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Elva valla esimene eelarve
26. märtsil kinnitas Elva vallavolikogu 2018. aasta eelarve. Kuna see
on uue valla esimene eelarve, siis
ei ole võimalik varasemate eelarve
täitmiste põhjal tulusid-kulusid
täpselt prognoosida. Eelarve põhineb suuresti ühinenud omavalitsuste varasematel plaanidel. Vallad
kajastasid erinevaid tulusid-kulusid
väga erinevatel eelarveridadel, mis
tekitas üksjagu arusaamatusi nende
ühtlustamisel. Ühinemise tulemusel
tekkivatest tulude-kulude muutustest saab täpse ülevaate alles selle
aasta lõpus, kui selgub 2018. aasta
eelarve reaalne täitmine. Kindlasti on kuluridasid, mis ühendvallas
võrreldes varasemate aastatega
vähenevad, kuid on ka neid, mis
suurenevad. Teatavasti on peale ühinemist omavalitsustele lisandunud
ülesandeid ja kohustusi, olgu need
siis maavalitsuste kaotamisest või
muudest teguritest tingitud. Sellest
tulenevalt võib 2018. aasta eelarvet
nimetada ülemineku eelarveks, mille
täitmist analüüsides saame lõpliku
ettekujutuse uue ühinenud valla
vajadustest ja võimalustest.
Elva valla 2018. aasta eelarve
kogumaht on 25,8 miljonit eurot,
millest põhitegevuse tulude osa
moodustab 19,2 miljonit eurot.
Sellel aastal planeeritavate investeeringute kogumaht on 6 miljonit
eurot, millest 2,6 miljoni osas võtab
vald laenu ja 2,5 miljonit saadakse
investeeringutoetusi.
Elva valla finantsvõimekust ja
investeerimisvõimet mõjutavad oluliselt ka ühinenud valdade viimase
paari aasta laenuotsused. Jõudsalt
kasvatati linna ja valdade laenukoormusi ning müüdi omavalitsustele
kuuluvat vara.

2018. aastasse planeeritud investeeringud tulenevad ühinenud
valdade eelarvestrateegiatest ning
ühinemislepingust. Prioriteetsemad
ja suurimad neist on investeeringud,
millele on juba olemas välistoetuste
otsused ja mis lähevad teostamisele

vastavalt valminud projektidele ning
kooskõlas investeeringutoetuste
taotlemisel fikseeritud tingimustega. Peamised neist on Elva Kesk
tänava ja väljaku väljaehitamine
prognoositava maksumusega 2,5
miljonit eurot, sh toetussumma veidi

Joonis 1. Elva valla 2018. aasta põhitegevuse kulud valdkondade lõikes.

Joonis 2. Elva valla 2018. aasta eelarve investeeringud valdkondade lõikes.

üle 1 miljoni euro ning Puhja kooli
rekonstrueerimine prognoositava
maksumusega 1,6 miljonit eurot, sh
toetussumma veidi üle 800 tuhande
euro. Suuremad planeeritud investeeringud, mille toetustaotlused on
esitatud ja mille toetusotsused selguvad suve hakul, on Rõngu, Käärdi
ja Rannu kergliiklusteede ehitus ning
Kentsi paisjärve taastamine. Positiivsete toetusotsuste korral alustatakse
ka nende projektide elluviimisega
käesoleval aastal.
Eelarvesse on planeeritud Elva
spordihalli ehituse alustamiseks
ligi 400 tuhat eurot. Nii see kui
varasemalt mainitud suurinvesteeringud rahastatakse läbi 2–3 aasta
eelarve ja kindlasti hõlmab nende
ehitusperiood ka vähemalt kahte
kalendriaastat. Spordihallile kahjuks
toetusmeetmeid ei ole, seega ehitab
vald selle laenuraha ja ühinemistoetuse Elva linna osa arvelt. Teatavasti
otsustasid ühinevad omavalitsused
eelmisel aastal, et iga valla osa ühinemistoetusest kasutatakse selle
konkreetse valla määratud investeeringu teostamiseks, mis on kirjas
ühinemislepingus. Kokku laekub Elva
vallale järgmise aasta lõpuks ühinemistoetust 2,5 miljonit eurot, millest
ligikaudu viiendik läheb ühinemisega seotud kulude katteks.
Lisaks suurinvesteeringutele
teostatakse mitmete teede, tänavate ja kõnniteede rekonstrueerimine
ja mustkatte alla viimine, Rõngu
rahvamaja ja lasteaia ehitustööde
lõpetamine ning mitmed väiksemad
investeeringud haridusasutustesse,
spordi-, vaba aja ning sotsiaalobjektidesse.
Lisaks investeeringutele on käesoleva aasta eelarves panustatud ka
hallatavates asutustes töötavate
inimeste palgatõusu ning erinevates omavalitsustes kehtinud tasude
ja hüvede ühtlustamisse. Siinjuures
tuleb mainida, et palkade ühtlustamisel on lähtutud põhimõttest,
et ühtlustamine toimub kõrgema
summa suunas.
Heiki Hansen
abivallavanem

Tabel 1. Ühinenud omavalitsuste laenukoormused 2016. ja 2017. aastal. Allikas: fin.ee.

LÜHIDALT

Ettevõtlike
mentorklubi
alustas
5. aprillil toimus valla ettevõtlike ja
ettevõtlusest huvitatute mentorklubi
esimene kohtumine. Avaettekande
tegi Tiit Urva teemal „Inimese ja
ettevõtte arengufaasid” , lisaks arutati
järgnevate kohtumiste aruteluteemade ja huvipakkuvamate probleemide
üle. Mentorklubi avaüritusel osales
ligi 30 ettevõtlikku inimest Elva valla
erinevatest piirkondadest.
Järgmine mentorklubi kokkusaamine toimub Elva Kultuurikeskuse
kohvikus neljapäeval, 10. mail kell
18–20. Osalussoovist anda teada
Allan Allikule e-posti aadressil
allan.allik@elva.ee.
Mentorklubi korraldab Elva vallavalitsus koostöös Elva Kultuurikeskuse ja mentori ning õppejõu Tiit
Urvaga.
Kertu Vuks
arengu- ja planeeringuosakonna
juhataja

Lasteaiarühmade
moodustamisest
Lasteaiarühmade komplekteerimine
uueks õppeaastaks algab Elva linnas
aprillis. Lapsevanematelt, kes on esitanud avalduse ja soovinud lasteaiakohta
2018. aasta septembris algavaks õppeaastaks, küsitakse telefoni või e-maili
teel kinnitust õppekoha soovi osas.
Samaaegselt kogutakse lasteasutuste juhtidelt informatsiooni, mis
suuruses ja vanuses rühmi on tuleval
õppeaastal võimalik avada. Rühmade
komplekteerimine vanemate avalduste
ja vabade lasteaiakohtade alusel peaks
hinnanguliselt toimuma mai alguses.
Lapsevanematele anname teada lasteaiakoha pakkumisest mai keskpaigaks.
Elva linna lasteaiakohtadega seonduvate küsimuste korral saab infot
telefonil 730 9899 või e-maili teel
triin.kaaver@elva.ee.
Mujal Elva vallas komplekteerivad
lasteaiarühmi lasteasutuste juhid.
Teiste lasteaedade rühmade komplekteerimist puudutavate küsimuste osas
palume pöörduda valla lasteaedade
direktorite poole.
Triin Kaaver
haridusspetsialist
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Elva Vallavalitsuse 20.03.2018 istungil otsustati:

Ülevaade volikogu istungist
26. märtsil toimus Konguta Kooli
saalis Elva Vallavolikogu VI istung.
Istungil võeti vastu 2018. aasta eelarve ja põhimäärus, mis mõlemad
annavad uue valla tegutsemisele
konkreetsed suunad. Päevakorras
oli 21 punkti, millest 11 sisaldasid
määruste eelnõude arutamist ja vastuvõtmist, kuues punktis toimusid
otsuste eelnõude arutamised ja neli
punkti olid informatiivset laadi, millele järgnes kas protokolliline otsus
või võeti informatsioon teadmiseks.
Võeti vastu valla põhimäärus.
Põhimääruse eelnõud on ettevalmistatud 2017. a. juunist alates. Tõsisem
töö eelnõuga algas 2017. a. novembris
pärast valimisi ajutise põhimääruskomisjoni loomise järel. Kantselei ja
komisjoni koostöös valmis eelnõu,
milles võeti arvesse kehtivat õigust
ning püüti arvestada kõiki ettepanekuid ja märkuseid. Põhimäärus
on poliitiliselt neutraalne õigusakt,
st sõltumata sellest, kes on võimul,
peab põhimäärus olema töövahend,
juhend ja alusdokument. Uus põhimäärus on iseloomult regulatiivne
õigusakt, kuid väga oluline igaühele
meist, sest kehtestab ka Elva valla uue
sümboolika. Siiani kasutusel olnud
Elva linna sümboolika kasutamine
oli vaheetapiks. Uue põhimäärusega
lõpeb kõigi ühinevate omavalitsuste
sümboolika ametlik kasutamine.
Kuigi olime oma valla senise vapi ja
lipuga kindlasti harjunud, lähevad
endised vapid ja lipud nüüd Eesti
Rahva Muuseumi kogudesse.
Võeti vastu 2018. aasta eelar
ve. Elva valla esimene eelarve võeti
vastu 17 poolt- ja 11 vastuhäälega
ning eelarve maht on 25,8 miljonit
eurot.
Võeti vastu Elva valla vallavara
valitsemise kord. Õigusakt on aluseks vallavara omandamise, kasutamise, võõrandamise ja käsutamise
toimingutele. Eesmärk on vahendite
säästlik ja efektiivne kasutamine.
Asutati Elva valla jäätme
valdajate register ning kehtesta
ti registri pidamise kord. Määrus
võimaldab luua andmebaasi jäätmevaldajatest, pidada arvestust jäätmeseaduse täitmise ja jäätmelepingute
olemasolu üle.
Võeti vastu rahvamajade põhi
määrused. Õigusaktide uuendamise
ja ühildamise käigus on kõigile rahvamajadele koostatud uued põhimäärused. Nii võeti volikogu poolt

