele uued võimalused
Rannu Pere- ja Noortekeskus
jätkab tööd ka 2018. aastal MTÜ
Tõusvad Tähed eestvedamisel.
Riikliku huvihariduse ja huvitege
vuse täiendav toetus on võimaldanud
alustada 2018. aastat uute põnevate
huviringidega. Seikluskasvatusring
sai hoo sisse juba esimese toreda
matkaga Kristjan Moorasti juhti
misel Meleski rabas. Tehnikaringi
läbiviijaks on SPARK Makerlab MTÜ
ja osalejad tegelevad oma esimese
põneva projektiga, milleks on spa
gettidest tehtud sild. Ringitegevus
toimub esmaspäeviti kell 17–18.
Eelmise aasta lõpus sai ostetud
noortekeskusele kümme paari ja
Rannu Kooli algklassidele kaksteist
paari suuski. Selgunud on vajadus
suuremate jalanumbritega suusa
saabaste ja vanematele noortele

mõeldud suusakomplektide järele.
Loodame sellel aastal suusatamise
võimalusi täiendada. Jätkuks ainult
lund!
Endiselt tegutsevad ka kitarri- ja
trummiring. Kokandusringis testime
tervislikke smuutisid, korraldame
põnevaid töötubasid ja kutsume
külla veel põnevamaid külalisi.
Märtsikuus külastas meid OÜ Naat ja
Naeris. Ühise tegevuse käigus valmi
sid tooršokolaadi töötoas maitsvad ja
tervislikud šokolaadid.
Oleme tänulikud meie tegevus
tele kaasaaitajate ja kaasamõtlejate
abi üle. Hea koostöö toimub Rannu
Külade Seltsiga, kellega ühiselt
lumekujusid valmistades toredalt
aega veetsime. Läbi sai viidud ka
ühine lauamängupäev. Rannu Rah
vamaja ja Noorte Tugila abistavad

alati ürituste läbiviimisel. Meie
tegemistesse on kaasatud ka Rannu
Päevakeskus. Veebruaris ja märtsis
toimusid täiskasvanutele märgvilti
mise töötoad Virge Rikka juhenda
misel. Täname Jane Kolki lauaten
nise laua eest. Oleme saanud juurde
veel uusi lauamänge, raamatuid ja
mänguasju. Täname ka Elva valda,
kelle tugi on meile ja noortele vajalik
ja oluline.
2018. aastal on Rannu Pere- ja
Noortekeskusel plaanis põnevaid
projekte. Ees ootavatest tegevustest
kõige olulisem on 29. märtsil kell
18–22 toimuv Rannu Pere- ja Noor
tekeskuse neljas sünnipäev. Palju
õnne!
Magdalena ja Maret
Rannu Pere- ja Noortekeskuse
noorsootöötajad

Naiskodukaitse Elva jaoskonna külalisõhtu

Fotol vasakult Mariette Pennar, Eliise
Hendrikson, Reliia Inso, Kristina Mölder ning
Dagmary Kuslap.
Foto: Inge Leitu

Naistepäeva eel kutsus NKK Elva
jaoskond Elva valla ärksamaid naisi
Kaitseliidu Elva malevkonna majja
külalisõhtule tähistama meiega
naistepäeva. Eesmärgiks oli kaasata
rohkem tublisid naisi naiskodukaitse
tegevusse.
Üritusele oli tulnud kümmekond
külalist. Elva jaoskonna esinaine
Mariina Liinar tutvustas NKK ees

märke ja Elva jaoskonna tegemisi,
taustaks jaoskonna liikme Kersti
Loogi koostatud slaidiprogramm.
Teda täiendas NKK Tartu ringkon
na instruktor Leane Morits. Elva
jaoskonna aseesinaine Inge Leitu
selgitas erinevaid koolitusvõimalusi
ja kuulumist erialagruppidesse ning
andis ülevaate erinevatest üritus
test. Ta toonitas, et kõik koolitused
on tasuta, sisaldades ka toitlustust
ja ööbimisvõimalust ning alati on
võimalus kaasata kogu pere NKK
ettevõtmistesse.
Seejärel andsid jaoskonna liikmed
ülevaate, miks nad liitusid naisko
dukaitsega ning tutvustasid oma
tegemisi valitud erialagruppides.
Meditsiinigrupi liige Kersti Justus
demonstreeris termoteki kasutusvõi
malusi, spordigruppi kuuluv Maris
Järveoja rääkis spordivõistlustest
ja treeningutes osalemisest. Noor
tejuhtidena tegutsevad Dagmary
Kuslap ja Kersti Soosaar olid oma
esinemisse kaasanud ka nende käe

