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Õpilased teadusfestivalil

E

Eesti Rahva
Muuseumis 12.–13.
aprillil toimunud
Õ p i l a s t e Te a dusfestivalil osales
algklasside arvestuses Elva vallast
18 õpilast kaheksa
uurimisprojektiga.
Elva Gümnaasiumi, Rannu Kooli
ja Konguta Kooli
uudishimulike
õpilaste ja nende
Dave-Thomas Thomson esitles tindikutest tehtud tinti.
juhendajate-õpeFotod: Eeva Kumberg
tajate töö väärib
kiitust, sest 23st festivalile valitud rukud Mirell Hunt ja Adeele Kams
algkooliprojektist on tervelt kol- kirjastuse Argo eripreemia. Nii uhke
mandik meie vallast.
tunne! Laste muljed festivalist olid
Elva Gümnaasium, klassiõpeta- ainult head. Kaks festivalipäeva
ja Külli Korol: Seekordne Õpilaste olid täis uusi kogemusi, teadmisi,
Teadusfestival oli juba kolmas, kus kohtumisi. Meie ühine otsus oli –
õpilastega oleme osalenud. Varem kandideerime järgmisel aastal jälle,
on osalenud pisut vanemad õpila- et saada Õpilaste Teadusfestivalile
sed, sel korral olime teadusfestiva- osalema.
lil 1. klassi lastega. Elvat esindasid
Rannu Kool, õpetaja Merle-Kairit
Dave-Thomas Thomson tööga „Tin- Toom: Teadusfestivalist võtsid osa
dikust tindiks“ ja Mirell Hunt ning Rannu Kooli 3.–5. klasside õpilased.
Adeele Kams tööga „Kompimismee- Kahel päeval toimusid põnevad
le uurimine“.
tegevused nii publikule kui ka osaleLapsed olid väga tublid ja nauti- jatele. Lastel oli võimalus saada osa
sid festivalimelu. Tutvustasid oma erinevatest töötubadest, vaadata
stende, rääkisid uurimistöödest, teadusteatreid nii Hullult Teadlaselt
kuidas ja mida tegid ning millised kui ka Rakett 69 tegijatelt. Lisaks oli
tulemused töödel olid ning said lastel võimalus rattasõiduga elektkõigega kenasti hakkama. Kõige rit toota, õppida prügi sorteerimist,
krooniks pälvisid 1.b klassi tüd- tutvuda erinevate loomanahkadega,

tegeleda robootikaga.
Rannu Koolist oli festivalil esindatud kolm projekti. Meril Oks ja Anete
Kudu esitlesid projekti „Füüsika –
kas tõesti keeruline?“ (juhendaja
Merle-Kairit Toom). Projekt pälvis
ka Eesti Lastekirjanduse Keskuse
eriauhinna. Kädili Mälton, Kirke
Kinsigo ja Stenar Lääne tutvustasid
projekti „Munateadus“ (juhendaja
Merle-Kairit Toom). Vladimir Śarõi,
Tõiv Uibo, Mihkel-Tibor Varga ja
Kynan Torston Cowan esitlesid
projekti „Oma silm on kuningas“
(juhendaja Kaia Kallaste).
Päevad olid pikad ja väsitavad,
kuid festivali lõppedes laste silmad
särasid ja juba tehti plaane, mida
ja kuidas järgmisel aastal teha, et
kindlasti üritusele pääseda. Teadus
on lahe!
Konguta Kool, direktor Liina
Tamm: Teadusfestivalile soovijad
läbisid meie koolis tiheda sõela.
Kandideerida sai oma möödunud
aastase uurimis- või loovtööga,
väljam õeldud katsete või motivatsioonikirjaga. Vabariiklikule
konkursile pääsesid kooli esindama
viis õpilast: Marta- Miia Müürsepp,
Anne Sui Saadjärv, Emili Külaots,
Mairo-Johannes Toom ja Sten Kall.
Õpilasi saatsid festivalil õpetajad
Astrid Külaots ja Kristiina Lõhmus.
Seekordne festivalipaik oli meile
lähedal ja nii said kõik meie kooli
2.–6. klassi õpilased suurest teadus
melust osa. Ülimalt populaarsed

olid Rakett 69 ja Hullu Teadlase töötoad ja õpilased kurtsid, et festivali
uurimiseks jäi ettenähtud kolmest
tunnist väheks.
Emili Külaots, kes pälvis ka sel
aastal preemia algkooliõpilaste
projektide hulgas, oli väga rahul
täiskasvanud külastajate küsimuste ja kommentaaridega. Uurimistöö
teemaks olnud tervislikke vahepalasid, sai boksist maitsta ja retseptigi
kaasa haarata. Sten Kalli uurimisteema köitis eelkõige sportlikuma
eluviisiga inimesi, kes olid rõõmuga
nõus stepplaual füüsilisi katseid
kaasa tegema. Mairo-Johannes
Toomi katsed ja videod meeldisid
füüsikahuvilistele ja õpilase sõnul
oli tal suu õhtuks seletamisest lausa
väsinud. Marta-Miia Müürsepa ja
Anne Sui Saadjärve katselaua juures
ei tahtnud uudistajate järjekord lõppeda. Piima ja hambapastat, mida
katseks vaja läks, tuli korduvalt
juurde muretseda.
Õpilased tegid korraldajatele
ettepaneku varuda järgmiseks aastaks katsetele rohkem ruumi ning
vältida, et katsetajad ei satuks
töölaual kokku vanavara või haruldusi demonstreerivate õpilastega.
Sellegipoolest jäid meie õpilased
teadusfestivaliga rahule ja on rõõmuga valmis uuteks väljakutseteks
järgmisel aastal!

Elva spordihooneujula projektist

Elva spordihoone-ujula projekti
edasiste arengute osas on vallavalitsus suhelnud projekteerija, eelarvestajate ja pankadega, et leida hea
lahendus spordihoone ja ujula ehituseks, kuna esialgne ehitusprojekt
osutus liiga kalliks.
Volikogule ja komisjonide liikmetele tutvustati koostöös hoone
projekteerija ja eelarvestajaga leitud
ehitustehnilisi lahendusi, mis muudavad kogu kompleksi hinna 2 miljoni võrra odavamaks. Korrigeeritud
lahenduste osas ei muutu hoone
kasutusfunktsioonid. Oleme võtnud
pakkumised etapiliseks ehituseks.
Muutes ehituslahendusi on tõenäoliselt võimalik hinda veelgi alla saada.
Vald on pankadelt võtnud võrreldavad laenupakkumised. Kogu projekti korraga elluviimiseks pankadelt
piisavalt laenu ei saa. Lisaks võetavale laenule on spordihoone-ujula
ehituseks ühinemislepingust tulenevalt ettenähtud Elva linnale haldusreformiga laekuv ühinemistoetus
ligi 600 000 eurot.
Eelpooltoodust lähtudes tegi
vallavalitsus volikogu komisjonidele
ettepaneku alustada sel aastal
spordihoone ja olmebloki ehitust,
arvestades ujula hilisema juurde
ehitamise võimalusega.
Esimese etapi, spordihoone koos
olmeblokiga, maksumus oleks 5,3
Infoleht miljonit eurot (hind käibemaksuta)
ja teise etapi, ujula ilma olmeblokita,
maksumus 2,97 miljonit eurot. Elva
Vallavolikogu ettevõtlus- ja turismi
ning spordikomisjoni ühiskoosolekul
toetati ühehäälselt vallavalitsuse
ettepanekut alustada sel aastal
spordihoone ehitusega.
Vallavalitsus tegutseb jätkuvalt
selle nimel, et leida ujula ehitusest
huvitatud erainvestor, kellelt vald
hakkaks edaspidi teenust ostma. Eelläbirääkimised huvitatud ettevõtjaga
on käimas.
Mikk Järv
abivallavanem

Kädili Mälton ja Kirke Kinsigo tutvustamas projekti “Munateadus”.

Marta-Miia Müürsepp ja Anne Sui Saadjärv värvide maagia katsesid tegemas.