vastu Rannu, Rõngu, Puhja ja Konguta rahvamajade põhimäärused.
Igal hallataval asutusel peab olema
põhimäärus.
Võeti vastu noortevolikogu
põhimäärus. Kui siiani oli mõnes
ühinevas omavalitsuses olemas
noortevolikogud, siis edaspidi saab
olla Elva vallas vaid üks ametlik
noortevolikogu. Noortevolikogu
näol on tegemist organisatsiooniga,
mis hakkab seisma noorte huvide ja
õiguste eest. Noortevolikogu koosseisu suurus saab olla 5–17 liiget.
Puhja aleviku kaugkütte võrgu
piirkonna soojusmajanduse aren
gukava 2017–2026 täiendamise
kinnitamine. Volikogu päevakorras
oli arengukava täiendus, mis muutis
olemasolevat (Puhja Vallavolikogu
poolt veebruaris 2017 kinnitatud)
arengukava. Uus kava annab võimaluse tänasele soojatootjale ja soojustaristu omanikule esitada toetuse
taotlus Keskkonnainvesteeringute
Keskusele Puhja aleviku soojusmajanduse ümberkorraldamiseks.
Soojatootjal ja trasside omanikul
on võimalik rajada uus biokütusel
katlamaja Puhja asula läheduses ja
selle käigus uuendada asulasisesed
trassid. Ekspertide koostatud kava
ettepanekus ei kuulu senine OÜ Peat
Mill katlamaja ja soojatrass tulevikus Puhja aleviku soojusmajanduse
taristu hulka. Volikogu liikmed Mati
Miil ja Vahur Jaakma esitasid ka
ettepaneku jätta kava kinnitamata ja
jätkata aleviku kütmist senisel viisil,
kuid ettepanek ei leidnud toetust.
Määruse poolt hääletas 17, vastu
11 volinikku. Üks volikogu liige jäi
erapooletuks ning üks liige ei hääletanud antud küsimuses.
Vallajuhtide palkade ja hüvitis
te vähendamine ei saanud ena
muse toetust. Fraktsioon Elvamaa
Esimesed esitas kaks otsuse eelnõud,
et vähendada vallavanema ja abivallavanemate töötasusid ning juhtide
isikliku auto kasutamise hüvitist.
Vahur Jaakma esitas põhjendused,
miks peab töötasusid ja hüvitisi
vähendama. Eelnõude poolt hääletas
üheksa volikogu liiget, 16 liiget hääletas vastu ja mõlema otsuse puhul
oli ka erapooletuid liikmeid või jäeti
hääletamata. Seega otsused jäid
vastu võtmata ja palgad-hüvitised
muutmata.

Volikogu valis uue arengu- ja
planeeringukomisjoni esimehe
ja aseesimehe. Esimeheks valiti
Maano Koemets ja aseesimeheks
Mati Miil.
Kinnitati kahes komisjonis uus
komisjoni liige. Spordikomisjoni
koosseisus on uus liige Priit Viks ja
majanduskomisjonis Hillar Hänilane.
Võeti vastu otsus delegeerida
volikogu poolt vallavalitsusele
otsustamine keskkonnaalastes
küsimustes, mida lahendatakse
Keskkonnaseadustiku üldosa seaduses, Veeseaduses ja Välisõhu kaitse
seaduses toodud alustel.
Informatiivsetest teemadest.
Istungi alguses andis arengu- ja
planeeringuosakonna juhataja Kertu
Vuks ülevaate valla arengukava ja
eelarvestrateegia koostamisest.
Käimas on ideede korjamise faas,
millele järgneb töörühmade poolt
oma valdkondade arengutrendide
sõnastamine.
Revisjonikomisjoni esimees Tõnu
Aigro esitas komisjoni 2018. a. tööplaani, mis kinnitati volikogu poolt.
Istungi lõpus arutati Tartumaa
Omavalitsuste Liidu üldkoosoleku
päevakorras olevat otsuse eelnõud,
millega avaldatakse toetust Tartu
linna ettepanekule lõpetada riigi
eriplaneeringu menetlus, millega
otsitakse sobivat kohta Tartu- ja
Viljandimaal puidurafineerimistehasele. Arutelu käigus ilmnes, et infot
selle eelnõu tagamaade kohta ei ole
piisavalt. Arvati, et eriplaneeringu
käigus tehtavad uuringud on vajalikud ja ei tähenda tehase rajamist,
kuid oldi ka eriplaneeringu vastu.
Hääletamistulemused näitasid, et
15 volikogu liiget olid selle poolt,
et Elva vald ei toetaks Tartu ettepanekut (eriplaneeringu koostamine
jätkub), kaheksa oli toetamise poolt
(eriplaneering tuleks lõpetada) ja
kuus volikogu liiget ei hääletanud.
Volikogu istungid on avalikud.
Protokollid, otsused ja määrused on
saadaval valla veebilehel dokumendiregistris. Videoülekannet istungist
saab vaadata Youtube keskkonnas.
Järgmine korraline volikogu istung
toimub 23. aprillil Aakre Rahvamajas.
Maano Koemets
vallavolikogu esimees

Kohaliku omaalgatuse programmi kevadvoor on
avatud!
Rahandusministeerium avas Kohaliku omaalgatuse programmi (KOP)
2018. a kevadvooru. Programmi info
ja taotlusvormid on kättesaadavad
veebilehel www.tartumaa.ee.
Programmi eesmärk on tugevate
ja omaalgatusel põhinevate kogukondade tekkimine ja püsimine.
Programmi eesmärgi saavutamiseks
elluviidavaid tegevusi toetatakse
kahe meetme kaudu.
Meede 1 – kogukonna areng,
millega panustatakse kogukonnaliikmete teadmiste ja oskuste kasvu,
kogukonna identiteedi tugevnemisse
ja tõhusama koostöö tekkesse.

Meede 2 – elukeskkonna ja
kogukonnateenuste arendamine,
millega panustatakse kogukonnaliikmete ühistegevust soodustavate
avalikus kasutuses olevate objektide
rajamisse ja arendamisse ning kogukonnaliikmetele vajalike teenuste
pakkumisse.
Toetust saavad taotleda avalikes
huvides tegutsevad mittetulundusühingud ja sihtasutused, mille liikmena ei osale kohaliku omavalitsuse
üksus ega riik ja mille liikmetest
äriühingud ei moodusta rohkem kui
poole.
Maksimaalne toetussumma esitatud projekti kohta on 2000 eurot
ning omafinantseeringu minimaalne

määr on 10% projekti kogumaksumusest. Omafinantseering peab
olema rahaline.
Elektrooniliselt esitatav taotlus
tuleb saata Tartumaa Omava
litsuste Liidu e-posti aadressile
tol@tartumaa.ee hiljemalt 2. mail
2018 kell 16.30. Paberkandjal taotlusi vastu ei võeta.
Täiendav info: Tartumaa Omavalitsuste Liit, telefon 730 5216, e-post
tol@tartumaa.ee.
Kertu Vuks
arengu- ja planeeringuosakonna
juhataja

anda sõidusoodustust Elva valla, endise Puhja valla haldusterritooriumi piirides õppivatele õpilastele kokku 233,29 eurot vastavalt nimekirjale;
anda luba avaliku ürituse „Arbi Jäärajasprint 2018“ korraldamiseks MTÜ-le Võrtsjärve Enduro;
eraldada MTÜ-le Eesti Kirikute Nõukogu projekti „Teeliste kirikud” läbiviimiseks toetus 100 eurot;
eraldada SA-le Elva Kultuur tegevustoetust 10750 eurot;
kutsuda alates 20. märtsist 2018. a SA Elva Kultuur nõukogust tagasi Väino Land ning nimetada
21. märtsist 2018. a SA Elva Kultuur nõukogu liikmeks Lauri Land;
moodustada sobitusrühm Puhja Lasteaias Pääsusilm;
määrata kinnistute Tuletõrje tn 14 pindalaga 735 m², Tuletõrje tn 16 pindalaga 1867 m² ja Tuletõrje
tn 16a pindalaga 477 m² piiride muutmisel uutele moodustavatele katastriüksustele aadressid ja
sihtotstarbed alljärgnevalt: Elva vald, Elva linn, Tuletõrje tn 14, sihtotstarve 100% elamumaa; Elva
vald, Elva linn, Tuletõrje tn 16, sihtotstarve 100% elamumaa;
määrata Urmi külas Pikkeri kinnistul koha-aadress ja sihtotstarve alljärgnevalt: Elva vald, Urmi
küla, Pikkeri, sihtotstarve 100% maatulundusmaa; Elva vald, Urmi küla, Pikkeripõllu, sihtotstarve
100% maatulundusmaa;
vabastada Elva valla korraldatud jäätmeveoga liitumisest talveperioodiks 4 jäätmevaldajat;
väljastada ehitusluba Karijärve külas Madise kinnistu joogivee puurkaevu rajamiseks;
väljastada ehitusluba Kaarlijärve küla Kaarlijärve meierei tootmishoone tuletõkkeseinade rekonstrueerimiseks;
väljastada ehitusluba Raigaste külas Rõngu alajaama juhtimishoone rekonstrueerimiseks;
väljastada ehitusluba Elva linn, Vaikne tn üksikelamu püstitamiseks;
tunnistada kehtetuks Elva Vallavalitsuse korraldused „Korraldatud jäätmeveoga mitteliitunuks
lugemine” 2-3/318, 2-3/403 ning 2-3/404;
tuvastada Elva valla eeskostel oleva isiku põlvnemine ning esitada Tartu Maakohtule taotlus.