all taasloodud kodutütarde Sinililled
grupi liikmed. Kuna enamusel jaos
konna liikmetest on kodus ka lapsed,
siis on hea võimalus kaasata NKK
tegemistesse kogu pere. Kavas on
luua Elvasse ka noorkotkaste rühm,
mille avamiseks on vaja leida sobiv
juhendaja.
Mariina Liinar korraldas külaliste
le ringkäigu kaitseliidu Elva malev
konna majas. Elva jaoskonnale on
seal eraldatud möbleeritud ruum
ja võimaldatud köögi kasutamine.
Tänu kaitseliidu Elva malevkonnale
on Elva jaoskonnal võimalus seal
läbi viia oma üritusi ja kodutütarde
koondusi.
Üritusest kokkuvõtteid tehes
kinkis esinaine Mariina Liinar kõigile
osavõtjatele kollase roosi.

Valguta Naisselts
ja
Lasteaed-Algkool
kutsuvad huvilisi
traditsioonilistele südamekuu
matkadele!
Sel aastal matkame koos naabritega ja tutvume uute piirkondadega!
Valguta rahvas koguneb oma
seltsimaja juurde teisipäeviti kell
18.00, kust buss viib
3. aprillil Aakresse,
10. aprillil Annikorru,
17. aprillil Elva raudteejaama.
Kohalikud retkejuhid!
Lisainfo:
telefonil 53070659, Lea Pung.
Projekti toetab
Kohaliku Omaalgatuse Programm

Meie aasta värvid.

Foto: Mari Jantsus

Rõngu Maanaiste Seltsi käsitöö
huvilistel, kes juba 20 aastat igal
teisipäeval seltsi ruumidesse kogu
nevad, on juubeliaastal kõige enam
kulunud meie lipuvärvilisi lõngu,
paberit, viltimismaterjali, riiet ja
muid vahendeid. Igal koosolekul
vahetatakse uusi mõtteid, kaasas
kodus viimati valmistatud esemed.
Aastaringselt on seltsi eesruumi
näituseseinal võimalik tutvuda vast
valminud töödega. Selle aasta süm
boolsetes värvides on pilku püüdnud
kindad, sallid, sokid, sussid, vestid,
vööd, prossid, käekotid, käevõrud,
keed, seelikud, salvrätikuhoidjad,
ehetekarbid, küünlad. Võrratud on
Virge viltimistehnikas seelikud,
vestid, käekotid ja ehted. Kõigile
meeldivad Mare kootud valged sokid,
kuhu on suurelt arv 100 sisse kootud.
Kõige rohkem on erinevate kudumite
meisterdamist seltsikaaslastele õpe

2017. aastal võttis Elva Linna
valitsus koostöös SA Elva Laste- ja
Perekeskusega osa konkursist lap
sevanemate koolitusgruppide tege
vuse käivitamiseks. Elva valiti sellel
konkursil küll välja, kuid koolitaja
puudumise tõttu koolitusgruppide
loomine ei käivitunud. Sel aastal avati
uus voor ning konkurss lõppes Elva
jaoks positiivselt.
Tervise Arengu Instituudi ja Elva
Vallavalitsuse ühise rahastuse toel
viiakse läbi lastevanemate kahe kooli
tusgrupi tegevus. Koolitus viiakse läbi
„Imelised aastad” metoodika alusel
ning on mõeldud 3–8-aastaste laste
vanematele. Ühes grupis osaleb nelja
kuu vältel kuni 16 lapsevanemat.
Programmi viivad läbi kaks vastava
koolituse saanud grupijuhti. Vajadu
sel on tagatud koolitusel osalemise
ajaks lastehoid.