2

ELVA VALLA INFOLEHT

Ülevaade volikogu istungist
23. aprillil toimus Aakre Rahvamajas Elva Vallavolikogu VII istung,
mille päevakorras oli üheksa teemat.
Istungi alguses andis vallavanem
Toomas Järveoja volikogule ülevaate
olulisematest päevateemadest. Eelarvesse on kolme kuuga laekunud
tulusid 9% planeeritust enam, kuid
vallavanema sõnul ei anna see veel
põhjust lisaeelarvet ette valmistada,
aasta on alles ees. Vallavanem rääkis
pikemalt teehoolduse teemadel ning
rõhutas, et talvised ilmad on olnud
teedele kahjulikud, mis tõttu tuleb
teha täiendavaid hooldusremonditöid. Asulates on alustatud kõnni
teede ja tänavate harjamisega ja
asfaltteede aukude remontimisega.
Greiderdamise esimene ring hakkab
peagi lõpule jõudma ning algamas
on suuremad teede remonttööd.
Käimas on sümboolika juurutamine
ning tellitud on valla sissesõitudele
viidad, veebilehel ja sotsiaalmeedias
on samuti kasutusel uus sümboolika. Arengukava ja eelarvestrateegia
on koostamisel ja vallavanem palus
volikogu liikmetel võimalusel osaleda rahvakoosolekutel ja avatud
seminaridel. Vallavanem teavitas,
et algatatud on Puhja piirkonnas
Tännassilma külas asuva Kaevu tee
3 kinnistule detailplaneering, kuhu
planeeritakse katlamaja-hakkeladu.
Vallavanem andis ka ülevaate eesootavatest Elva linna 80. aastapäeva
sündmustest.
Abivallavanem Mikk Järv esitas
ettekande spordihoone-ujula projekti arengutest. Lähtudes volikogu
spordikomisjoni ja ettevõtlus- ja
turismikomisjoni koosolekul antud
arvamusest, on vallavalitsus valmistamas ette lähteülesannet ehitusprojekti muutmiseks, et seda oleks
võimalik teostada kahes etapis.
Projekti muudetakse nii, et esimeses etapis on võimalik valmis ehitada

spordihoone ja olmeblokk ning seejärel jääb võimalus ehitada juurde
ujula osa.
Teises päevakorrapunktis andis
arengu- ja planeeringuosakonna
juhataja Kertu Vuks ülevaate Elva
valla arengukava-eelarvestrateegia
koostamise hetkeseisust ja edasistest tegevustest. Ülevaates selgitati,
mis etapid on tänaseks läbitud ja
millega praegu tegeletakse. Ettekandja tutvustas, millised võiks olla
volikogu eesseisvad põhimõttelised
valikud poliitikakujundamisel. Omavalitsusele on seadusega pandud
kohustused, kuid elukeskkonna ja
kohaliku poliitika kujundamisel on
võimalik alati teha valikuid, mis
määravad ka valla arengusuundi ja
eelarvevahendite kasutamist. Kas
suurem individuaalne vastutus või
solidaarne vastutus, kas eelistus on
säilitada algupärane looduskeskkond
või luua inimesele meelepärane
tehiskeskkond, kas suund on ise
tegemine (kogukonnapõhisus) või
institutsionaalne tegemine (vald
teeb), kas suunaks on keskusekeskne
ruumikorraldus või võrgustikupõhine ruumikorraldus.
Volikogu muutis komisjonide
koosseisusid. Rahanduskomisjonis
vahetab Priit Parksepp välja Esta
Tamme, sotsiaal- ja tervisekomisjonist lahkub Anu Laul, kelle asemele
tuleb Kadri Sommer, arengu- ja planeeringukomisjoni koosseisus tuleb
Aivar Õuna asemele Holar Sepp ning
uueks liikmeks Üllar Kaaver. Ettevõtlus- ja turismikomisjoni koosseisu tuleb Aivar Õuna asemel Raul
Simson, spordikomisjonis vahetab
Martti Muttiku välja Romario Siimer.
Volikogu delegeeris vallavalitsusele otsustusõiguse kahes valdkonnas.
Hajaasustuse programmi määrusest
tulenevate otsuste tegemise ja puuetega inimeste eluaseme füüsilise

Elva Vallavalitsuse 10.04.2018 istungil otsustati:
kohandamise määrusest tulenevate
tegevuste otsustamise. Mõlemad
määrused reguleerivad toetuste andmist ja delegeerimise eesmärgiks on
otsuste menetlemise aja kokkuhoid.
Volikogu otsustas tunnistada kehtetuks 29 volikogu määrust, mis olid
vastu võetud ühinenud omavalitsuste volikogude poolt. Need määrused
ei ole enam vajalikud, kuna reguleerimist vajavad valdkonnad on juba
kaetud Elva Vallavolikogu poolt
kehtestatud uute määrustega.
Kehtestati Elva valla kaevetööde
eeskiri. Vajadus eeskirja järele tuleneb Majandus-ja kommunikatsiooniministri 03.08.2015 määrusest nr 101
„Tee ehitamise kvaliteedinõuded“,
kus on välja toodud põhimõttelised
muutused teekatete taastamisele.
Kaevetöö eeskiri rakendub siis, kui
on tegemist avalikult kasutatava
maa-alaga või kui eramaal on kaeva
mise kohas teistele isikutele kuuluvaid tehnorajatisi (kaablid, torud
jms).
Volikogu andis vallavalitsusele
loa sõlmida Otepää vallaga leping
Elva vallale ühinemise käigus ületulnud laenulepingu üleandmiseks
Otepää vallale. Otsus on seotud valdade ühinemisega ja Palupera valla
jagunemisega kahe uue omavalitsuse
vahel.
Volikogu istungid on avalikud.
Protokollid, otsused ja määrused on
leitavad valla veebilehe dokumendiregistris. Videoülekannet istungist
saab vaadata Youtube keskkonnas.
Järgmine korraline volikogu istung
toimub 21. mail.
Maano Koemets
vallavolikogu esimees

Muudatustest lastekaitsespetsialistide
töökorralduses
Seisuga 01.01.2018 oli Elva vallas
2961 kuni 18-aastast last, mis moodustab 20,3% valla elanike arvust.
Kõik lapsed ei sünni harmoonilisse
perekonda, ka õnnelikus perekonnas tuleb ette keerulisi aegu. Rasketel hetkedel vajavad laps ja tema
vanemad abi. Laste ja lastega perede
toetamiseks töötab Elva Vallavalitsuses sotsiaalnõunik ning kolm lastekaitsespetsialisti. Lastekaitsetöö on
vastutusrikas ning lastekaitsetöötajale esitatakse kõrged nõudmised
nii abivajajate kui kogu ühiskonna
poolt.
Abivajav laps on laps, kelle heaolu
on ohustatud või kelle käitumine
ohustab tema enda ja teiste isikute
heaolu. Lastekaitseseadus näeb ette,
et iga inimene, kes märkab abivajavat
last, peab teatama sellest kohalikule
omavalitsusele või lasteabitelefo
nil 116 111. Lastekaitsetöötajad
otsustavad, kuidas, millal ja millist
informatsiooni on vaja koguda abivajava lapse olukorra mõistmiseks ja
abistamiseks. Kõikides toimingutes
seatakse esikohale lapse huvid.
Märtsi- ja aprillikuus arutasid valla
lastekaitsetöötajad töökoosolekutel,
kuidas oma tööd paremini korraldada. Koos otsiti lahendusi keerulistele

juhtumitele ja õpiti hindama lapse
abivajadust, kasutades lapse heaolu
kolmnurga meetodit. Kahel korral
olid abiks nõustajad Sotsiaalkindlustusameti Lõuna piirkonna lastekaitseosakonnast.
Lapsevanemad soovivad üha enam
lastekaitespetsialisti juurde vastuvõttu eelnevalt kokku leppida neile
sobivaks ajaks. Vahel on vanematel
erisoovid ka kohtumispaiga osas,
näiteks soovitakse kohtuda Elvas,
kus on nende töökoht. Eesmärgiga
jätta rohkem aega kokkulepitud
vastuvõttudeks, otsustati muuta
järjekorra alusel kodanike teenindamise vastuvõtuaegu. Muudatused
on toimunud ka teeninduspiirkondades. Palupera piirkonda teenindab
edaspidi Anneli Lepik ning Rannu
piirkonna külad on ära jagatud Hille
Deede ja Anneli Lepiku vahel. Lisaks
teenindab Anneli Lepik ka Rõngu
piirkonda ning Hille Deede Puhja ja
Konguta piirkonda. Elva linna piirkonnas teenindab Eve Jõgi.
Alates 01.05.2018 on Elva Vallavalitsuse lastekaitsespetsialistide
teenindatavad piirkonnad ja vastuvõtuajad:
Eve Jõgi, lastekaitsespetsialist
(Elva linn),

vastuvõtt Elva vallamajas T 9–12,
N 14–16, muul ajal eelneval kokkuleppel,
telefon 730 9889, 527 0561,
e-post: eve.jogi@elva.ee.
Anneli Lepik, lastekaitsespetsialist (Rõngu ja Palupera piirkond
ning Rannu piirkonna Tamme, Kaarlijärve, Koopsi, Noorma, Kulli, Paju,
Ervu, Kipastu, Vehendi, Vallapalu,
Utukolga külad ning Rannu alevik),
vastuvõtt Rõngu teenuskeskuses
T 9–12, Rannu teenuskeskuses
N 9–12, muul ajal eelneval kokkuleppel,
telefon 505 1707,
e-post: anneli.lepik@elva.ee.
Hille Deede lastekaitsespetsialist (Konguta ja Puhja piirkond
ning Rannu piirkonna Järveküla,
Neemisküla, Sangla, Väike-Rakke,
Suure-Rakke ja Verevi külad),
vastuvõtt Konguta teenuskeskuses T 9–12, Puhja teenuskeskuses
N 9–12, muul ajal eelneval kokkuleppel,
telefon 730 0647, 59191693,
e-post: hille.deede@elva.ee.