Elva Vallavalitsuse 27.03.2018 istungil otsustati:
loobuda Elva vallas Mõisanurme külas asuva Märdipõllu kinnistu ostueesõiguse teostamisest;
lõpetada Tartu mnt 26 detailplaneeringu menetlus;
muuta Elva Vallavalitsuse struktuuri ja teenistuskohtade koosseisu;
määrata Elva Varahalduse OÜ juhatajale hüvitis tööülesannete täitmisel isikliku sõiduauto kasutamise eest 335 eurot;
määrata ehitiste teenindamiseks vajaliku maa pindala, koha-aadress ja sihtotstarve alljärgnevalt: Elva vald, Annikoru küla, Annikoru tee 14 – garaaž, ligikaudne pindala 555 m², sihtotstarve
elamumaa; Elva vald, Annikoru küla, Annikoru tee 11 – abihoone, ligikaudne pindala 1009 m²,
sihtotstarve elamumaa; Elva vald, Konguta küla, Taga-Pihlaka – abihoone, ligikaudne pindala 0,21
ha, sihtotstarve elamumaa; Elva vald, Kurelaane küla, Kurese – abihoone, ligikaudne pindala 686
m², sihtotstarve elamumaa; Elva vald, Kapsta küla, Väike-Kasevälja – puukuur, ligikaudne pindala
0,22 ha, sihtotstarve elamumaa; Elva vald, Kapsta küla, Uus-Kasevälja – laut, ligikaudne pindala
0,58 ha, sihtotstarbe tootmismaa;
pikendada Raian OÜ-ga ehituslepingut;
sõlmida OÜ-ga Kanepi Aiand töövõtuleping;
teha kaks vaideotsust korraldatud jäätmeveost vabastamise korralduse kohta;
väljastada kasutusluba Käärdi alevikus Odra tänaval asuvale üksikelamule;
väljastada ehitusluba joogivee puurkaevu rajamiseks Noorma külas;
vabastada Elva valla korraldatud jäätmeveoga liitumisest osaliselt 2 jäätmevaldajat;
anda külaseltsingule Nobenäpp otsustuskorras tasuta üürile Aakre rahvamaja I korrusel asuvad
ruumid.
Margit Kiin
vallasekretäri asendaja

Elva Vallavalitsuse 04.04.2018 istungil otsustati:
anda luba SA-le Elva Kultuur avaliku ürituse korraldamiseks „Elva Kodukandipäev ja laat“ 05.05.2018
kell 04.00–24.00 Kesk 30 parklas ja sellega piirneval Kesk tänaval. Lubada sulgeda liiklus 05.05.2018
kell 04.00–18.00 vastavalt ajutisele liiklusskeemile Kesk tänaval alates kaubahoovist kuni Apteegi
tänavani. Lubada korraldada ilutulestik F4 kategooria pürotehniliste toodetega kell 24.00. Ürituse
korraldaja vastutav isik on Kätlin Saarela;
anda luba Elva Gümnaasiumile 11.04.2018 „Tutipäeva“ raames ürituse korraldamiseks;
anda luba Keskoja OÜ-le alljärgnevate ürituste korraldamiseks: „Aprillikuu laat“ 21.04.2018 kell
6.00-17.00 SA Elva Kultuur parklas (Kesk 30, Elva); „Juunikuu laat“ 02.06.2018 kell 6.00-17.00 SA
Elva Kultuur parklas (Kesk 30, Elva); „Suvelaat“ 30.06.2018 kell 6.00-17.00 SA Elva Kultuur parklas
(Kesk 30, Elva); „Juulikuu laat“ 21.07.2018 kell 6.00-17.00 SA Elva Kultuur parklas (Kesk 30, Elva);
„Augustikuu laat“ 04.08.2018 kell 6.00-17.00 SA Elva Kultuur parklas (Kesk 30, Elva);
eraldada tegevustoetust MTÜ-le Puhja Aja Mälu 1080 eurot põhikirjaliste tegevuste läbiviimiseks;
eraldada raha reservfondist SA Puhja Arendusele tegevuskulude katteks 20 000 eurot;
jätta rahuldamata üks korraldatud jäätmeveoga mitteliitunuks lugemise taotlus;
kinnitada korteriomandite Ravila korterid 3, 4, 5 ja 8 avaliku kirjaliku enampakkumise läbiviimiseks
moodustatud komisjoni protokoll 23.03.2018 ja tulemus – enampakkumise võitja pakkumus 3600
eurot;
kinnitada korteriomand Vana tn 9 korter nr 3 avaliku kirjaliku enampakkumise läbiviimiseks moodustatud komisjoni protokoll 23.03.2018 ja tulemus – enampakkumise võitja pakkumus 2600 eurot;
kinnitada Elva valla sümboolika konkursi tulemused ja maksta konkursi võitjale auhinnaraha
3000 eurot;
kinnitada Elva valla 2018. aasta vallavalitsuse tasandi eelarve;
korraldada avatud menetlusega riigihange „Aru mõisa väetisehoidla ja jääkreostuse likvideerimine“
ja kinnitada riigihanke alusdokumendid;
korraldada teenuse kontsessiooni sõlmimise menetlus korraldatud jäätmeveoks Elva vallas ja
kinnitada riigihanke alusdokumendid;
lugeda korraldatud jäätmeveoga osaliselt mitteliitunuks üks jäätmevaldaja;
muuta Konguta Vallavalitsuse 06.06.2016 korralduse nr 75 punkti 1;
muuta Elva Varahalduse OÜ-ga lepingud;
määrata Elvas Kirde tn 3 ja Kirde tn 3b katastriüksuste liitmisel katastriüksusele aadressiks Elva
vald, Elva linn, Kirde tn 3 ja sihtotstarbeks ärimaa;
määrata Elvas Valga mnt 11c ja Muru tn 2a katastriüksuste liitmisel katastriüksuse aadressiks Elva
vald, Elva linn, Valga mnt 11c ja sihtotstarbeks ärimaa;
määrata Elva vallas Rämsi külas Tiidriku tee 12 katastriüksusele sihtotstarbeks elamumaa;
määrata Elvas Käo tee 2, Tartu mnt 8 ja Käo tee 2a katastriüksuste liitmisel katastriüksusele
aadressiks Elva vald, Elva linn, Käo tee 2 ja sihtotstarbeks ärimaa;
määrata projektitoetused Elva linnas;
määrata tegevustoetused Elva linnas;
määrata Elva vallas tegevus- ja projektitoetused.
nõustuda Elva vallas Järveküla külas asuva Poldri katastriüksuse riigi omandisse jätmisega;
taotleda luba Keskkonnaministeeriumilt Elva vallas Elva linnas Nõmme tn 30 kinnistust eraldatava
maatüki suurusega ligikaudu 2416 m² võõrandamiseks;
väljastada ehitusluba Elvas Suvila 27 üksikelamu rekonstrueerimiseks ja laiendamiseks;
väljastada ehitusluba Elvas Kesk 18 ehitise püstitamiseks.
Salle Ritso
vallasekretär

Tähelepanu – Rõngu teenuskeskusel uus asukoht!

Alates 16. aprillist asub Rõngu teenuskeskus Rõngu
hooldusravikeskuses Valga mnt 9 endistes perearsti ruumides.
Teenuskeskus on avatud E,T, K 8–16, N 8–18, R 8–14,
vastuvõtt T 9–16, R 9–14, kontakt 731 4480.
Elva Vallavalitsus
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Elva Vallavalituse ametnike ja töötajate kontaktid Hajaasustuse programm on
avatud!

vallavalitsus

vallavanem
abivallavanem
abivallavanem
abivallavanem
palgaline vallavalitsuse liige

Toomas Järveoja
Heiki Hansen
Mikk Järv
Marika Saar
Airi Mahla

toomas.jarveoja@elva.ee
heiki.hansen@elva.ee
mikk.jarv@elva.ee
marika.saar@elva.ee
airi.mahla@elva.ee

730 9883; 515 3699
730 9887; 527 3646
730 9882; 517 0306
522 7013
5690 4718

vallasekretär
õigusnõunik
õigusnõunik
registripidaja
sekretär
kommunikatsioonijuht

Salle Ritso
Kaisa-Karoliina Kokk
Margit Kiin
Kristi Kalmus
Triin Ojasoo
Eeva Kumberg

salle.ritso@elva.ee
kaisa.kokk@elva.ee
margit.kiin@elva.ee
kristi.kalmus@elva.ee
triin.ojasoo@elva.ee
eeva.kumberg@elva.ee

730 9893; 508 4159
730 9893
730 9885; 525 4539
730 9886
730 9880; 511 0278
5915 1120

finantsosakonna juhataja
pearaamatupidaja
finantsspetsialist
raamatupidaja
raamatupidaja
raamatupidaja

Maila Põlluäär
Eve Nõmmemaa
Inna Rebane
Antonina Uffert
Anneli Teder
Tatjana Žuravljova

maila.polluaar@elva.ee
eve.nommemaa@elva.ee
inna.rebane@elva.ee
antonina.uffert@elva.ee
anneli.teder@elva.ee
tatjana.zuravljova@elva.ee

730 9895
730 9890; 522 7895
735 3701
730 9890; 522 7895
730 9891; 5304 3229
730 9891; 5304 3229

arengu- ja planeeringuosakonna juhataja

vallaarhitekt
arendusspetsialist
planeeringuspetsialist
infotehnoloogia nõunik

Kertu Vuks
Jaanika Saar
Allan Allik
Maarika Uprus
Kayvo Kroon

kertu.vuks@elva.ee
jaanika.saar@elva.ee
allan.allik@elva.ee
maarika.uprus@elva.ee
kayvo.kroon@elva.ee

5813 7086
5348 1114
5669 4684
730 9897; 527 1860
731 0151; 5334 5051

piirkonna koordinaatorid
Konguta
Palupera
Puhja
Rannu
Rõngu

Kerli Rätsep
Maia Kukk
Ede Möldre
Sirje Erm
Ene Joosing

kerli.ratsep@elva.ee
maia.kukk@elva.ee
ede.moldre@elva.ee
sirje.erm@elva.ee
ene.joosing@elva.ee

731 4432; 518 1542
767 9502
730 0642; 504 9912
731 1905; 525 3370
731 4482; 509 6202

vallamajandusosakonna juhataja
vallavaraspetsialist
taristuspetsialist
kinnistuspetsialist
keskkonnaspetsialist
ehitusspetsialist
geoinfospetsialist
Elva kalmistu korraldaja
Puhja kalmistu korraldaja
Rõngu kalmistu korraldaja
Rannu kalmistu korraldaja

Hegri Narusk
Terje Korss
Kristjan Vilu
Daisy Sild
Margit Berg-Jürgens
Riina Sirel
Kullo Laos
Milvi Saarekivi
Zoja Tera
Sven Uibo
Ainar Kinsigo

hegri.narusk@elva.ee
terje.korss@elva.ee
kristjan.vilu@elva.ee
daisy.sild@elva.ee
margit.berg-jurgens@elva.ee
riina.sirel@elva.ee
kullo.laos@elva.ee
milvi.saarekivi@elva.ee
zoja.tera@elva.ee

730 9888; 512 9072
5302 0888
5342 2067
730 9896
730 9898; 5305 2500
730 9884
5191 5914
745 7063; 520 8465
516 0593
502 2610
522 6103

haridus- ja kultuuriosakonna juhataja
kultuurispetsialist
haridusspetsialist

Mare Tamm
Karmen Moont
Triin Kaaver

mare.tamm@elva.ee
karmen.moont@elva.ee
triin.kaaver@elva.ee

730 9889; 5622 0169
730 9889
730 9889

sotsiaal- ja terviseosakonna juhataja
sotsiaalnõunik
sotsiaalnõunik
lastekaitse sotsiaalnõunik
lastekaitsespetsialist (Puhja, Konguta)
lastekaitsespetsialist (Rõngu, Rannu)
lastekaitsespetsialist (Elva)
sotsiaaltööspetsialist (Elva)
sotsiaaltööspetsialist (Konguta)
sotsiaaltööspetsialist (Rõngu)
sotsiaaltööspetsialist (Palupera)
sotsiaaltööspetsialist (Puhja)
sotsiaaltööspetsialist (Rannu)
hooldustöötaja
hooldustöötaja