Esimene grupp alustas 20. märtsil
ning osaliselt on komplekteeritud
ka sügisel alustav koolitusgrupp.
Elvas koordineerib koolitusgruppide
tegevust SA Elva Laste- ja Perekeskus
koostöös vallavalitsuse lastekaitse
töötajatega.
„Imelised aastad” on teaduspõhine
programm, mille töötas välja Amee
rika kliiniline psühholoog Carolyn
Webster-Stratton vanemluskliinikus
tehtud 25-aastase uurimuse põhjal.
Programmi rakendatakse rohkem
kui 30 riigis. Koolitusel käsitletakse
erinevaid laste kasvatamisel olulisi
teemasid nagu piiride seadmine,
positiivne tähelepanu, tunnustamine,
emotsioonidega toimetulek.
Gerda Kiipli-Hiir
SA Elva Laste- ja Perekeskuse
juhataja

Raamatukogus loeti
„Kalevipoega“

Näitusel rahvuseepose “Kalevipoeg” erinevad väljaanded.

Elva Linnaraamatukogu juures
Karita Vard tegutseb juba mitmendat aastat
Naiskodukaitse Elva jaoskonna luulering „Luulelised“, mille liikmed
toetajaliige kohtuvad kord kuus kolmapäeviti.
Igaks kohtumiseks valitakse mõni
teema või mõne kirjaniku looming,
mida loetakse ja mille üle arutletak
se. Pole harv seegi, et ettekandmisele
tulevad ka osalejate endi kirjutatud
luuletused.
tanud seltsi esinaine Galina Lezik.
Eelmise aasta lõpus tegi luuleringi
Seltsi käsitööhuvilised tegid pidu liige Reet Käppa ettepaneku veeb
päeva puhul ka kingitusi. Mari, Anne, ruaris vabariigi aastapäeva puhul
Eve ja Ene kootud rahvariide vööd lugeda rahvuseepost „Kalevipoeg“.
valmistasid kingisaajatele kindlasti Valituks osutus teosest 16 katkendit,
suurt rõõmu. Meie turvalisuse eest millest moodustus tervik. Jaanuaris
valvel olevatele Rõngu Vabatahtli jagati osad omavahel ära, et saaks
ke Päästeseltsi poistele kinkisime
pidupäeva puhul 20 paari omakoo
tud sooje sokke. Sokkide kinkimise
traditsiooni alustas selts juba 16
aastat tagasi sügisel esimesel koo
lipäeval 1. klassi astujatele ja nende
klassijuhatajale omakootud sokkide
kinkimisest. Teisipäeviti on soovi
jatel võimalik soetada endale või
kinkimiseks midagi meeldivat.
Uutel naisseltsi astuda soovijatel
on väga kasulik ja vajalik tutvuda
2003. aastal Tartu Maanaiste Liidu
10. aastapäeva puhul Maire Henno
ja Urve Kaasiku poolt koostatud
väljaandega „Maanaine ajapeeglis“,
mis annab ülevaate kõigi Tartumaal
tegutsenud naisseltside ajaloost ja
Lumekujude meisterdajad.		
tänapäevast.
Armastus nende ilusate värvide
Rannu Külade Selts tähistas Eesti
vastu ei kao loomulikult ka ülejää sünnipäeva lumekujude valmista
nud ajal kuhugi, kuid 24. veebruarile misega 10. märtsil, mil õues valitses
eelnenud aasta on olnud lipuvärvide sulailm. Lumekujusid meisterdati
Rannu paisjärve ääres, kuhu oli
kasutamise tippajaks.
eelnevalt kokku lükatud lumeku
Ano Roopalu hilad. Valmisid huvitavad kujud ja
Rõngu Maanaiste Seltsi liige liumäed. Lasteaialapsed lustivad seal

Aasta lemmikvärvid

Matkama!