esitada volikogule eelnõu „Puuetega inimeste eluaseme füüsiline kohandamine“;
anda Rõngu Lasteaed Pihlakobar töötajatele 2018. kalendriaasta eest pikem põhipuhkus;
anda Aakre Lasteaed-Algkooli töötajatele 2018. kalendriaasta eest pikem põhipuhkus;
anda sõiduauto Skoda Fabia valdus Rõngu Lasteaialt Pihlakobar üle Elva Vallavalitsusele;
anda luba MTÜ-le Uula Külaselts Leader programmi meetme 2.1. „Külaelanike sportimisvõimaluste
parandamine“ raames projektitaotlusega soetatavate vabaõhutrenažööride paigaldamiseks Elva
vallale kuuluvale maa-alale;
anda luba OÜ-le Prisma NET Elvas Kirde 1c maa-alale reklaamikanduri paigaldamiseks ja reklaami
eksponeerimiseks;
anda luba MTÜ-le Peedu Jooksuselts spordiürituste korraldamiseks: „Elva Mägedejooks“ 06.05.2018
kell 12–15 Elva lauluväljaku piirkonnas ja Elva parkmetsas suusahüppemäe piirkonnas; „Elva Järvede
Jooks“ 15.07.2018 kell 12–16 Tartumaa Tervisespordikeskuse territooriumil ja seda ümbritsevas
metsas. Ürituse korraldamise eest vastutav isik on Ain Kaare;
algatada Elva vallas Tännassilma külas Kaevu tee 3 krundi detailplaneering;
muuta SA Rõngu Hooldusravikeskuse ruumide kasutamise lepingut;
kinnitada koolieelsete lasteasutuste tegevuskulu arvestuslik maksumus 2018. aastaks;
kinnitada munitsipaalhuvikoolides õpilaskoha tegevuskulu arvestuslik maksumus 2018. aastaks;
kinnitada munitsipaalüldhariduskoolides õpilaskoha tegevuskulu arvestuslik maksumus 2018.
aastaks;
pikendada sotsiaaleluruumi üürilepingut;
seada isiklik kasutusõigus Elektrilevi OÜ kasuks Pedaste külas Kalde-Punga teel maakaabelliini
paigaldamiseks ja omamiseks;
sõlmida AS-ga Eesti Teed hankelepingud valla teede greiderdamiseks;
sõlmida Õunakese Perehoid OÜ-ga lapsehoiuteenuse osutamise leping;
sõlmida projekti „Madise talu puurkaevu rajamine“ hajaasustusprogrammi toetusleping;
vabastada osaliselt jäätmeveoga mitteliitunuks üks jäätmevaldaja;
võõrandada Elva Varahalduse OÜ-le veoauto Opel Vivaro müügihinnaga 5700 eurot.

Elva Vallavalitsuse 17.04.2018 istungil otsustati:
algatada Elva linnas Vambola tn 5 kinnistu detailplaneering;
anda toetust sõidukulutuste hüvitamiseks 2018. a märtsikuu sõidupiletite alusel väljaspool Elva
valla endise Puhja valla haldusterritooriumi piire õppivatele õpilastele kokku 338,58 eurot;
anda toetust projektile „Arbi klaver 2018“ 350 eurot;
eraldada Elva Spordiliidule 36 900 eurot põhikirjalisteks tegevusteks ja Elva valla spordielu koordineerimiseks ning edendamiseks ja 11 000 eurot spordiürituste korraldamiseks ja läbiviimiseks ning
Elva spordikuu läbiviimiseks ning sõlmida toetuse kasutamise leping;
esitada volikogule eelnõu „Hajaasustuse programm“; eelnõu „Elva valla kaevetööde eeskiri“; eelnõu
„Otepää vallale laenulepingu üleandmine“;
lõpetada Elva linnas Käo tee 86 kinnistu detailplaneeringu menetlus ning Eda Jürgenson-Jüriga
detailplaneeringu koostamise korraldamiseks ja finantseerimiseks 21. märtsil 2006 sõlmitud
haldusleping nr 11-1.3/1;
lubada RS OÜ-l osutada Elva Verevi järve rannas aerusurfi laudade rendi teenust 01.05.–30.09.2018;
määrata Elva vallas Noorma külas Mäepealse maaüksuse uueks aadressiks Tartu maakond, Elva
vald, Noorma küla, Kotkapesa;
määrata Elva valla kinnistu Loosti jagamisel kaheks katastriüksuseks uutele reaalosadele aadressid
ja sihtotstarbed alljärgnevalt: 1. Elva vald, Poriküla, Loosti, sihtotstarve maatulundusmaa; 2. Elva
vald, Poriküla, Väike-Loosti, sihtotstarve maatulundusmaa;
määrata Elva valla kinnistute Kure, Saare tee 6, Saare tee 11, Saare tee, Saare tee L2 piiride muutmisel moodustunud uutele reaalosadele aadressid ja sihtotstarbed: 1. Elva vald, Kureküla alevik, Saare
tee 6, sihtotstarve tootmismaa; 2. Elva vald, Kaarlijärve küla, Kure, sihtotstarve maatulundusmaa;
määrata Elva valla kinnistu Marjakese jagamisel kaheks katastriüksuseks uutele reaalosadele
aadressid ja sihtotstarbed: 1. Elva vald, Paju küla, Marjakese, sihtotstarve 100% maatulundusmaa;
2. Elva vald, Paju küla, Marjapõllu, sihtotstarve 100% maatulundusmaa;
määrata Elva vallas Mäeotsa külas, Töökoja katastriüksuse maa maksustamishinnaks 1110 eurot;
määrata Elva valla kinnistu Liisoja jagamisel kaheks katastriüksuseks uutele reaalosadele aadressid
ja sihtotstarbed: 1. Elva vald, Pedaste küla, Liisoja, sihtotstarve maatulundusmaa; 2. Elva vald,
Pedaste küla, Haru, sihtotstarve maatulundusmaa;
määrata ja maksta kahele Aakre küla elanikule sünnitoetust;
seada isiklik kasutusõigus Elektrilevi OÜ kasuks Kuusiku-Tuuleveski teel;
suunata volikogu eelnõu „Rannu Lasteaia arengukava kinnitamine“ avalikustamisele;
sõlmida AS-ga G4S leping hankele „Verevi järve rannavalve teenus 2018“;
üle kanda SA Elva Kultuurile tegevustoetus 65 000 eurot kultuuritegevuse korraldamiseks.

Elva Vallavalitsuse 20.04.2018 istungil otsustati:
anda luba Rallikrossi Arenduse MTÜ-le korraldada üritus nimetusega „Olerex Eesti meistrivõistlused
rallikrossis treeningpäev, 1. ja 7. etapp“ 21. aprill 2018 kell 8.30–17.00, 6. mail 2018 kell 7.30–18.00, 8.
septembril 2018 kell 7.30–18.00. Avaliku ürituse ja turvalisuse eest vastutavaks isikuks on Mati Kask.
Salle Ritso
vallasekretär

Detailplaneeringute teated

Elva Vallavalitsus algatas 10.04.2018
korraldusega nr 554 Tännassilma
külas Kaevu tee 3 krundi detailplaneeringu. Koostamise eesmärgiks on
krundile ühe kahekorruselise hoone
(katlamaja-hakkelao) püstitamiseks
ehitusõiguse määramine, liiklus- ja
parkimiskorralduse, servituutide ning
tehnovõrkude asukohtade kindlaksmääramine. Planeeringuala suurus
on ca 8735 m². Ala hõlmab Kaevu tee
3 krunti, sihtotstarbega tootmismaa
ning Kaevu tee L2 krunti, sihtotstarbega transpordimaa. Puhja valla
üldplaneeringuga on määratud detailplaneeringu koostamise kohustusega
alaks Tännassilma küla üldplaneeringu
põhikaardil näidatud ulatuses. Kaevu
tee 3 krundil katlamaja hoone püstitamiseks on detailplaneeringu koostamine kohustuslik. Algatamise otsuse
ja lähteseisukohtadega on võimalik
tutvuda valla kodulehel.
Elva Vallavalitsus algatas 17.04.2018
Milvi Sepp korraldusega 580 Elva linnas Vambo
sotsiaal- ja terviseosakonna la 5 krundi detailplaneeringu. Koostajuhataja mise eesmärgiks on osaliselt muuta

kehtivat detailplaneeringut krundi
hoonestusala ja ehitusõiguse osas.
Vambola 5 krundi sihtotstarve on 100%
elamumaa, krunt on hoonestatud üksikelamu ja kõrvalhoonega. Algatamise
otsuse ja lähteseisukohtadega on võimalik tutvuda valla kodulehel.
Elva Vallavalitsus otsustas
17.04.2018 korraldusega 573 lõpetada
Elva linnas Käo tee 86 krundi detailplaneeringu menetluse. Planeeringu
koostamine algatati 2006, planeeringut ei ole vastu võetud. Planeeringu
algatamist taotles Käo tee 86 kinnistu
omanik, kelle sooviks oli jagada krunt
neljaks elamukrundiks ja määrata
kruntidele ehitusõigus üksikelamute
püstitamiseks. Planeeringu menetlus
lõpetati Käo tee 86 kinnistu omaniku
avalduse alusel. Korraldusega on võimalik tutvuda valla kodulehel.
Lisainfo valla kodulehel www.elva.
ee/detailplaneeringud, e-post: maarika.uprus@elva.ee, telefon 730 9897.
Maarika Uprus
planeeringuspetsialist
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Käimas on arengukava koostamine

Aktiivsed kaasamõtlejad Hullude Ideede Seminaril.