Milvi Sepp
Alo Rebane
Eva Kuslap
Piret Hallast
Hille Deede
Anneli Lepik
Eve Jõgi
Lauri Tamm
Elo Kasetalu
Ene Sõber
Heli Elbson
Laura-Liis Õnneleid
Sirje Erm
Cristel Mälgi
Gerti Sööt

milvi.sepp@elva.ee
alo.rebane@elva.ee
eva.kuslap@elva.ee
piret.hallast@elva.ee
hille.deede@elva.ee
anneli.lepik@elva.ee
eve.jogi@elva.ee
lauri.tamm@elva.ee
elo.kasetalu@elva.ee
ene.sober@elva.ee
heli.elbson@elva.ee
laura.onneleid@elva.ee
sirje.erm@elva.ee

515 4872
730 9894; 520 7869
517 0385
5616 6000
730 0647; 5919 1693
505 1707
730 9889; 527 0561
730 9892; 5381 6336
731 4435; 523 9389
731 4484; 513 9352
767 9502; 511 2479
730 0646; 525 6212
731 1904; 525 3370
5814 1131
525 8173

kantselei

finantsosakond

arengu- ja planeeringuosakond

vallamajandusosakond

haridus- ja kultuuriosakond

sotsiaal- ja terviseosakond

Külaskäik eakate päevakeskustesse
Märtsikuu keskel külastasid Elva
valla abivallavanem Marika Saar,
sotsiaal- ja terviseosakonna juhataja Milvi Sepp ja sotsiaalnõunik Eva
Kuslap Elva valla piirkonna eakate
päevakeskusi. Initsiatatiiv selleks
tuli Elva valla sotsiaal- ja tervise
komisjonilt, kes soovis saada esmast
ülevaadet, kuidas on koondunud ja
toimetavad meie eakad, milliseid
teenuseid nad saavad ning vajavad.
Külastati MTÜ Käärdi Pensionäride
Päevakeskust, Puhja Päevakeskust,
Elva eakate päevakeskust MTÜ Verevi
Vesiroos ning Rannu Päevakeskust.
Puhja, Rannu ja Elva Päevakeskus
toimetavad ühistes ruumides koos
teiste avalike teenuste osutajatega
(noortekeskus, raamatukogu, perearstikeskus). Käärdi Päevakeskus on
eriline selle poolest, et asub korter
maja keldrikorrusel, kuid neil on

võrreldes teistega avaramad võimalused toimetamiseks. Käärdi eakad
pidasid oluliseks hoida silma peal
ja pakkuda tuge nendele eakatele,
kes ise päevakeskusesse tulla ei saa,
näiteks abistada transpordiga liikumispiiranguga eakaid erinevatesse
asutustesse.
Lisaks võimalusele olla päevakeskustes lahtiolekuaegadel, toimuvad
neis ka muud regulaarsed tegevused. Elva linna eakate päevakeskuses
toimub iganädalaselt koroonamäng,
toolitantsuring ning päevasel ajal
on võimalus kangastelgedel kududa.
Puhja keskuses kogunetakse kolmapäeviti lauamängude mängimiseks
ja regulaarselt käib koos Puhja Maanaiste Selts. Rannus kogunevad teisipäeviti pärast tantsuringi laulu- ja
tantsurühma Liisu liikmed.
Puhja Päevakeskuses on võimalik

mõõta vererõhku, käia duši all ning
pesta ja kuivatada pesu. Rannu Päevakeskuses on samuti võimalik pesta
pesu ning rentida ka ruume.
Rääkides eakatega sellest, mida
neile meeldib teha, selgub, et toimunud on väljasõite Pühajärve SPAsse,
Eesti Rahva Muuseumi kui ka kaugematesse paikadesse ning soov on,
et selliseid ühissõite oleks tulevikus
rohkem. Käidi välja ka idee korraldada piirkonna eakatele koos giidiga
ringkäik meie enda vallas.
Suur tänu kõikidele päevakeskustele ning eakatele, kes meid soojalt
vastu võtsid. Uute ideede ja kohtumisteni!
Eva Kuslap
sotsiaalnõunik

Hajaasustuse programmi taot
lusvoor on avatud perioodil
09.04.2018–11.06.2018.
Programmi eesmärk on tagada
hajaasustusega piirkondades elavatele peredele head elutingimused
ning seeläbi aidata kaasa elanike arvu
püsimisele. Toetuse abil on võimalik
välja ehitada veevärk ja kanalisatsioon,
teha korda koduõuest suurele teele viiv
juurdepääsutee või paigaldada autonoomseid elektrisüsteeme. Projektide
teostumisse panustavad riik, kohalik
omavalitsus kui ka taotleja.
Toetuse maksimaalne summa on
6500 eurot, toetuse osakaal projekti
maksumusest on maksimaalselt 67%,
omafinantseering 33%.
Toetatavad tegevused:
-- majapidamises joogivee kättesaadavuse tagamine;
-- elamu heitvee nõuetekohase
kanaliseerimist tagava süsteemi
rajamine;
-- aastaringselt ligipääsetava juurdepääsutee rajamine;
-- leibkonna vajadustele vastava
autonoomse elektrisüsteemi rajamine (tingimusel, et majapidamine
ei ole liitunud elektrivõrguga).
Toetust saavad taotleda hajaasus
tuse piirkonnas elavad füüsilised
isikud, kes vastavad järgmistele
nõuetele:
-- taotleja alaline elukoht on taotluse esitamise aasta 1. jaanuarist
hajaasustusega maapiirkonnas asuv
majapidamine;
-- taotleja elukoht on rahvastiku
registri andmete kohaselt katkematult taotluse esitamise aasta 1.
jaanuarist majapidamine, mille projektile toetust taotletakse;
-- taotlejal ei tohi olla riiklike maksude osas maksuvõlga, välja arvatud
juhul, kui see on ajatatud;
-- projektil võib olla ka kaastaotleja(id). Kaastaotlejale kehtivad samad
tingimused, mis taotlejalegi;
-- taotluse esitamise päeval peab
eelmise toetuse kasutamise aruanne,
sealhulgas varasemalt hajaasustuse veeprogrammist ja hajaasustuse
programmist saadud toetuse kasutamise aruanne, olema kohaliku
omavalitsuse poolt kinnitatud;
-- projekti ajalise kestuse arvestus
algab toetuslepingu sõlmimisest
ning projekti elluviimise maksimaalne kestus on 15 kuud.
Toetust on võimalik taotleda kohalikust omavalitsusest.
Taotlus koosneb taotlusvormist
ja järgmistest kohustuslikest doku
mentidest:
1) vormikohane projekti eelarve;
2) vormikohane projekti tegevuste
kirjeldus sõltuvalt projekti valdkonnast;
3) oma- ja kaasfinantseeringut tõen-

dav vabavormiline garantiikiri;
4) vastavalt projekti tegevustele
ehitusluba, ehitusteatis või asjakohane
kooskõlastus;
5) veevarustussüsteemide valdkonna projekti puhul joogivee kvaliteeti
tõendav analüüs ulatuses, mida peab
vajalikuks Terviseamet, kui projekti
eesmärk on hetkel kasutatavast veevarustussüsteemist saadava joogivee
kvaliteedi parandamine, veetorustiku
rajamine olemasolevast kaevust või
sinna pumba paigaldamine või olemasoleva kaevu asemele uue rajamine põhjusel, et olemasoleva kaevu vee
kvaliteet ei vasta joogivee nõuetele;
6) veevarustussüsteemide valdkonna
projekti korral, kui projekti elluviimist
rahastavad lisaks taotlejale ka kaastaotlejad, kaastaotlejatega sõlmitud
notariaalne tähtajatu veekasutuskord;
7) kaks võrreldavat hinnapakkumust.
Juhul kui võrreldavate hinnapakkumuste esitamine ei ole võimalik, tuleb
esitada sellekohased põhjendused ja
hinnakalkulatsioonid;
8) notariaalne kokkulepe reaalservituudi seadmiseks, mille kohaselt
kinnistu omanik on kohustatud taluma
tema kinnistut läbivat veevarustus-,
kanalisatsiooni- või autonoomset
elektrisüsteemi või juurdepääsuteed,
kui rajatav või parendatav juurdepääsutee, veevarustus-, kanalisatsioonivõi autonoomne elektrisüsteem läbib
mitut kinnistut;
9) korterelamute puhul teiste korteriomanike kirjalik nõusolek.
Taotlus esitatakse iga toetatava
valdkonna kohta eraldi.
Taotluste hindamine
Nõuetele vastavaid taotlusi hindab
valla- või linnavalitsus või kohaliku
omavalitsuse poolt moodustatud
komisjon. Elva valla komisjoni koosseis
on täpsustamisel.
Aruandlus
Taotluse kasutamise aruanne tuleb
esitada Elva vallavalitsusse hiljemalt
ühe kuu jooksul pärast projekti lõppkuupäeva koos järgmiste dokumentidega: kulu- ja maksedokumentide
koopiad; veesüsteemide valdkonna
projekti puhul pärast projekti lõppemist tehtud vee analüüs.
Taotlusvormid ja rohkem infot
programmikohtaonleitavveebilehel
elva.ee/hajaasustuse-programm.
Kontaktisikud Elva vallas:
Ede Möldre
telefon: 730 0642, 504 9912,
e-post: ede.moldre@elva.ee
aadress: Elva tee 1, Puhja alevik
Ene Joosing
telefon: 731 4482, 509 6202,
e-post: ene.joosing@elva.ee
aadress: Valga mnt 6a, Rõngu alevik
Kerli Rätsep
telefon: 731 4432, 518 1542,
e-post: kerli.ratsep@elva.ee
aadress: Annikoru 7/1, Annikoru
Allan Allik
telefon: 5669 4684,
e-post: allan.allik@elva.ee
aadress: Kesk 32, Elva linn
Riina Sirel
telefon: 730 9884,
e-post: riina.sirel@elva.ee
aadress: Kesk 32, Elva linn
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Mehhatroonika – tulevikueriala juba täna!