Elvas on „Imelised aastad”

Foto: Jaak Kotkas

harjutada, sest eepose lugemine pole
nagu tavalise luuletuse lugemine.
21. veebruaril saigi teoks pidulik
luuleõhtu. Meeleolu loomiseks esines
Elva Huviala- ja Koolituskeskuse
kandleansambel. Ringi eestvedaja
Taimi Juhkam tegi lühikokkuvõtte
eeposest ning seejärel sai kuulata,
kuidas lauluisa Kreutzwald on selle
paljude aastate eest kirja pannud.
Näitusel sai tutvuda ka erinevate
„Kalevipoja“ väljaannetega.
Kuna rahvuseepos „Kalevipoeg“
on meie kultuuripärand, siis oli see
üritus ka alguseks Euroopa kultuu
ripärandiaastale.
Elva Linnaraamatukogu

Lumekujud Eesti Vabariigi auks

Foto: Maret Kallejärv

rõõmuga. Meisterdamisel lõi kaasa
Rannu Pere- ja Noortekeskus ning
kohalikud kogukondlased. Täname
kõiki abilisi, kes korraldamise poole
pealt õla alla panid ja aitasid ka infot
jagada!
Head 100. sünnipäeva aasta kulgu!
Rannu Külade Selts

ELVA VALLA INFOLEHT

Elva Metsajooksud tulevad taas!

Start Tartumaa Tervisespordikeskuses.		

Kokku kolmest osavõistlusest
koosnev, 2017. aastal osavõtjailt
positiivse tagasiside saanud maasti
kujooksu sari, saab avalöögi 6. mail
toimuva Elva Mägede Jooksuga.
Lisaks eelpoolnimetatule kuuluvad
sarja veel Vapramäe Jooks ning Elva
Järvede Jooks.
Elva Metsajooksude eesmärgiks
on propageerida maastikujooksu,
kui alternatiivi tänavajooksudele
ning aidata liikumisharrastajail üles

Foto: Rando Kall

leida huvitavaid ja looduskauneid
treening- ja võistlusradu Elvas ning
Elva lähiümbruses.
Esimene osavõistlus, Elva Mägede
Jooks, saab stardi 6. mail Elva Lau
lulaval ning rada kulgeb lähipiirkon
na parkmetsa jooksu- ning kõnnira
dadel.
Vapramäe Jooks toimub 26. mail
ning start asub Vapramäe Loodusma
ja lähistel. Jooksu trass viib osalejad
kaunitele Vapramäe matkaradadele.

Elva Järvede Jooks saab alguse
Tartumaa Tervisespordikeskusest
15. juulil, võistluse käigus möödu
vad osalejad Vaiksest järvest ja Elva
paisjärvest.
Kõigi osavõistluste raames toi
muvad lisaks põhijooksule, mille
distantsid jäävad vahemikku 3–6
kilomeetrit, ka noorte- ning laste
jooksud. Võistluste rajad kulgevad
mööda vaheldusrikkaid metsateid ja
-radu ning on sobiva tempovaliku
korral jõukohased kõigile. Täpsema
info distantside, rajakaartide ning
osavõistluste kohta, leiab Elva Met
sajooksude veebilehelt www.metsa
jooksud.ee.
Elva Metsajookse korraldab Peedu
Jooksuselts MTÜ, mille tuumiku
moodustavad tuntud jooksuentu
siastid ning kogukondliku elu eden
dajad, tunnustatud jooksutreener
Margus Pirksaar ning tuntud hema
toloog dr. Ain Kaare, kes on ühtlasi
ka Tartu Ülikooli kliinikumi hemato
loogia ja luuüdi transplantatsiooni
osakonna juhataja.
Lisainfo: Rando Kall, telefon 505
8613, e-post rando@metsajooksud.
ee.
Rando Kall
Peedu Jooksuselts MTÜ
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Uus lauluvõistlus „Tartumaa
laululaps“ alustab piirkondlike
eelvoorudega
Lauluvõistluse „Tartumaa laulu
laps 2018“ Elva valla piirkondlik
eelvoor toimub 15. aprillil Konguta
Rahvamajas.
Tartumaa Omavalitsuse Liidu
eestvedamisel korraldatakse sel
aastal esmakordselt ülemaakon
nalist laste ja noorte laulukon
kurssi „Tartumaa laululaps“, mille
võitjad esindavad sel aastal Tartu
maad üleriigilisel lauluvõistlusel
„Laulukarussell“. Plaan on luua
uus traditsiooniline sündmus, mis
toimub ka „Laulukarusselli“ välis
tel aastatel.
Konkurss koosneb kahest osast,
piirkondlikest eelvoorudest ning
suurest lõppvõistlusest, mis sel
aastal toimub 19. mail Ülenurme
Muusikakoolis. Eelvoorudes vali
takse igast vanusegrupist välja
kaks parimat, kes pääsevad edasi
maakondlikule lõppvõistlusele.
Lisaks kolmele „Laulukarussel
lis“ esindatud vanusegrupile on