Elva valla meeskond on alustanud
valla arengukava ja eelarvestrateegia koostamise protsessi. Esimesed
töörühmade ühisseminarid toimusid 1. märtsil ja 20. aprillil Elva
Matkakeskuses. Tänaseks on paika
pandud üldised arengukava ja eelarvestrateegia koostamise põhimõtted.
Töörühmad (haridus, noorsootöö ja
sport; kultuur- ja kogukonnad; planeerimine ja heakord; vallamajanduse ja ettevõtluse- ja turismi töörühm
ning juhtrühm) on läbi vaadanud
varasemad omavalitsuste arengukavad, kaardistatud on peamised arengutrendid ning sõnastatud esialgsed
valdkondlikud eesmärgid.
Tänaseks on lõppenud ka ideekorje,
mis sai läbiviidud valla kodulehel,
piirkonnakogudes ning erinevates
komisjonides. Ideekorje kulminatsiooniks võib pidada 24. aprillil Elvas
Waksal Wabrikus toimunud „Hullude
Ideede Seminari”, mille eesmärk oli
anda võimalus pakkuda ja üheskoos
läbi arutada just kõige lennukamad
ja fantaasiarikkamad ideed Elva valla

Foto: Eeva Kumberg

hoid kui küla tahab pidutseda, teleporteeruv kool, elevaatori kohvik,
Elva maitse, kasiinosaar, eripärased
majutuskohad (nt õudusteöö), teemapark ja vabaõhuetendus, tramm
linna, kodukontsertide festival,
veealune restoran, Elva äpp, Elva
TV, vallavanema hologramm viaduktil, valla ja turismisihtkoha info
smsi teel. Need on ainult väike osa
pöörastest mõtetest, mis arutelul
osalenud välja pakkusid.
Arengukavaga seotud üritused
mais:
• 02.05.2018 kell 18 Puhja piirkonna rahvakoosolek, Puhja Seltsimaja II korrus
• 03.05.2018 kell 18 Rannu piirkonna rahvakoosolek, Rannu Rahvamaja
• 04.05. 2018 kell 11 Elva valla
visioonikonverents, Elva Kultuurikeskus
• 08.05.2018 kell 18 Rõngu piirkonna rahvakoosolek, Rõngu Rahvamaja
• 14.05. 2018 kell 18 Elva Kultuurikeskuse kohvik
Olete oodatud osalema!
Rohkem infot arengukava protsessi kohta leitav veebilehelt
www.elva.ee/arengukava. Kõik
protsessiga seotud ettepanekud ja
kommentaarid on oodatud e-posti
aadressil kertu.vuks@elva.ee.

arendamiseks.
Aruteluteemad olid:
• Kõik vinguvad, et turiste on
vähe, aga kuidas neid siis juurde
saada?
• Infot nagu on, aga keegi ikka
midagi ei tea. Mida siis teha?
• Elva vald – parima ja ägedaima
elukeskkonnaga vald?
• Elva vald on tulevikukoolide
kasvulava. Kas utoopia?
• Me kõik saame vanaks – kuidas
hoida eakaid kaua aktiivsena?
• Nutikas transport – mis see on
ja kuidas seda valdkondade üleselt
tööle rakendada?!
Arutelu toimus kuues laudkonnas.
Ülevaatlik väljavõte pakutud ideedest: elamustranspordina rippraudtee üle Kavilda oru, parvetransport
Tallinn-Tartu maanteele, isetaastuvad teeaugud, Elva vesikondade
kiirkaater, rulaatorite ralli, 60+
Kertu Vuks
saunaklubi, Elva eakate kuldnõel,
arengu- ja
Elva memme ja taadi valimine, planeeringuosakonna
underground meditsiininõustamine,
juhataja
koolilaborid bussi, mobiilne laste-

Lasteaia osalustasud tõusevad tasapisi
Vallavolikogu haridus- ja noorsootöö- ning sotsiaal- ja tervise
komisjoni ühiskoosolekul arutati
Elva valla lasteaedades vanemate
poolt makstava osalustasu ühtlustamist.
Elva valla eesmärk on pakkuda
kõikides valla lasteaedades kvaliteetset teenust, see tähendab
professionaalset ja motiveeritud
personali, kaasaegset õpikeskkonda
ning piisavalt vahendeid õppe- ja
mängutegevuste läbiviimiseks.
Hetkel on lapsevanema poolsed
osalustasud valla lasteaedades väga
erinevad, alates 6 eurost kuni 40
euroni kuus. Lapsevanema panus
moodustab vaid väikse osa lasteaia
kohatasu tegelikust maksumusest,
keskmiselt 5,7%. On lasteaedasid,
kus lapsevanema osa moodustab
vaid 1,1%, kui ka neid, kus see on
11,8%. Ilmselgelt ei ole võimalik
ühe korraga tasusid ühtlustada, vaid
seda tuleb teha mõistlikus tempos.
Arutelukoht on olnud ka see, kas
Elva valla kõikides lasteaedades
peaks kohatasu olema võrdne või
võiks see olla erinev. Viimane seisukoht komisjonis oli, et Elva linnas
asuvate lasteaedade osalustasu
peaks olema kõrgem kui mujal vallas
paiknevates lasteaedades. Eesmärk
on läbi hinnapoliitika toetada kõiki
Elva valla kodulähedasi lasteaedasid
ning vähendada survet Elva linna
lasteaedadele. Kui Elva vald pakub
lapsevanemale kohta eralasteaedades või –hoidudes, siis lapsevanem
maksab sama suurt osalustasu, mis

on kehtestatud selles piirkonnas.
Esimene kohatasu tõus on planeeritud alles 1. jaanuarist 2019.
Elva vallas tõuseb lasteaiakoha tasu
järk-järgult kolme aasta jooksul kuni
30 euroni kuus, Elva linna ootab ees
tõus 2021. aasta esimesest jaanuarist, kui vanema poolt kaetava osa
määr tõuseb 45 euroni. Plaan on
ka Elva linnas asuvate lasteaedade
tasu lahti siduda miinimumpalgast.
Lasteaiakoha tasu tõuseb vallas üldiselt viie euro kaupa aastas, paiguti
ka suuremas või väiksemas summas.
Kui ühest perest käib lasteaias kolm
last korraga, siis on plaan vabastada
kolmas laps lasteaia kohatasust. Täpsemalt saab eelnõuga tutvuda Elva
valla veebilehel www.elva.ee.
Elva Vallavalitsus teeb ettepaneku uuest õppeaastast ühtlustada
kõikides lasteaedades lapsevanema
poolne toiduraha maksumus 1,80
euroni päevas. Toiduraha maksumuse otsustab hoolekogu ning kinnitab
lasteaia direktor. Ka see lapsevanema
poolse tasu summa katab toidupäeva
maksumuse vaid osaliselt. Näiteks
Elva linna lasteaedade toidupäeva
tegelik maksumus on 3,12 eurot.
Ka lasteaia kohatasu tasapisi tõstmine võib tekitada peredele raskusi.
Sellisel juhul soovitame pöörduda
Elva valla sotsiaal- ja tervise
osakonna poole, kus vaadatakse iga
olukorda juhtumipõhiselt. Ka on
olemas võimalused lasteaia toiduraha soodustuse saamiseks.
Küsimused ja ettepanekud lasteaia
kohatasude eelnõu kohta on oodatud

8. maiks aadressil triin.kaaver@elva.
ee. Elva Vallavalitsus esitab eelnõu
maikuus toimuvale volikogu istungile otsustamiseks.
Marika Saar
abivallavanem