Mehhatroonika on üks nooremaid ja kiiremini arenevaid tehnikasuundi nii Eestis kui ka mujal
maailmas. Mehhatroonika baseerub
tänapäevasel tootearendusel, lisaks
põhjalikele mehaanikateadmistele
on mehhatroonikaga tegeldes vajalik
ka infotehnoloogia ning elektroonika
valdkonna tundmine.
Elva Gümnaasium panustab
innovaatilisse, tulevikku suunatud
ja reaalainetel põhinevale tehnikasuunale. Pakume õpilastele järgmisel
õppeaastal võimalust valida kümne

erineva õppemooduli vahel, millest
üks on mehhatroonika õppemoodul.
Mehhatroonika õppemoodul koosneb kuuest erinevast kursusest, mis
kokku moodustavad ühtse terviku.
Mooduli väljund on tootearendusprojekt.
Mehhatroonika moodulis õpitakse
programmeerimist (koostama programmeerimise baaskonstruktsioone
ja lihtsamaid arvutiprogramme),
töötlemistehnoloogiat (kaasaegsete
materjalide töötlemise tehnoloogiaid), tehnilist mehaanikat (teo-

Aprill
on
tantsukuu!
Nädal enne
rahvusvahelist
tantsupäeva
tähistab RN
Stuudio oma
edukat hooaega stuudiokontserdiga.
Teie ette astuvad erinevad
vanuserühmad
mudilastest
täiskasvanuteni. Esitusele
tulevad mitmed
show- ja tänavatantsu koreograafiad ja näha
saab suurepäraseid poodiumikohti noppinud
võistlusrühmade esitusi.
Ootame teid 22. aprillil kell 17 Elva serdile tasuta, kui istuvad süles).
Kultuurikeskusesse. Pilet hinnaga 5
Tule veeda mõnus tantsuline
eurot on müügil Piletimaailmas või pühapäeva õhtu koos RN Stuudioga!
kohapeal tund enne kontserdi algust
Mari-Liis Kurvits
RN Stuudio
Tarmo Post (alla 7-aastased lapsed saavad kontElva Gümnaasiumi direktor

Puhjas tegutseb sulgpalliklubi

Rege rauta suvel…
Sügisel kooliteed alustavate laste
vanemad on juba seitse pikka aastat
teadnud, et just 2018. aasta septembris läheb nende pereliige kooli.
Oleme kindlad, et vanemad soovivad lapse võimete ja vajadustega
parimal moel arvestamist nende
valitud koolis. Et ka kool saaks teha
teadlikult pingutusi uute kooliõpilaste vastuvõtuks, kutsume vanemaid registreerima oma lapsi kooli
juba praegu. Ainult sel moel on koolil
pisutki aega kavandada õppetööd
lastele parimal moel. Ettekujutus
õppima asuvatest lastest ning nende
arvust võimaldab näiteks vajadusel

reetilise mehaanika, tugevusõpetuse
ja masinaelementide alusteadmisi),
joonestamist (kujutava geomeetria
põhiteadmisi, detailide ja koostude
visandamist nii paberil kui ka joonestusprogrammi abil).
„Kirsiks tordil” on drooni ehitamise kursus koostöös Eesti Lennuakadeemiaga. Mehhatroonika mooduli
edukaks osutumisel on koolil valmidus pakkuda ka mehhatroonika jätkumoodulit. Läbirääkimised Enicsi
ja Eesti Maaülikooli tehnikainstituudiga on peetud ning mõlemapoolne
valmisolek on olemas.
Mehhatroonika mooduli väljatöötamisel on koolile abiks valdkonda
hästi tundev Toomas Laatsit, kes viib
läbi ka tootearendusprojekti kursuse.
Mehhatrooniku ülesandeks on
paljuski tooteprojektide täitmine
ja koordineerimine, mis hõlmab
mehaaniliste, elektrooniliste ja infotehnoloogiliste süsteemide koostööd
ühes tänapäevases tootelahenduses.
Mehhatroonika algteadmiste omandamine võimaldab õpinguid jätkata
Eesti Maaülikoolis või Tallinna Tehnikaülikoolis mehhatroonikainseneri erialal.
Toomas Laatsit
Lahzit OÜ

RN Stuudio XXIII hooaja
kontsert

tööle palgata inimesi, jagada õppepäeva rühmatöödeks, kaasata tugispetsialiste või planeerida tundidesse
abiõpetaja.
Puhja Kool mõtleb juba praegu
enda rollile ja vastutusele uute õpilaste ees 2018. aasta sügisel. Tahame
osaleda lootusrikkalt oma teekonda
alustanud laste võimaluste loomises,
mitte piiramises, lootuse kasvamises, mitte kadumises.
Ootame vanemaid oma lapsi
kooli registreerima!
Päivi Märjamaa
Puhja Kooli direktor

Puhja sulgpallurid pärast edukat turniiri.
Foto: erakogu

Puhja alevikus on tegutsemas sulgpalliklubi, mille enamik liikmeid on
7–8-aastased ning treeninud praeguseks 1–2 aastat. Sulgpalli trennid
toimuvad kaks korda nädalas ning
grupis on praegu 18 õpilast. Klubi

treenerina olen sulgpalli mänginud
üle 15 aasta ning oman üle kolme
aasta pikkust treeneritöö kogemust.
Jaanuarikuus toimus lastele sulgpalli
turniir, mis andis võimaluse saada
võistluskogemust ja julgust. Turniir
oli väga meeleolukas ja edukas ning
kaasa elama oli tulnud ka hulk pealtvaatajaid. Puhjas tegutseb ka grupp
harrastajaid, kes käivad regulaarselt
kaks korda nädalas kooli võimlas
treenimas.
Puhja Sulgpalliklubi tuleviku
plaaniks on jätkata klubi arendamist,
et see oleks konkurentsivõimeline,
jätkusuutlik ja tooks puhjakatele
uhkust ja rõõmu. Eesmärgiks on, et

Puhja Kooli kantseleis on alanud
VASTUVÕTT I KLASSI
astumiseks 2018. aasta septembris.

Õpilaste vastuvõtt 1. klassi 2018/19. õppeaasta
Rannu Kooli 2018/2019. õppeaastal I klassi astuvate
õpilaste registreerimine toimub alates 02. maist kuni 20. maini
tööpäeviti kell 9.00 -16.00 kooli kantseleis.

Vajalik on esitada järgmised dokumendid:

1) lapsevanema (lapse seadusliku esindaja) taotlus;
2) sisseastuja isikut tõendava dokument või
sünnitunnistuse ametlikult kinnitatud ärakiri või
väljavõte;
3) foto 3 x 4 cm;
4) tervisekaart;
5) koolivalmiduse kaart.
Esitada saab ka digitaalselt allkirjastatud avalduse,
ülejäänud dokumendid võib tuua kooli kantseleisse
hiljemalt 19. augustiks.

Täpsem info kooli kodulehel: puhja.edu.ee

lapsed saaksid vähemalt kolm korda
nädalas treenida ning harjutada ka
suvekuudel. Jätkusuutlikkuse tagamiseks tuleks sügisel avada uus treeninggrupp koolitulijatele või miks mitte
ka lasteaialastele.
Puhja Sulgpalliklubi eesmärgiks on
pakkuda kvaliteetseid treeningud nii
lastele, kes otsivad vabaaja veetmise
võimalusi, kui ka neile, kes tahavad
tulevikus konkureerida Eesti parimatega.
Kuigi grupp on peaaegu täis,
ootame sulgpallihuvilisi meie klubiga
liituma!
Robert Kasela
Puhja Sulgpalliklubi treener

Alustame uute õpilaste vastuvõttu 2018/19 õppeaastaks.
Vajalikud dokumendid:
- avaldus
- lapse sünnitunnistuse koopia (võimalik teha kohapeal)
- lapse tervisekaart
- 1. klassi tulijatel koolivalmiduskaart
- 2.-6. klassi õpilastel tunnistus ja väljavõte eelmise kooli
õpilasraamatust
- foto õpilaspileti jaoks.

Lisad avaldusele
• lapse sünnitunnistuse või isikut tõendava dokumendi
koopia (võimalik teha kohapeal)
• vanema isikut tõendav dokument
• lapse tervisekaart perearstilt
• koolivalmiduskaart lasteaiast
• 1 õpilaspileti pilt (3 x 4 cm)

Info telefonil 5153209 (direktor Kaja Lepik) või aadressil
kool@valguta.edu.ee.
Kooli kodulehekülg www.valguta.edu.ee

Lisainfo telefonil: 745 4239; 510 3291
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Rannu Kuldnokk 2018

XV Tartumaa koolinoorte teatripäev

Laval näitleja eripreemia saanud Natasha Mi Lehis.

Teatrikuu kolmandal laupäeval
said Aakre Rahvamajas kokku Tartumaa koolinoorte teatritrupid ning
toimus järjekordne kooliteatrite
festivali maakonnavoor. Vaatamata parajatele külmakraadidele ja
kõledale põhjatuulele jõudsid kõik
teatritrupid õnnelikult kohale ning
konferansjee Andero Ojamets võis
kuulutada teatripäeva avatuks.
Žürii koosseisu kuulusid Harrastusteatrite Liidu tegevjuht Kristiina
Oomer, LendTeatri kunstiline juht
Aire Pajur, Elva valla noortejuht
Kristi Sassor ning õpilaste esindajana Rõngu Keskkooli õpilasesinduse
president Anu-Annikki Tuulemets.