maakondlikul konkursil lisatud ka
neljas vanusegrupp 14–16-aastas
tele noortele.
Piirkondlikud eelvoorud toimu
vad ka teistes Tartumaa valdades,
kuid igal lauljal on õigus osaleda
vaid ühe piirkonna eelvoorus ning
esindada vaid üht kooli, laulustuu
diot või muud õppeasutust.
Elva valla piirkondlikku eelvooru
korraldab sel aastal Konguta Rah
vamaja Meelis Külaotsa eestveda
misel. Lisainfot konkursi kohta,
registreerimisvormi ning täpse
mate konkursitingimustega reg
lemendi leiab Konguta Rahvamaja
koduleheküljelt www.rahvamaja.
konguta.ee, rahvamaja Facebooki
lehelt ning Elva valla kodulehekül
jelt www.elva.ee.
Karmen Moont
kultuurispetsialist

Laulukonkurss „Elva laul 2018“ ootab osalejaid!
Juba üheksandat korda aset leidev
konkurss „Elva laul“ on sel aastal
pühendatud Elva linn 80 ja Eesti
Vabariik 100 juubelitele. Varasema
tel aastatel on konkursil teiste seas
auhindu noppinud Triin Normani,
Malle Suiste, Merilin Sinikalda
teosed. Konkursi eesmärgiks on
tunnustada ja leida väljund Elva ja
selle lähiümbruse autorite loomin
gule, selgitada välja publiku lemmik
ja eripreemiate saajad.

Korraldajad kutsuvad osalema
autoreid nii Elvast kui väljastpoolt
Elvat. Ühe autori poolt võib konkur
sile esitada kuni kolm muusikapala.
Viimane tähtaeg lugude esitamiseks
on 25. aprill 2018. Muusikapalasid
hindab žürii. Parimaid tunnustatakse
ka vastavate preemiatega: I preemia
väärtusega 100 eurot, II preemia
väärtusega 70 eurot, III preemia
väärtusega 50 eurot ning publiku
preemia väärtusega 30 eurot.

Kontsert „Elva laul 2018“ leiab aset
linna juubelinädalal, 3.mail 2018,
kell 18.
Täpsem info ja tingimused Elva
Kultuurikeskuse koduleheküljel
www.elvakultuur.ee.
Elva Kultuurikeskus

ELVA VALLA PIIRKONDLIK EELVOOR
15.04.2018 kell 11:00
Konguta rahvamajas
Osalevad 3-16 aastased Elva valla laululapsed.

PALUPERA PÕHIKOOL
ostab 110 ruumimeetrit
lõhutud küttepuid
(lepp, haab, kask)
koos kohale toomisega
hiljemalt 15. maiks 2018 a.

Žürii valib välja parimad esindama valda
maakondlikul võistlusel
19.05.2018 Ülenurme Muusikakoolis.

Pakkumusi ootame kuni
09.04.2018 aadressil
helju.voolaid@palupk.edu.ee

Täpsem info: rahvamaja.konguta.ee, Facebookis
KONVERENTS LASTEGA TÖÖTAVATELE SPETSIALISTIDELE
ELVA KULTUURIKESKUSES 25.04.2018 KELL 09.00-16.30

Lisainfo: Helju Voolaid,
telefon 5259852.

Meelis Külaots, telefon 525 9576

Esinejad:

Elva vald
mälestab
Mati Kaupmees

27.05.1941-01.03.2018

Amanda Urm

08.01.1922-05.03.2018

Kätlin Konstabel "Millist peret vajab laps? Pere roll lapse arengu ja heaolu toetamisel"
Aivar Simmermann "Sa muutud siis, kui sind ei muudeta"
Tauri Tallermaa "Mõistuse ja mõistmisega"
Mihkel Raud "Kuidas muuta end kuuldavaks olukorras, kui keegi sind kuulata ei taha?"
Päeva modereerib Elva Vallavalitsuse Haridus- ja kultuuriosakonna juhataja Mare Tamm

Lisainfo ja registreerumine kuni 15.04.2018
Osalustasu 25€ (Alates 4. inimesest soodushind)