Suvelaagri
soodus
tuusikute
taotlemine
Valla lastekaitsespetsialistid
võtavad vastu taotlusi soodustuusikute saamiseks noortelaagritesse
2018. aasta suveks. Avaldused esitada Elva Vallavalitsusele hiljemalt
31.05.2018. Eelisjärjekorras saavad
tuusikuid kolme- ja enamalapseliste
ning toimetulekuraskustes perede
lapsed. Noortelaagritesse oodatakse
lapsi vanuses 7–14 aastat.
Elva valla lastele on broneeritud:
- Valgemetsa Noortelaagrisse
39 kohta, vahetuse aeg 08.08–
14.08.2018
- Uue Peedu Noortelaagrisse 9
kohta, vahetuse aeg 03.08–8.08.2018.
Soodustuusikute eest tasumisel on
abiks Hasartmängumaksu Nõukogu
ja Elva Vallavalitsus.
Milvi Sepp
sotsiaal- ja terviseosakonna
juhataja
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Puuetega inimeste eluaseme
kohandamise taotlusvoor avatud
Erivajadusega Elva valla elanikel on
võimalik taotleda eluaseme kohan
damist. Eesmärk on tagada puudega
inimestele paremad elamis-, õppimisja töötamistingimused. Kohandamise
tulemusena paraneb puudega inimeste
iseseisev toimetulek ja väheneb
abistajate hoolduskoormus. Eluruumi
kohandamise raames toetatakse
puuetega inimeste liikuvusega
seotud toimingute, hügieeni- või
köögitoimingute parandamist.
Kohandamise liikide hulka kuulub
näiteks platvormtõstuki paigaldus,
laetõstuki paigaldus, ukse automaatika paigaldus, vaheplatvormita kaldtee
rajamine, hoone välisukse ava kohandus, korteri välisukse ava kohandus,
siseukse ava kohandus, uksekünnise
paigaldus, lävepakuta ukseava kohandus, tualettruumi (pesemisruum ja WC
ühes ruumis või pesemisruum) kohandus, WC-ruumi kohandus.
Kohandada saab eluruumi, mis asub
Elva valla haldusterritooriumil ning
on taotleja rahvastikujärgne ja tegelik
elukoht. Isikul on õigus saada antud
meetme raames ühe eluruumi kohandamise teostus ühel korral.
Taotlusi koos lisadokumentidega
saab esitada kuni 15.05.2018 elektroonselt digitaalselt allkirjastatuna
e-posti aadressil alo.rebane@elva.ee
või paberkandjal posti teel Kesk 32,

Elva linn, Elva vald, 61507. Taotlusi
saab esitada ka kohapeal vallamajas
sotsiaal- ja terviseosakonnale ning
piirkonna teenuskeskustes sotsiaaltööspetsialistidele. Taotluse blankett
on leitav valla kodulehel www.elva.ee.
Sotsiaal- ja terviseosakond kontrollib, kas taotlus vastab projekti tingi
mustele ning alates 15. maist 2018
toimuvad kodukülastused taotletud
kohanduse vajaduse ja selle teostamise võimalikkuse hindamiseks.
Elva Vallavalitsus esitab hiljemalt 15.
juuniks 2018 rakendusüksusele koondtaotluse, mille positiivse rahastamise
otsuse alusel teostatakse eluruumide
kohandustööd.
Lisainfo eluruumi kohandamise
taotlemise kohta: Alo Rebane, telefon
730 9894, 520 7869,
e-post: alo.rebane@elva.ee.
Milvi Sepp
sotsiaal-ja terviseosakonna
juhataja

Tule Elva sünnipäevale!
Kutsume kõiki endisi ja praegusi
elavalasi ning ümberkaudsete piirkondade rahvast sünnipäevanädalale,
mis kestab 30. aprillist 6. maini.
Miniteadlaste perepäevale
30. aprillil kell 12-15 on Turuplatsi
parki oodatud nii suured kui väikesed,
kellel huvi teha põnevaid katsetusi
ja tutvuda robotite maailmaga. Elva
Gümnaasiumi miniteaduskooli lapsed
ja õpetajad jagavad oma saladusi.
Viies Matkamaraton algab 1. mail
kell 11 Elva Kultuurikeskuse juurest.
Raja orienteeruv pikkus on 13 kilomeetrit. Oodatud on ka väikesed matkasellid, kellele on eraldi programm ja
rajad. Matkamaratoni korraldavad SA
Elva Kultuur koostöös Vapramäe-Vellavere-Vitipalu SA-ga.
Sünnipäeva töötuba Elva Linna
raamatukogus toimub 3. mail kell
16. Lustlikku sünnipäevalusikat
oodatakse meisterdama lapsi, emasid-isasid ning vanaemasid ja -isasid.
Tule terve perega! Töötuba on tasuta.
Konkursi “Elva laul“ finaalis
3. mai õhtul kell 18 saab kultuurikeskuses nautida originaalseid lauluviise, mis sel aastal pühendatud Elva
linna 80 ja Eesti Vabariigi 100 juubelile. Lisaks žürii nimetatud kolmele
parimale, valitakse publiku lemmik
ja eripreemiate saajad.
Visioonikonverents „Elva vald
– sihid ja sammud 2025“. Elva
linnast on saanud uue valla keskus.
Käimas on valla arengukava koostamine. 4. mai arengupäev algab kell 11
kultuurikeskuses teemaaruteludega
töötubades. Pärastlõunal jätkub päev
visioonikonverentsiga, kus ettekannetega astuvad üles Veiko Berendsen,
Rivo Noorkõiv, Juhani Püttsepp, Liia
Hänni, Kariina Laas ja Mihkel Kübar.
Ansambel Noorkuu kontsert

toimub 4. mail kell 19 Elva Kultuurikeskuses ning juhatab sisse laupäevase kodukandi päeva. Kontserdile tuleb
lunastada pilet.
Elva kodukandipäev – sünnipäevanädala tippsündmus jõuab kätte
5. mail. Programmis on kell 9-15
toimuv kevadlaat, kell 10 alustab
meelelahutus- ja kultuuriprogramm
kohalike ja külaliskollektiivide etteastetega, päeva juhivad Lahedad Mutid
Lahedalt. Elva Huviala- ja Koolituskeskuse noored teevad rahvale hiigelsuure sünnipäevatordi, selguvad Lõuna-Eesti vägilased ning õhtu lõpetab
kell 20 tasuta vabaõhu tantsupidu
ansambliga Apelsin. Päeva alguses ja
lõpus on oodata üllatusi!
Jalgpalliklubi FC Elva kogukonna tiim on kohal kodukandipäeval
5. mail. Pühapäeval, 6. mail kell 13
on FC Elva esindusmeeskond Esiliiga
kohtumises Elva linnastaadionil vastamisi Keila JK meeskonnaga. Õhtul
kell 17 on FC Elva jalgpallinaiskond
Elva linnstaadionil Esiliiga mängus
vastamisi Saku Sportinguga. Kes
tuleb, see näeb!
Möödunud aastal populaarsust
kogunud maastikujooksu sari alustab pühapäeval, 6. mail Elva Mägede
Jooksuga. Sarja kuuluvad veel Vapramäe Jooks ning Elva Järvede Jooks.
Mägede Jooksu start antakse kell 12
Elva laululaval ja see kulgeb lähipiirkonna parkmetsa jooksu- ning kõnniradadel. Elva Metsajookse korraldab
Peedu Jooksuselts MTÜ, kes tervitab
rõõmuga kõiki jooksusõpru Elva sünnipäevanädala pühapäeva keskpäeval.
Eeva Kumberg
kommunikatsioonijuht
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Rannu kalmistu korrastamine

Külade Kärajad 2.0

Aruteluhoos külade kärajatel. 		

Elva valla külaliigutajad on tublid
ja tegusad ning kui juhtuda pikemalt
juttu puhuma, siis on nende pead tulvil
põnevatest ja edasiviivatest ideedest.
14. aprillil toimus Konguta piirkonnas
Mäeotsa külamajas Külade Kärajad 2.0.
Imeilus kevadhommik polnud
muutnud osalejate ridu hõredaks ning
lisaks kärajate traditsioonile hinge
sisse puhunud Rannu Külade Seltsile
oli kohale tulnud külaliigutajaid igast
Elva valla piirkonnast. Kohtumisel
keskenduti külaliigutajate koostöövõimalustele ja Elva valla arengukavasse
sisendi andmisele. Külade käramisele
olid tulnud kaasa elama abivallavanem Marika Saar, kultuurispetsialist
Karmen Moont ja arengu- ja planeeringuosakonna juhataja Kertu Vuks.
Marika Saar tutvustas valla tunnustamise korra eelnõud. Ühise arutelu
tulemusel jõuti järeldusele, et Elva
vallas asub nõnda palju aktiivseid külasid ja eestvedajaid, keda kiita ja meeles
pidada. Sellest lähtuvalt jõuti ühisele
otsusele, et tunnustama hakatakse
tublimat küla ning eestvedajat. Küla
tunnustamiseks esitamise aluste väl-