Foto: erakogu

Teatripäeval toodi lavale kuusteist
etendust. Esindatud olid Konguta
Kool, Aakre Lastead-Algkool, Rõngu
Keskkool, Melliste Algkool-Lasteaed,
Maarja-Magdaleena Põhikool, Hiie
Kool, Kuuste Kool, Elva Huviala-ja
Koolituskeskus ning Aakre Rahvamaja. Žürii otsusel esindab Tartu Maakonda algastme vabariiklikul teatrifestivalil Katrin Ufferti poolt lavale
toodud etendus „Buratino“ (Aakre
Rahvamaja). Lõppvooru pääses ka
Rõngu Keskkooli õpetaja Anu Ostraki
lavastus „Kuidas supikulp lasteaias
käis“. Keskastmes osutus taas kord
parimaks Kuuste Kooli näitetrupp.
Vabariiklikule festivalile sõidetakse

Kaija M. Kalveti versiooniga Fr. R.
Faehlmanni „Müütilistest muistenditest“.
Parimaks omaloominguliseks näidendiks tunnistati Hiie Kooli õpetaja
Aune Tammi kirjutatud „Jukud ja
Mannid koolipingis: noppeid klassiruumi seest ja eest“, mis sai ka publiku sooja vastuvõtu osaliseks. Nii
vaba ja siirast teismeliste esinemist
laval oli lausa lust vaadata. Tunnustati ka parimaid osatäitjaid. Teiste
hulgas said parima näitleja tiitli Eliis
Kruus Elvast, Rasmus Kivari Kongutast ning Natasha Mi Lehis ja Andero
Ojamets Rõngust.
Soovime noortele näitlejatele edu
vabariiklikul festivalil. Suur tänu
kõigile osalejatele ning arvukale
publikule, kes sai kindlasti meeldiva
elamuse osaliseks.
Täname Aakre lasteaialapsi ja
õpetajaid vahvate vahepalade eest,
Aakre Rahvamaja lahket pererahvast,
kes teatripäeva korraldamisel abiks
olid ja meie iga-aastaseid toetajaid
AS Rõngu Mahl ning AS Bambona.
Kohtumiseni järgmisel aastal!
Eha Päiviste
Rõngu Keskkooli huvijuht
teatripäeva korraldaja

Palupera Põhikoolis kõlasid ooperiaariad

Muusikud Paluperas esinemas. Foto: erakogu

2. aprillil kõlasid mõisakooli saalis
Mõisamängude raames „O sole
mio. Armastatud aariad“. Kooliperele pakkus muusikalist naudingut
ansambli Con–taktid kammermuusikud Kristiina Birk (viiul), Anneliis
Lindre (vioola), Marina Peleševa
(tšello) ja hispaania tenor German
Gholamy Torres Pardo, kes praegusel
hetkel töötab teatris Vanemuine.
Üritusel kõlasid maailmakuulsad
armastatud ooperiaariad ning muusikalisi etteasteid saatsid esinejate
poolt räägitud lood, mis avasid kuu-

lajatele aariate taga peituva. Samuti
kuulis publik esinejate kogemustest
ja tööst ooperiteatrites. Kontsert
osutus väga menukaks ja pälvis
õpilaste kestva aplausi ning soovi
lisapaladeks.
Täname toreda kontsertelamuse
korraldamise eest Diana Liivi!
Svetlana Variku
Palupera Põhikooli direktor

Eripreemia pälvinud Kaur Arand Kalvik.

Tartu maakonna ja Tartu linna
laste lauluvõistlus „Rannu Kuldnokk“ kõlab igal kevadel just pööri
päeva lähedal. Vahel on sellel ajal ka
päris kuldnokad kohale jõudnud ning
kui ei ole, siis laulavad lapsed kevade
südamesse.
Õpetajad olid teinud tänuväärset
tööd ja selle tulemusena toimus väga
nauditav kontsert. Kuna tegemist
on võistlusega, siis oli kohal ka žürii
koosseisus Viivika Kooser – Vastseliina Muusikakooli direktor; Kristiina
Päss – Viljandi Huvikooli lauluõpetaja, jazzlaulja; Ingrid Rabi – Tartu
Ülikooli Viljandi Kultuuriakadeemia
laulu eriala tudeng; Rauna Avel –
Tartu Ülikooli Viljandi Kultuuriakadeemia helitehnoloogia tudeng,
noorte muusikalide helindaja.
Võistluse tulemused on
järgmised:
2–6-aastased
I koht – Liisa Liiva, Laulustuudio
Laulupesa, juhendaja Airi Liiva
II koht – Grete Metspalu, Külliki
Lauluaed, juhendaja Roosi Rõõmusaare
III koht jagamisel – Agnessa-Merliina Kilk, Laulustuudio Fa-Diees,
juhendaja Triinu Hommik ning
Ruudi Paadik, Laulustuudio Laulupesa, juhendaja Airi Liiva

Maakondlik ajalooviktoriin
Rõngu Keskkoolis
PPU
UH
HJJAA LLAASSTTEEAAEED
D
kuulutab välja konkursi
RÜHMAÕPETAJA
ametikohale koormusega 1,0.
Tööle asumine 1. august 2018 a.
Nõudmised kandidaadile:
•
kvalifikatsiooninõuetele vastav haridustase
•
soov töötada lastega
•
valmisolek meeskonnatööks
•
loovus, rõõmsameelsus
Kandidaatidel palume esitada
•
kirjalik avaldus
•
CV
•
kvalifikatsiooninõudeid tõendavate dokumentide
koopiad
Ootame avaldusi 30. aprillini 2018. a.
aadressil Nooruse 6, Puhja, Elva vald, 61301
lasteaed@puhja.ee
Info telefonil 5091288
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kui tund, et kõik „pähklid“ katki hammustada.
Väga tasavägises
võistluses jäid 3.–4.
kohta jagama Puhja
Kooli võistkond koosseisus Ragnar Hendrikson, Keitlin Kärmas,
Saara-Lee Raide, Elis
Vozijan (õpetaja Kersti
Aadusoo) ning Ülenurme Gümnaasiumi
I võistkond koosseisus
Ats-Artur Ploomipuu,
Ainesektsiooni juhataja Krista Tõnnov õnnitlemas Rõngu
Keskkooli võistkonda.
Foto: erakogu Violeta Jürgens, Mia
9. märtsil oli Rõngu Keskkoolil Keres (õpetaja Kalli Ird). Teise koha
meeldiv võimalus võõrustada Tar- saavutas Rõngu Keskkooli võistkond
tumaa koolide 5. klasside õpilasi. koosseisus Otto Kits, Laura Tõniste,
Toimus ajalooviktoriin, mis oli Madis Repän, Kristin Varik (õpetaja
pühendatud Eesti Vabariigi sajandale Anne Leppik) ning kõige rohkem
sünnipäevale.
punkte kogus Melliste Algkool-LasViktoriini koostas Lähte Ühisgüm- teaia võistkond koosseisus Liisbet
naasiumi endine ajalooõpetaja Viivi Suik, Telle Vahtramäe, Maria Möller
Rohtla. Küsimusi oli kokku kaks- (õpetaja Sirje Jugaste).
kümmend ja need puudutasid meie
Järgmisel aastal toimub 5. klasside
vabariigi loomist, algusaastaid, taas- ajalooviktoriin Melliste Algkool-Laiseseisvumist, lähiajalugu ning äsja seaias.
tähistatud sajandat sünnipäeva. Kõik
Eha Päiviste
koolid olid viktoriiniks usinasti valRõngu Keskkooli huvijuht
mistunud, aga ikkagi kulus rohkem

7–10-aastased
I koht – Stella Ristioja, Laulustuudio
Laulupesa, juhendaja
Triin Arak
II koht – Gloria
Raudjärv, Laulustuudio Laulupesa,
juhendaja Airi Liiva
III koht – Krislin
Sallo – Laulustuudio
Laulupesa – juhendaja Airi Liiva
Eripreemiad:
Kaur Arand Kalvik
Foto: Silja Viljak
– iseenda kitarril saatmise eest, Laulustuudio
Musaklubi, juhendaja Pille Siht
Mairo Libba – huvitava hääle
tämbriga lauldud laulu eest, Laulustuudio Musaklubi, juhendaja Kati
Roosi Siht
11–14-aastased
I koht – Henry Soidla, Laulustuudio Fa-Diees, juhendaja Ingrid Otti
II koht – Margaret Braun, Laulustuudio Külliki Lauluaed, juhendaja
Külliki Levin
III koht – Karolina Ilves, Laulustuudio Musaklubi, juhendaja Kati
Roosi Siht
15–18-aastased
Sellest vanusegrupist võttis osa
neli lauljat Laulustuudiost Musaklubi, juhendaja Kati Roosi Siht.
I koht – Karita Käesel
II koht – Andrea Saluäär
III koht jagamisel – Kadri Liis Laas
ja Pelle Põldma
Korraldajad on seisukohal, et
sellisel kujul lauluvõistlust järgmisel aastal ei jätkata ning milliseks
mõtted ja plaanid vormuvad, näitab
uus kevad. Seniks soovime kõigile
kevadet südamesse!
Liis Jaamets
Rannu Rahvamaja juhataja

Digi on moes

Eneliis Pedak.

Foto: erakogu

Osalesin 30. aprillil Tartus Digigirls üritusel, mille eesmärgiks oli IT
alal tegutsevate naiste kogemuste ja
teadmiste edasi andmine tüdrukutele.
Toimusid praktilised töötoad, kus loodi
äppe, tehti veebilehti, saadi teada, millised tööülesandeid lahendab tarkvara
tootejuht ja kuidas luuakse kogemuste
põhjal tooteid. Kasulikult ja huvitavalt
õppepäevalt sain kaasa teadmise, et ka
tüdrukud saavad IT vallas olla tegijad.
Tänan MTÜ Kogukond Tech Sisters
liikmeid vahva päeva eest!
Eneliis Pedak
Palupera Põhikooli 8. klassi
õpilane
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Fotonäitus „Identiteedi olemus“
Elva Linnaraamatukogus

Tartumaa tantsupidu „VABA SADA“

Konguta Kooli 1.-2. klassi tantsijad. 		

Eestimaale on kingitud sel aastal
väga palju erinevaid kingitusi, üritusi
ja pidusid. Nii oli pühendatud ka Tartumaa tantsupidu „VABA SADA“ Eesti
sünnipäeva auks. Tantsupeol osales
100 tantsurühma lastest kuni eakateni kokku 1558 tantsijaga. Tantsupeo
korraldamiseks saadi inspiratsiooni
100-aastaste tartlaste meenutustest.
Pidu toimus A Le Coq`i spordihoones
ning idee autoriks ja pealavastajaks
oli Kristel Maruste.
Kongutast olid peol esinemas
Konguta Kooli 1.–2. klassi tantsijad
ja Konguta Rahvamaja segarühm
Kavalik. Kui lastele oli see esimene
suurem rahvatantsupidu, siis Kavalik on tantsupõldu kündnud juba
29 aastat. Lastele oli kõik uudne –
joondumine üle väljaku, vedamine
mööda märke, pikaajaline ootamine
ja üksinda suurel laval hakkama
saamine. Pärast esinemist olid kõik
lapsed rõõmsad, sest tantsimine
tuli hästi välja. Meie väikesed tantsulapsed esitasid peol kaks tantsu:
Hele Pomerantsi „Mu koduke“ ja Ene