Enn Päevloo

18.07.1944-07.03.2018

Niina Telebuk

lastejaperekeskus@elva.ee
+372 5866 4222

07.05.1935-10.03.2018

Einard Otsing

06.02.1945-11.03.2018

Nikolai Retsenski

09.04.1953-14.03.2018

Toetajad:
Elva Vallavalitsus

Anna Karola Vinkmann
sündis 10.02.2018

Jarek Luht
sündis 22.02.2018

Roger Rantsus
sündis 25.02.2018

Emma-Lorette Ploomipuu
sündis 26.02.2018

Mia Haug Kai Kendra Naha
sündis 02.03.2018

Deisi Karu
sündis 09.03.2018

sündis 06.03.2018

Renata Rajandu
sündis 10.03.2018
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Kultuuri- ja spordiürituste
kalender
28. märts
19:00

Rakvere teater esitab
uusetenduse
“Lahus”

Rannu Rahvamaja

29. märts
16:00

Võimla mitmevõistlus

Elva Gümnaasium
Puiestee tn võimla

13:00

FC Elva - Rakvere JK
Tarvas

Elva linnastaadion

11:00

Mõnusa olemise päev

Avatud Hellenurme
Noortekeskus

31. märts
1. aprill
1. aprill

12:00

6. aprill

19:00

7. aprill

11:00

8. aprill
9. aprill
10. aprill
10. aprill

13. aprill
13. aprill
13. aprill

Puhja Seltsimaja

18:00

Idamaa tantsude õhtu
“Meri ja Sindbadi laev”

Rannu Rahvamaja

13:00

FC Elva - Tartu JK Welco

Elva linnastaadion

19:00

Vana Baskini Teater
“On alles perekond”

Elva Kultuurikeskus

12:15

KINO!
Appi, ma kahandasin
oma vanemad

Konguta Rahvamaja

19:00

KINO!
Seltsimees laps

Konguta Rahvamaja

19:00

21. aprill
21. aprill

“Alles jääb laul”

Muusikakooli
rütmiosakonna kontsert
Rütmimaagia
Komöödiateatri etendus

Elva Kultuurikeskus

19:00

“Elu on parim meelelahutus” Puhja Seltsimaja
Andrus Vaarik

20:00

Tantsuõhtu ansambliga
“Justament”

21:00

Peoõhtu ansambliga
Reminders

14.-15. aprill
19. aprill

Elva Kultuurikeskus

Naiskoor Läte 15.

18:00

7. aprill

Konguta Rahvamaja

Eelkooliealiste laste Elva Kultuurikeskus
laulukonkurss Lepatriinu
Sünnipäevakontsert

7. aprill

12. aprill

Tartumaa
Memme-Taadi
lustitantsimine
Muusikanädala
lõppkontsert ansambel
Traffic akustilise trioga

19:00

Elva Kultuurikeskus

Tantsuõhtu:
Rannu Rahvamaja

Tartumaa ja Jõgevamaa
harrastusteatrite festival Elva Kultuurikeskus
“ElvaFest 2018”
Läti jazz duo
Raimonds Macats ja Elva Kultuurikeskus
Aivars Hermanis

12:00

Konkurss
Arbi Klaver

Elva Kultuurikeskus

9-15

Kevadlaat

Elva Kultuurikeskuse
parkla

13 ja reede

Justamendiga
13.04.2018

20.00

Elva Kultuurikeskus (Kesk 30, Elva, Tartumaa)

Elva Kultuurikeskus kutsub teid ebaõnne trotsima tantsuõhtule
ansambliga Justament. Õhtust ei puudu üllatused ning
pääsmeid on võimalik soetada kohana lauas.
Avatud on KultuuriKohvik
Eelmüügist 10 €, Kohapealt 15€

elvakultuur.ee

Parandus!

Vabandame Infolehe nr 25 kultuuri- ja spordiürituste kalendris
esinenud vigade pärast!
25. märtsil kell 15 toimub Elva Kultuurikeskuses etendus
„Maria Siberimaal“ ning 28. märtsil kell 19 aset leidev etendus
„Lahus“ toimub Rannu Rahvamajas.
Infolehe toimetus

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 13.04.2018.
Kaastööde esitamise tähtaeg 06.04.2018.