Foto: Eeva Kumberg

jatöötamisel küsitakse sisendit lisaks
ka Kodukant Tartumaalt, kes on enda
kanda võtnud Tartumaa Aasta Küla
konkursi eestvedamise.
Järgnevalt tutvustas Marika Saar
töös olevat projektitoetuste korra
eelnõud. Projektitoetuste kord tagab,
et tublid ja tegusad MTÜ-d ja seltsid
ei peaks kartma, et nende kogukonna
hüvanguks loodud algatused edaspidi
rahastuseta jäävad. Uue korra järgi on
vaja pisut rohkem tegevusi ette planeerida, sest projektitoetuste korra
eelnõu sätestab, et projektitoetusi on
võimalik esitada üldjuhul kord aastas,
1. novembriks.
Päeva teises pooles arutati arengukava erinevate teemavaldkondade
põhiliste probleemide ja arenguvajaduste üle. Kertu Vuks andis ülevaate
arengukava protsessist ja hetkeseisust,
millele järgnes arutelu rühmades. Muu
hulgas tehti näiteks turismi valdkonnas ettepanek kaardistada kõik vaatamisväärsused, et meie inimesed ka
ise teaksid, kui palju lahedaid kohti on
meil vallas külastada. Toodi välja, et
valla kodulehel võiks olla info koha-

Arbi klaver 2018
19. aprillil toimus Elva Muusikakoolis klaveriõpilastele mõeldud
karakterpalade võistumängimine
„Arbi klaver 2018“. Muusikakooli
klaveriõpetaja Malle Valjala mõttest
tekkinud üritus õnnestus 2017. aastal
kenasti ning sel korral otsustati kutsuda osalema ka Nõo Muusikakooli
klaveriõpilased. Võistumängimise
eestvedajaks oli õpetaja Malle Valjala.
Üritusel osales 59 õpilast kaheksas
vanuserühmas. Laste karakterpalade
esitusi hindas žürii, mille koosseisu
kuulusid Tartu Valla Muusikakooli
direktor ja kontsertmeister Ele Sonn,
Otepää Muusikakooli klaveriõpetaja-kontsertmeister Ülle Rebane ja

Elva Muusikakooli kitarriõpetaja
Karel Kasak.
Ühe esitatud pala põhjal valiti
igast klassist kolm parimat, lisaks
anti välja viis eripreemiat. Kui eelmisel aastal sai võistumängimise
Grand Prix Elva Muusikakooli õpilane Madli Saarela, siis käesoleval
aastal pälvis peaauhinna Lauri Kurvits Nõo Muusikakoolist (õpetaja
Imbi-Maie Jakapi). Kõik auhinnalise
koha saavutanud õpilased esinesid
konkursi lõppkontserdil, mis toimus
21. aprillil Elva Kultuurikeskuses.
Tuuli Vaher
Elva Muusikakooli direktori kt

likest ettevõtjatest, kes piirkonnas
teenuseid pakuvad. Rääkisime sellest,
et koolides tuleb suurt rõhku panna
ettevõtlikkuse ja ettevõtluse õppele
ning kutsuda ettevõtjaid tunde andma.
Lastele võiks korraldada oma ettevõtlusideede „ajujahi“.
Traditsioonilised üritused võiksid
jätkuda, näiteks Rõngu valla Külade
Olümpia võiks laieneda kogu valda,
Võrtsjärve mängud tuleks taastada
ning jüriööjooks võiks hõlmata kõiki
piirkondi. Kodulähedased lasteaiad ja
koolid peavad säilima ning kogu kooliharidus võiks muutuda elulisemaks.
Nutikas vajaduspõhine transport ning
kiire internet on olulised märksõnad
igas eluvaldkonnas. Kultuuripärandi
säilitamine, rahvamajade ja külaseltside koostöö ning muuseumid olid
samuti üheks teemaks. Külaviidad,
külasildid, turismikaardid, jaanitulede
platsid, bussipeatused, supluskohad,
matkarajad, muruplatsid, mõisapargid,
külateed, liiklusmärgid ning varisemisohtlikud hooned vajavad valla tähelepanu. Ohtlike ja suurjäätmete vedu
peaks olema elanikele mugavalt korraldatud ning talgupäevad peaks olema
iga-aastane toetatud traditsioon.
Järgmine arengukava teemaline
töötuba/arutelu toimub visioonikonverentsil „Elva vald – sihid ja sammud
2025” 4. mail algusega kell 11 Elva
Kultuurikeskuses. Külade Kärajad 3.0
toimub juba suve lõpul. Ees on seismas
sündmusterikas suvi, seega hea lugeja,
hoia silmad avatud ja kõrvad kikkis,
et kursis olla kõigi põnevate tegemistega. Leia info elva valla kodulehelt
www.elva.ee või Facebookist: Elva
vald.
Mari-Liis Vanaisak
Rõngu Rahvamaja juhataja

kalmistut korrastamas. Alustuseks
jagati omavahel töövahendid ning
igaüks sai valida endale sobiva töö.
Ühed riisusid, teised korjasid põlenud küünlaaluseid. Talvisest sodist
ja samblast pesti puhtaks Rannu
Ema ja Vabadussõja mälestussammas. Kokku korjatud prügi viidi vastavatesse konteineritesse. Töö sai
tehtud kiiresti ja korralikult. Pärast
tööd puhkasime ning raamatukogu
juhataja rääkis meile Rannu kalmistu
ja mälestussamba ajaloost. Seda oli
huvitav kuulata. Süütasime mälestussamba juures ka küünlad. Tubli
töö eest saime preemiaks kommi.
Pärast tööpäeva said kõik rõõmsal
Õpilased tööhoos.
Foto: Viive Vink
meelel minna koolivaheaega nau20. aprillil tegid Rannu kooli 8. tima.
ja 9. klassi õpilased 100-aastasele
Marek Uuspalu
Eestile kingituse ning käisid koos
Rannu Kooli 8. klassi õpilane
ajaloo- ja eesti keele õpetajatega
ning raamatukogu juhatajaga Rannu

Kui te nüüd nalja teete, siis ...

Peedu kooli sünnipäevapidu.		

See, et Elva vallas, metsa sees, on
üks pisike Peedu kool, ei ole paljudele enam uudis. Aga see, et Peedu kool
sai viieaastaseks, võib nii mõnelegi
uudisena kõlada.
Kooli sünni määramine on väga
keeruline lugu. Selleks võib pidada
maja ehitamist, võib arvata koolitusloa saamist või võib veel mõni
vahva bürokraatlik tegur asja taga
olla. Peedu kooli puhul sai määravaks
idee väljahõikamise päev – 1. aprill.
Tagantjärgi tundub see üsna loogiline kuupäev, toimub ju sel päeval
nii mõndagi uskumatut. Eks ta
imekspandav olegi, et ajal, mil Eestis
hakati koolivõrku ümber korraldama
ning siin-seal said koolid sulgemisotsused, tegi üks kool hoopis uksed
lahti.
Ilutarvikud eelmistest sajanditest.
Kuna sel aastal oli 1. aprill kaunis
Foto: erakogu
pühapäevane päev, siis pidu toimus
Palupera kooli keskastme tüdrukud järgmisel päeval. 2. aprill on aga
külastasid 19. aprillil Inga Ilusalongi, rahvusvaheline lasteraamatupäev ja
kus täiendati teadmisi näohoolduse,
jumestamise, depilatsiooni, küünte
hoolduse, kulmude kujundamise ja
juuksehoolduse teemadel. Räägiti
Tartu Miniliiga
lokitangide erinevustest ning tutfinaalturiiril II koha
vustati lisaks tänapäevastele vahenvõitnud ja vabariikditele ka eelmisel ja üleeelmisel
likule finaalturniirile
sajandil kasutusel olnud ilutarvikuid. pääsenud Rannu
võrkpallurid koos
Palju edu enese avastamisel Palutreeneritega!
pera rõõmsatele ja asjalikele neidudele!

Ilu ei ole iialgi
liiga palju!

PILTUUDIS

Grand Prix võitnud Lauri (vasakult neljas) koos vanuserühmade võitjatega.
		