ja värviraamatutega sisustada õpetaja Meeli Treier, Marina Selgitskaja ja
Kersti Toomsalu.
Kavalikus tantsivad 15–55-aastased tantsijad ning enamik neist on
tantsinud rühmas üle 10 aasta. Tantsurühm Kavalik on osalenud viiel
üldtantsupeol Tallinnas ja üheksal
rahvusvahelisel festivalil väljaspool
Eestit. Sellel tantsupeol moodustas
segarühm Kavalik peo ajal koos
teiste segarühmadega Balti keti.
Kalev Järvela tants „Kadrel IV“ oli
päris hoogne ja pani publiku kaasa
elama. Koos 6.–9. klasside rühmadega tantsisime Maie Orava „Kõljala
lugu“. Peo lõpunumbriks tantsiti
Anna Raudkatsi „Tuljakut“.
Nii tantsijad kui ka pealtvaatajad
Foto: erakogu
jäid tantsupeoga väga rahule. Ma
tänan kõiki oma tantsijaid, kolleege
Jakobsoni „Kõpus käik“. Korralik har- ja lapsevanemaid mulle omistatud
jutamine kodusaalis enne üritust oli Helju Mikkeli nimelise rahvatantsu- Ida Taavitsainen “My Clothes 2003-2011”.
kandnud vilja ja peol olid kõikidel preemia eest!
lastel käed sirged, sammud selged
Näitus „Identiteedi olemus” esitKaie Tali leb viie noore ja andeka Soome fotoja ring püsis ilus ümmargune. Pikki
tantsurühmade juhendaja kunstniku loomingut. Fotograafid
ootamispause aitasid lastel mängude
käsitlevad oma töödes identiteedi ja
mäluga seotud küsimusi, kasutades
selleks erinevaid tehnikaid alates
mustvalgest filmist kollaažideni.
Mis kujundab inimese identiteeti?
Mis asjaolud ja sündmused mõjutavad meid kui üksikisikuid? Need

küsimused pole inimkonna
jaoks midagi uut, aga nende
tähtsus on tänapäeva ühiskonnas taas teravalt esile
kerkinud. Elame maailmas, mida iseloomustavad
muutuv poliitmaastik ja
teised globaliseerumise
tagajärjed.
Näitusel osalevad: Hanna
Råst, Ida Taavitsainen, Salla
Lahtinen, Vanessa Forstén,
Fia Doepel. Kõik kunstnikud
on erineva taustaga, mõned
neist kasvasid üles Helsingis, mõned maal, mõned on
soomlased, mõned soomerootslased. Teosed pakuvad
vaatenurka sellest, kuidas
noored täiskasvanud ennast
määratlevad ning identiteedi mõistet tajuvad. Käsitlus
on lai: minapilt, bränding,
kaotuse kogemus, kuidas mõjutab
välismaailm meie isiksust ja kuidas
meie mõtted kajastuvad meie välimuses ja eneseväljenduses.
Näitus on avatud raamatukogu
lahtiolekuaegadel kuni aprillikuu
lõpuni.
Imbi Härson
Elva Linnaraamatukogu direktor

Memme-Taadi Lustitantsimine

Konguta Rahvamaja segarühm Kavalik. 		

Foto: erakogu

Pärimusrühm LIISU tähistas sünnipäeva
sijate juhendajale Küllike Lõhmusele
ja lauljate juhendajale Margit Aruksaarele.
Igal teisipäeval käib see elurõõmus kamp koos Rannu Rahvamajas,
et manustada kollektiivselt ravimit,
mille komponentideks on lustimine,
vallatlemine ja liikumine. Mõnikord
minnakse ravimi tarvitamisega liiale,
kuid õnneks ei ole see toonud kaasa
raskemaid tagajärgi.

Tantsurühm Pihlakobar.		

Esimesel ülestõusmispühal toimus
Konguta Rahvamajas iga-aastane
Memme-Taadi Lustitantsimine.
Memme-Taadi Lustitantsimise ürituse algatajaks oli toonane Konguta
Rahvamaja juhataja Maie Tarto ning
ürituse eesmärgiks on olnud pakkuda seenioride rühmadele esinemis
võimalust. Üritusest on välja kasvanud traditsiooniline ja tantsijate
poolt väga oodatud sündmus ning
Imbi Ülper sel aastal toimus see juba kahekümLiisude nimel nendat korda. Peost võtsid osa Tartu
maakonna memmede rühmad meie

Liisud koos vallavalitsuse esindajatega. 		

Selle aasta 1. aprill oli lisaks naljapäevale ka 1. ülestõusmispüha.
Rannu kandi väärikad otsustasid
seda päeva tähistada oma traditsioonilise kevadpeoga. Rannu Rahvamaja
pärimusrühm Liisu on koos käinud
juba 15 aastat ning kevadpeoga
tähistati ühtlasi ka sünnipäeva.
15 aasta jooksul on Liisu rühmas
tantsinud ja laulnud 42 inimest.
Praegu võtab pärimusrühma tegevusest osa 30 rõõmsameelset parimas
eas memme-taati. Rühmas on koos
juhendajaga 13 tantsijat, 12 lauljat

Foto: Tarvo Kogri

ning 5 inimest mängivad kapellis.
Rühma keskmine vanus on 69,2
aastat.
Sünnipäevapidu oli uhke ja lustiline. Lisaks väsimatutele Liisudele
esinesid ka külalised Setomaalt,
Taageperast ja Rõngust. Peosaal oli
kaunistatud uhkelt ja lauad kenasti
kaetud, pakuti ka sünnipäevatorti.
Suur tänu Elva Vallavalitsusele,
kohalikule OÜ Erkalisele ja Rannu
Rahvamaja meeldivatele töötajatele.
Täname kõiki, kes on meie tegemisi
toetanud. Eriline tänu kuulub tant-

Foto: erakogu

suurest koduvallast Elvast, Hellenurmest, Puhjast, Rõngust. Kaugemalt
olid tulnud tragid tantsijad Alatskivilt, Nõost ja Tartust. Nõo Vanatantsuklubi rühmas olid esindatud
ainukesed muhedad taadid.
Kõik rühmad esitasid kaks tantsu
oma repertuaarist ning esitamisele
tulid lustakad ja tempokad tantsud.
Kavas oli ka tantse, mis kuuluvad
maikuus toimuvate Memme-Taadi
Lustipeo ning Kagu-Eesti tantsupeo
repertuaaridesse. Eakad tantsijad
on väga loomingulised. Seekord oli
väga toreda regilaulu Konguta Lustitantsust ja korraldajatest valmis
sepistanud Veskiratta tantsijad.
Lustipidu juhtis meie rühma rahva
tantsujuht Kaie Tali. Peo muusikalise
poole eest hoolitses Anti Mehine
Rõngust. Suured tänud Rõngu Trahteri perenaisele Hilsile, kes hoolitses,
et tantsumemmede kõhud tühjaks
ei jääks. Tore kevadine tantsupidu
lõppes tantsujuhtide tänamisega ja
jalakeerutusega Anti laulude saatel.
Suur tänu kõikide tantsijate poolt
Kaie Talile ning Anti Mehisele toreda
peo eest!
Mare Grünberg
Pihlakobara tantsija
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Hea Elva valla elanik!
Ootame Sind Elva valla arengukava ja eelarvestrateegia
koostamise aruteludele
2. mai kell 18 Puhja Seltsimaja II korrus

Arutamisele tuleb ka Puhja pargi võimalike arengute teema

3.mail kell 18 Rannu Rahvamaja saal

Arutamisele tuleb ka Rannu aleviku kaugkütte arendamise teema

8. mail kell 18 Rõngu Rahvamaja saal
14. mai kell 18 Elva Kultuurikeskuse kohvik
Elva Vallavalitsus

Detailplaneeringu menetluse
lõpetamine
Elva Vallavalitsuse 27.03.2018
korraldusega nr 514 otsustati lõpetada Elva linnas Tartu mnt 26 kinnistu detailplaneeringu menetlus.
Planeeringu koostamine algatati
2009. aastal Tartu mnt 26 kinnistu
omaniku taotluse alusel. Koostamise eesmärgiks oli kinnistu kaheks
elamukrundiks jagamine ning

jagamise käigus tekkivale krundile
ehitusõiguse saamine üksikelamu
püstitamiseks. Huvitatud isik ei ole
detailplaneeringut vallavalitsusele
menetlemiseks esitanud.
Maarika Uprus
planeeringuspetsialist

Elva võidukad võrkpallipoisid
reas Tamm, Martin
Elias Tamm ei loovutanud vastastele
geimigi - kõik mängud
võideti tulemusega
2:0. Elva II võistkond
koosseisus Rauno
Laan, Kristo Oijala,
Kaimo Ruusalepp,
Rihard Kull, Anders
Elva võrkpallipoisid.
Foto: erakogu
Aksjonov, Rasmus
Elva võrkpallurid võtsid 4. aprillil Kivari, Orm Siimon Madilainen sai
Nõo Spordihoones toimunud koolide ainukese kaotuse Elva I võistkonnalt.
Tartumaa meistrivõistlustel võrk- Nii Lähte kui Nõo võideti 2:0, näidapallis kaksikvõidu. Elva I võistkond tes ennastsalgavat kaitsemängu ja
koosseisus Karl Reinoja, Rudolf kavalaid lahendusi rünnakul.
Bellen, Jarno Raidve, Heiki Vabrit,
Marek Pihlak
Kristo-Marten Unne, Markus Andtreener

Elva vald mälestab
Vjatšeslav Rätte

TASUTA praktilisel KOOLITUSEL (130 tundi)

„SAMM TÖÖELLU – MINU
VÕIMALUSED JA VALIKUD“

TÖÖVESTLUS
VIDEOS

ENESEANALÜÜS

TÖÖELU
PLANEERIMINE

TÖÖKLUBI

TÖÖÕIGUS
ARVUTI
TÖÖOTSINGUL

Koolituse INFOTUND 2.05.2018 kell 12:00!
Vajalik ETTEREGISTREERIMINE INFOTUNDI: tel 52 65 488 (Ingrid) või ingrid.purje@jmk.ee
ASUKOHT: Tartus Lutsu 3 (Jaani kiriku lähistel)

Võimalus minna erialakursusele ja
tööpraktikale; saada tasuta karjääri-,
psühholoogilist või võlanõustamist.

Ene Uiga

16.05.1940-17.03.2018

07.07.1944-25.03.2018

Elle Mugu

Ants Lehtoja

11.12.1964-26.03.2018

Vilma Soom

01.07.1929-20.03.2018

19.04.1922-26.03.2018

Anna Guljajeva

Mati Russak

24.12.1929-21.03.2018

23.05.1948-28.03.2018

Leili Kampus

Gertha Vipp

01.08.1927-04.04.2018

Koolitusel TASUTA toitlustus, transpordikulud
kompenseeritakse ning vajadusel lapsehoid.