Foto: Kayvo Kroon

kosmeetik Ele Mägi ja
juuksur Inna-Inga Kalmus

Foto: erakogu

seetõttu ei olnud lastel kurb meel,
et naljapäeval koolis ei saanud olla.
Nüüd sai sünnipäeva pidada raamatutegelasena. Eks ta omamoodi
sümboolne olegi. Iga lasteraamat
on kellegi idee, mis pandud paberile
ning jõuab lasteni. Nii on ka iga kool
kellegi idee, mis loodud selleks, et
jõuda lasteni.
Kui tavaliselt on kombeks sünnipäevalapsele midagi soovida, siis
Peedu koolile on nii palju head soovitud, et siinkohal teeme vastupidi.
Väljavõte 3. Klassi õpilase Laine-Liise Särgi sünnipävaluuletusest:
„Mulle meeldib minu kool.
Meie kool on aga noor.
Iga kool on isesorti.
Meie kool mu lemmiksorti“.
Soovime, et iga laps, lapsevanem,
õpetaja ja koolijuht leiaks oma sordi!
Joosep Tosmin
Peedu Kooli koolijuht

ELVA VALLA INFOLEHT

Puhja lasteaias algas õuesõppe periood

Valgutas tehti südamele pai
keldrit, mitmeid varemetes
mõisahooneid, kuulasime
lugusid mõisa ajaloost.
Kongutas olime pisut kadedad sealse kogukonna jaoks
loodud sportimisvõimaluste
ja toreda künkliku metsatuka pärast. Väga meeleolukas matk oli Elva Väikesel
Matkagrupp Aakres.
Foto: Liina Laaser
Väerajal, kus uuriti loodust,
Valguta Maanaiste Selts koos- kuulati rahvajutte ja lugusid taieste
töös Valguta Lasteaed-Algkooliga kohta. Kevadises parkmetsas leidis
korraldas aprillikuus liikumise pro- iga retkel osaleja talle vajalikku
pageerimiseks kolm matka Aakres, väge.
Meie, valgutalased, tundsime
Annikorus ja Elvas. Matkadest võttis
osa 129 liikumishuvilist vanuses rõõmu liikumisest ja toredast selts4–80 aastat. Matkade eesmärgiks konnast. Kõik said punased põsed ja
oli tutvuda oma valla uute naabrite tugevama südame. Ilmataatki valis
eluolu ja ümbrusega ning igal matkal meie matkadeks ilusa ilma. Täname
oli võimalik leida midagi õpetavat, vastuvõtjaid Liina Laaserit, Liina
kinnistavat, kordavat, midagi vana, Tamme ning Evelin Toomi.
Meie tegemisi toetas Kohaliku
midagi uut, huvitavat ja järeletegeOmaalgatuse programm.
mist väärivat.
Aakre ja Konguta koolides tutLea Pung
vustati ruume, laste töid, majade
Valguta Lasteaed-Algkooli
ümbruse lugusid. Aakres imetlesime
õpetaja
kooli saaliks korrastatud mõisa jää-

Pääs Euroopa Meistrivõistlustele
Eesti meistrivõistlused pisikadettidele toimusid Paul Kerese nimelises malemajas 17. märtsil. Elvat
esindasid Keir-Christian Sugul ja
Uku Pappel. Meistrivõistlustel osales
28 poissi ja mängiti seitse vooru.
Keir-Christian sai viis võitu ja kaks
kaotust (10 punkti), jäädes esialgu
jagama 3.–4. kohta, kuid madalama
koefitsendi tõttu saavutas neljanda
koha. Ukul oli neli võitu ja kolm
kaotust (8 punkti), saades koefitsenti
arvestades 11. koha.
Vene kabe Euroopa meistrivõistlusi peetakse sel aastal eraldi ka 2010.
aastal sündinud ja noorematele ning
kuna pisikadettide vanuserühmas
kolmanda koha saavutanud Rasmus
Rool saab võistelda nooremas vanuserühmas, pääseb vene kabe EM-le
Elva poiss Keir-Christian Sugul.
Eesti meistrivõistlused minikadettidele toimusid 7. aprillil, kus Elvat
esindas Hannah Pappel. Võistlejaid
oli kokku 12 ning mängiti 7 vooru.
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Hannah saavutas kolm võitu, ühe
viigi ja kolm kaotust (7 punkti),
jäädes jagama esilagu 5.–7. kohta.
Koefitsenti arvestades saavutas ta
lõpptulemuseks 7. koha.
Meistrivõistlused kadettidele toimusid 8. aprillil ning Elvat esindas
Ketter-Katreen Orav, kes oli oma
vanuserühmas üks noorimaid ning
võistluse tegi erakordselt raskeks
väga kõrge tase ning nõue kirjutada enda kui ka vastase käigud üles.
Võistlejaid oli 12 ning mängiti seitse
vooru. Ketter saavutas ühe võidu,
saades lõpptulemusena 12. koha.
Meistrivõistlustel saatis lapsi
kaberingi juhendaja Kaido Raidla.
Kõik osalejad olid väga tublid ja
vaprad. Palju õnne väga heade tulemuste eest!

Kuigi päike ja linnulaul on lapsi
juba ammu õue meelitanud, sai
ametlik hooaeg alguse 16. aprillil
Kiigemäel, kuhu mindi nii ratastega,
jalgsi kui bussiga.
Kollaste vestide rongkäik kuulutas
üle Puhja, et lapsed on liikumas ja
kevad ning suvi võiksid kiiremini
tulla. Meie tublid õpetajad viivad
lapsi õue igal aastaajal, ka vihmaga,
selleks on meil väliterrassid. Värske
õhk hoiab tervist ja annab hea söögiisu. Oleme tervisliku elustiiliga
lasteaed ning seda võimaldab meile
õueala ning ka looduskeskkond meie
ümber. Tänud liikumisõpetaja Triin
Pallile ja teistele õpetajatele, õpetaja
abidele, kes õuesõpet, liikumist ja
värsket õhku hindavad.
16. aprillil toimus teine tore ettevõtmine ning lasteaed sai endale
laste isade kaasabil kaks suurt ja
kõrget pajuonni. Õpetaja-õppealajuhataja Ela Raide eestvedamisel
korjati pajuoksi ning mõne tunniga
kujundati kaks pajuonni. Kui nüüd
vihmad aitavad ja ise hoolsad oleme,
lähevad need pajuonnid lehte ning
kaunistavad õueala ja on lastele
põnevaks mängukohaks.
Hiljuti saime PRIA projektitoetuse
abil soetada lasteaeda blenderid ja
peenrakastid. Blenderite soetamise
eesmärk on lastele puu- ja köögiviljasmuutide ning tervisliku toitumise
põhimõtete tutvustamine. Tervislik
toitumine on tugevalt au sees ka
meie köögis. Majandusalajuhataja Anne Veisner, noor kokk Karin

Kiigemäel õuesõppe hooaega avamas. 		

Vänzel ja abikokk Monika Koort
on tervislikke näpunäiteid jälgides
edukalt rikastanud lasteaia menüüd.
Peenrakastide soetamise eesmärgiks
on loodussäästliku ja maalähedase
maailmapildi kujundamine ning aiapidamise algtõdede õpetamine läbi
köögivilja- ning maitsetaimepeenarde rajamise ja hooldamise. Tegelikult
on rühmadel olnud juba mitu aastat
oma peenrad ning seal kasvatatud
teravilja, juurvilju, maasikaid, maitsetaimi ja lilli. Suur kiitus PRIA projekti eestvedajale Ela Raidele ning
meie tublidele õpetajatele, eesotsas
Marje Normaniga, kes teraviljakasvatust kui ka potipõllumajandust
edukalt eest vedanud on.
20. aprillil toimus Puhjas tradit-

Foto: erakogu

siooniline jüriöö jooks. Spordiväljakul said jooksuringi teha nii lasteaia- kui koolilapsed. Uskumatult
tublid olid väikesed sõimelapsed, kes
jooksid sama pika ringi kui vanemad
lapsed. Ilm oli päikseline ja spordipisik tegi oma töö.
Peagi on käes maikuu ning tulekul
Puhja lasteaia liikumispidu. Siis juba
metsaistutamine kooliminevate lastega, koolisaatmispeod, looduslaager… Ja kaugel see suvigi enam on!
Leelo Suidt
Puhja Lasteaed Pääsusilm
direktor

Hellenurme lapsed koduvalda avastamas

10. aprilli hommik algas Mesimummide ja Lepatriinude rühma
lastele bussisõiduga Hellenurmest
Elvasse, kus tutvuti kultuurikeskusega, Arbi järvega, raekojaga ja
raudteejaamaga. Kultuurikeskuse
lahke töötaja tegi meie lastele väikese ekskursiooni, mille käigus saime
näha teatrisaali, lava ja bändiruumi
Mirja Jõgi ning imetleda näitust Rõngu kihelElva Avatud Noortekeskuse konna rahvariietest. Arbi järve ääres
noorsootöötaja köitsid laste tähelepanu kõige enam
pardid. Õpetaja Anne rääkis lastele,

miks ei tohi parte saiaga toita ning
selgitas, kuidas ära tunda emast ja
isast parti. Edasine teekond viis meid
Elva raekoja juurde, kus kuulasime
kellamängu ja lapsed said teada, et
selles majas töötab Elva vallavanem ja vallavalitsus. Raudteejaama
jõudes uuriti esmalt, milline see
raudtee siis ikkagi välja näeb ning
räägiti ohtudest raudteel. Jaamahoones uudistati linna maketti ja suurelt
kaardilt otsiti üles nii Elva, Palupera
kui Hellenurme. Siis jõudis kätte

päeva kõige enam elevust tekitanud
osa – rongisõit Paluperra. Mitmele
lapsele oli see elu esimene rongisõit.
Paluperas ootas ees juba buss, mis
viis meid tagasi lasteaeda, kus jagati
rõõmsalt vahetuid muljeid külastatud paikadest ja alustati ühiselt oma
koduvalla maketi meisterdamist.
Maarika Vähi
Hellenurme Lasteaia direktor

ALUSTAME UUTE LASTE VASTUVÕTTU
HELLENURME LASTEAEDA
Avalduste vastuvõtt 2018/2019 õppeaastaks alates 2.maist.
Meie lasteaeda on oodatud lapsed vanuses 1,5 - 7 aastat.
Võtame vastu ka Elva linna lapsi. Lasteaiakoha kindlustamiseks
palume esitada oma avaldus hiljemalt mai lõpuks.