Mai-Liis Sipria
PRIA Teabeosakond

Kulgejad kutsuvad avastama!
4. mai – Sigulda lillelaat. Osavõtutasu 14 eurot.
3. juuni – Riia ülikooli Babite rododendronid. Osavõtutasu 17 eurot.
16. juuni – Neeruti mõis ja Mädapea mõisa pojengipäevad. Osavõtuta-

su 19 eurot (sisaldub lõuna, giidid).
Kõik väljasõidud algavad hommikul kell 8 Elvast, kogunemine
Arbimäe bussipeatuses ja Postimaja juures. Kahel esimesel reisil
on soovi korral peatused veel Lille

bussipeatuses ja Rõngu bussijaamas.
Registreerimine ja tasumine Elva
Kultuurikeskuses 23., 30. aprillil ja
14., 21., 28. mail kell 10–12.
Lisainfo: E, T, N kell 10–12, telefonil 5086708, Tiiu Vaas.

Hea Elva valla elanik!
arutada just kõige lennukamad ja -- Elva vald - parima ja ägedaima
fantaasiarikkamad ideed!
elukeskkonnaga vald?
Aruteluteemad on:
-- Elva vald on tulevikukoolide kas-- Kõik vinguvad, et turiste on vähe, vulava. Kas utoopia?
aga kuidas neid juurde saada?
-- Me kõik saame vanaks – kuidas
-- Infot nagu on, aga keegi ikka hoida eakaid kaua aktiivsena?
midagi ei tea. Mida siis teha?
-- Nutikas transport – mis see on
ja kuidas seda valdkondade üleselt
tööle rakendada?
Tule ise, võta pere, sõbrad ja naabrid kampa ja räägi kaasa Elva valla
arendamisel!

Niina Rajamäe

Milvi Saarlaid

02.10.1940-21.03.2018

Kui oled tööturult eemal olnud 12 kuud või kauem ja hetkel ei õpi, siis tule osalema

EELK Rannu

Püha Martini

kirikus

Pühapäev, 22. aprill 2018
kell 14 Ülestõusmisaja 4. pühapäev,
jumalateenistus
teenib õpetaja Tiit Kuusemaa

Maria Laos

01.03.1932-25.03.2018

Juta Arumäe

Hea tööotsija

16.10.1928-24.03.2018

03.03.1959-16.03.2018

30.06.1943-17.03.2018

Pindalatoetuste taotlusvoor algab
02.05.2018, taotlusi saab esitada
elektrooniliselt e-PRIA portaali
kaudu.
Pindalatoetuste taotlemiseks on
seni olnud vajalik liikuda vana ja uue
e-PRIA vahel. Alates 24. aprillist saab
kõikidele e-PRIA teenustele ligi PRIA
kodulehel oleva ühe „värava“ kaudu.
24. aprillist kaotavad vanas
e-PRIAs antud esindusõigused kehtivuse ja ilma uue volituseta ei saa
vana e-PRIA teenustes toiminguid
teha. Vana e-PRIA teenuste kasutamiseks saab juba praegu anda volitused uues e-PRIA portaalis. Uued
volitused hakkavad kehtima alates
24. aprillist. Volitusi ei pea uuesti
andma inimesele, kellele on juba
varem uues e-PRIAs täielikud volitused antud või kelle esindusõigus
tuleneb äriregistrist.
Juhendid volituste andmiseks on
leitavad PRIA kodulehel www.pria.
ee. Info ja juhised 2018. a pindala- ja
keskkonnatoetuste kohta avaldatakse PRIA kodulehel.
Lisainfo ja abi telefonil 731 2311
ja PRIA maakondlikest teenindusbüroodest (E-N kell 9–16).

Valla arengukava koostamise
raames soovime kuulda Sinu pööraseid ideid Elva valla arendamiseks.
Kutsume kõiki kaasamõtlejaid 24.
aprillil kell 18 Waksal Wabrikusse,
täpsust viskama. Tagasiteel tuli rajal aadressil Pikk 43 Elva linn. Sel õhtul
sooritada tõeline langevarjuhüpe saad välja pakkuda ja üheskoos läbi
varbseinalt sügavikku, mis oli ka
võistluse üheks lahedaimaks osaks.
Iga laps sai aktiivse osavõtu eest
kauni tibupoegadega diplomi. Nii
Sipelgad, Ämblikud, Lepatriinud
kui Mesimummid rabelesid tublilt!
Kinnituseks, et spordipäev korda
läks, on ühe väikese noormehe sõnad
päeva lõpus: „Ma olen väga väsinud.
Nii hea trenn oli.”
Epp Alekõrs
Rannu Lasteaia liikumisõpetaja

Rannu Lasteaia spordipäev
Rannu Kooli võimlas sai maha
peetud üks vahva spordipäev, kus
lustimist jagus küllaga. Spordipäeval tuli lastel läbida viis rada,
mille käigus oli vaja mägironijatena
tegutseda tasakaaluharjutustega,
ületada kukerpallitades mäekurusid, rattalaual osavus ja kätetugevus
proovile panna, korjata palle, läbida
tunnel ning sooritada hüppepalliga
vahvaid jänkuhüppeid. Osavad ja
julged said joosta batuudile, hüpata
kõrgushüppematile, teha tirel ja siis
kiirelt asuda viskenooltega rõngasse

Pindalatoetuste
taotlemisest
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Armin Ermel
sündis 27.02.2018

Loore Astrid Säälik Jakob Norring
sündis 10.03.2018

sündis 11.03.2018

Pärli Koorits Loore-Mia Bõkarev
sündis 12.03.2018
sündis 14.03.2018

Jakob Parts
sündis 24.03.2018

Pühapäev, 13. mai 2018
kell 14 Ülestõusmisaja 7. pühapäev,
jumalateenistus
teenib praost Mart Jaanson
Pühapäev, 20. mai 2018
kell 14 Nelipüha, jumalateenistus
Pühapäev, 13. mai 2018
kell 15.30 algab kevad-suvine leeri
kursus. Huvilistel palun registreerida
diina.tuulik@eelk.ee.
Kogudust teenib EELK Valga praostkonna
vikaarõpetaja Diina Tuulik.
Kontakt: diina.tuulik@eelk.ee
Telefon: 501 0825
Talituste osas palun eelnevalt kokku leppida.

8

ELVA VALLA INFOLEHT NR 27

Kultuuri- ja spordiürituste
kalender

S I H T A S U T U S

19:00

Läti jazz duo
Raimonds Macats ja
Aivars Hermanis

Elva Kultuurikeskus

9-15

Kevadlaat

Elva Kultuurikeskuse
parkla

12:00

Konkurss
Arbi Klaver

Elva Kultuurikeskus

13:00

FC Elva - Tallinna FCI
Levadia U21

Elva linnastaadion

21.-22. aprill
09:00

Elva lahtised MV ilu- ja
rühmvõimlemises

Nõo Spordihoone

22. aprill

RN Stuudio XXIII hooaja
kontsert

Elva Kultuurikeskus

19. aprill
21. aprill
21. aprill
21. aprill

17:00

23. aprill
20:00

Jüriöö jooks

Elva Lauluväljak

Konverents laste ja peredega
25. aprill
töötavatele spetsialistidele Elva Kultuurikeskus
09:00 “Enam tehakse nõuga kui jõuga”
19:00

Austraalia folkansambel
Kaurna Cronin

27.-29. aprill
15:00

Rahvusvahelised
46. Heli Rassi mälestusvõistlused laskmises

Tartumaa
Tervisespordikeskus

17:00

Konguta naisansambli
Mesi kontsert

Elva Kultuurikeskus

09:00

Konguta Lahtised
Meistrivõistlused 2018
Discgolfis

Annikoru discgolfi
park

11:00

Matkamaraton
matkahooaja avamine

Elva Kultuurikeskus

26. aprill

29. aprill
01. mai
01. mai

80
80

VAPRAMÄE-VELLAVERE-VITIPALU

Elva Gümnaasium
Teadusteater
Turuplatsi pargis

Matkahooaja avasündmus:

V MATKAMARATON 2018

Elva 80

03. mai
04. mai
05. mai

Selgub
2018. a
parim
esitus

19:00
11:00

Omaloomingu konkurss
ELVA LAUL

01.05.2018

11.00 – 17.00

Elva Kultuurikeskus (Kesk 30, Elva, Tartumaa)

Traditsiooniline matkahooaja avasündmus tuleb taas! Sel korral seikleme Elva
linna radadel, sest möödub täpselt 80 aasta linnaõiguste saamisest. Ühes
sellega tähistame looduskaitsekuud, mis sel aastal kannab teemat “Terve Eesti”
Endiselt ei puudu meie programmist põnevad objektid, kaunis loodus, õnneloos
ning matkasupp. Lastele eraldi rada ja programm.

.0

Elva Kultuurikeskus

5

Loomekonkurss: 03.
05
Elva Laul
Elva Kultuurikeskus

Sünnipäevakontsert:
ansamblilt Noorkuu
Elva Kultuurikeskus
Elva Kodukandipäev:
Elva 80

04
.

05

05

.0

5

Täpsem info: www.elvakultuur.ee / +372 457 201

Sündmust toetavad

Elva Kultuurikeskus

Arbi klaver
ansambel MESI
KONTSERTTANTSUÕHTU

KOLMAS
RILL KELL 17.00

ELVA KULTUURIKESKUSES 29. AP

KONTSERT ON TASUTA

Toimetaja: Kerli Rätsep. Kommunikatsioonijuht: Eeva Kumberg.
Küljendus: Kayvo Kroon.
Trükk: Printall AS. Kojukanne: Omniva. Tiraaž 6600.
Kontakt: infoleht@elva.ee.
Järgmine infoleht ilmub 27.04.2018.
Kaastööde esitamise tähtaeg 20.04.2018.

02

elvaturism.ee

Elva valla visioonikonverents Elva Kultuurikeskus

Infoleht on Elva valla infoleht

Peeter Oja stand-up etendus:
Eestlased - Erilised inimesed

Osavõtt prii, vajalik eelregistreerimine!
Osavõtt PRII

Elva Kultuurikeskus

SISSEPÄÄS
PRII

55

Elva Kultuurikeskuse parkla

Rannu Rahvamaja

FC Elva - JK Tallinna Kalev Elva linnastaadion
U21

Elva linna päev
(Elva linn-80, EV-100)

0011.
.00

0044
Konverents:
.0.0
55
Elva 80
Elva Kultuurikeskus

Maaturismi avatud uste päev
(12-17). Rändnäituse “Maatur- Hellenurme
12:00
ismi edulood” avamine Veskimuuseum
Peeter Oja stand-up
02. mai
„Eestlased - erilised
Elva Kultuurikeskus
19:00
inimesed”
18:00

.04

Matkamaraton 2018:
Elva 80
Elva linna radadel

01. mai

03. mai

30

evuse
Soovi korral saab kohapeal MESI teg
nuse lisada.
toetamiseks hoiulaekasse rahalise pa