Vajalikud dokumendid:
• avaldus (võimalik täita kohapeal)
• lapse sünnitunnistuse koopia (võimalik teha
kohapeal)
• lapsevanema isikut tõendav dokument
• lapse tervisekaart
• 1. klassi tulijatel koolivalmiduskaart
• 2.–6. klassi tulijatel tunnistus ja väljavõte
eelmise kooli õpilasraamatust
• 3x4 cm foto õpilaspileti jaoks

ÕPILASTE VASTUVÕTT RÕNGU KESKKOOLI
1. KLASSI
On alanud 2018/2019. õppeaastal 1. klassi tulevate
õpilaste registreerimine.
Taotluse saab esitada 10. maini 2018 tööpäevadel
kell 8–16 Puiestee 19 sekretäri ruumis nr 234.
ÕPILASTE VASTUVÕTT RÕNGU KESKKOOLI
10. KLASSI
Vastuvõtt gümnaasiumisse toimub põhikooli
lõputunnistuse ja motivatsioonivestluse alusel.
Vestlusele saab registreerida telefonil 745 9438 või epostiga: riina.aunap@rongu.edu.ee.

Lisainfo telefonil 745 9438.

Oleme väike, kodune lasteaed. Meid iseloomustab:
lapsesõbralikkus ja paindlikkus
väiksem laste arv rühmades ja individuaalne lähenemine
looduslähedus ja õuesõpe
loovuse arendamine läbi erinevate loovtegevuste ja mängu
tasuta spordi-, muusika- ja robootikaring
Vajalikud dokumendid:
avaldus
lapse sünnitunnistuse
koopia ( võimalik teha
kohapeal )

Info telefonil 56628718
( direktor Maarika Vähi)
või lasteaed@palupera.ee
Lasteaia
kodulehekülg:
lasteaed.palupera.ee
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Puhja Naiskoor Läte sai 15-aastaseks

Puhja Naiskoor Läte. 		

P

uhja Naiskoori Läte sünnipäevakontsert „Alles jääb
laul“ toimus 7. aprillil Puhja
Seltsimajas.
Läbi muutliku aja püsima jäänud
naiskoor alustas oma tegevust

Foto: Rein Toom

2003. aastal, kasvades välja varem
tegutsenud naisansamblist. Koori
dirigendiks on algusest peale olnud
Puhja Kooli muusikaõpetaja Ruth
Luts. Oma nime on koor saanud
Puhjas töötanud, siin pasunakoori

ning sega- ja meeskoori asutanud
Aleksander Lättelt, aga ka Kavilda
ürgorus voolavalt tervendava mõjuga
ja silmanägemist parandavalt Kave
lättelt. Alates 2005. aastast on kooril
ka oma logo, mille autoriks Endel
Aadusoo.
Sünnipäevapidu kaunistasid
oma etteastetega meie sõbrad
– krapsakad rahvatantsijad segarahvatantsurühmast Opsal ja nais
rahvatantsurühmast Rukkilill, lauljad kirikukoorist Dionysius ja vahvad
pillimehed kitarristide ansamblist
Ümarlaud. Toreda üllatusena oli
publikul võimalus kuulata kimbukest
tervituslaule Puka meesansamblilt,
keda juhendab Evald Raidma. Kontserti aitas vahetekstidega tervikuks
siduda Heiki Rokka, klaverisaatja
virtuoosset ja tänuväärset tööd tegi
Katrin Nuume.
Kontserdil kõlanud laulud varieerusid rahvalaulude töötlustest kaasaegsete noorte autorite teosteni.
Alustati naiskooride hümniga, Miina

Palupera 25. mälumäng sai lahenduse
Öeldakse, et kõige pikaajalisemad
on ajutised asjad. 1993. aastal, kui
mälumängijate hulgas oli mõnda
aega räägitud ühe uue turniiri vajalikkusest Valgamaal, otsustasime
Hellenurme kandi mälumänguritega mõtte teoks teha. Idee oli
korraldada üks mäng varalahkunud
spordimehe ja mälumänguri Ain Silla
mälestuseks. Tänaseks on Palupera
mälumäng toimunud 25 korda ning
esimesest mängust alates on teemaks olnud Eesti ja Eestiga seonduv.
Kõigist 25 mängust on osa võtnud
Mairold Kõrvel ja Rudo Lilleleht.
Esimesed kaks aastat oli mängujuhiks Ove Karu, keda aitasid Sulev
Pallon ja Toivo Lepik. Küsimuste
koostamisel olid abiks Mall Värva
ja Dagmar Uibo. Suurt toetust on
alati pakkunud Palupera vald. Esimene mäng toimus Hellenurme
Kultuurimajas, edaspidi on meid
soojalt võõrustanud Nõuni Maakultuurimaja pere. Ove Karu taevastele
mälumängudele mineku järel võttis
mängujuhi rolli üle Sulev Pallon, abiliste hulka lisandus Kalju Noorhani.
Palupera turniiri kuulsus laienes

ja osalejaid oli kõigist Lõuna-Eesti
maakondadest. Sulev Palloni juhtimisel oli Palupera mäng saavutanud
kõrge taseme, millest võtsid osa Eesti
parimad kilvarid. Kui Sulev Pallon
meie hulgast lahkus, tundsime
temast väga puudust. Paar aastat
korraldasime mänge oma jõududega, kuid vajasime hea taseme
hoidmiseks uut mängujuhti, kelleks
leidsime Tartust pärit tuntud mälumängija Tõnu Talve.
Tänavuse juubeli turniiri tasavägine finaalmäng toimus 6. aprillil
Nõuni Kultuurimajas, kus osales 13
võistkonda Valga-, Tartu- ja Põlvamaalt. Võitja karika viis koju Räpina
valla Kuke talu võistkond koosseisus
Mart Kiis, Rein Hiiob, Tõnis Markja,
Veiko Tons. Teise koha saavutasid
Otepää mängijad Mairold Kõrvel,
Kaidi Mägi, Urmas Kuldmaa ja Meelis
Lill. Palupera turniir on ka Valgamaa
MV meeskondlikus mälumängus, siis
lohutuseks said Otepää mehed kaela
Valgamaa meistri medalid. Kolmas
koht rändas aga Põlva linna. Neljanda koha ja Valgamaa MV hõbemedalid said kaela Valga TBMMK

Härma ja Anna Haava kooriklassikasse kuuluva lauluga „Ei saa mitte vaiki
olla“. Nostalgiasõpradele pakkusid
elamuse Valter Ojakääru ja Leelo
Tungla „Oma laulu ei leia ma üles“
ja rahvaluuletekstil põhinev Hans
Hindpere seatud laul „Viire takka“.
Kuulajad said Lätte ja Ümarlaua
ühises esituses nautida aegumatut eesti rahvaviisi „Meil aiaäärne
tänavas“, millele kitarriseade teinud
Ott Kaasik. Urmas Sisaski „Heliseb
väljadel“ tsüklist „12 laulu Püha
Neitsi Maarja auks“ tuli esitusele
koos Dionysiusega, solistina säras
Eveli Roosaar. Aleksander Lätte laul
„Jõe ääres“ äratas publiku fantaasia
talveunest, Kait Tamra „Oma saar“,
kus solistidena tegid kaasa Meelis
Udso ja Rando Koort, viis helidesse
kätketud emotsiooni otse kuulajate
südamesse. Kogu kontserdipublik
sai osa rikastavast muusikaelamusest, kui kõlama hakkas südamlik
ja hinge ülendav „Üle Maarjamaa“,
mida klaveril saatis autor, meie oma

kodukandist pärit noor andekas laululooja ja lauluõpetaja Triin Arak.
Lõpulauluks kõlas Piret Ripsi ja Leelo
Tungla „Alles jääb laul“.
Puhja Naiskoor Läte tänab kõiki
sõpru, koostööpartnereid ja kuulajaid, kellega laulurõõmu jagatud!
Täname toetuse eest Eesti Kultuurkapitali Tartumaa ekspertgruppi,
Puhja Seltsimaja ja Elva valda ning
lahkeid annetajaid Kristjan Luts,
Kaarel Luts ja Indrek Luts! Jäägu
sünnipäeva meenutama meie 15.
lauluaasta puhul välja antud retseptiraamat, kus igal dirigendi ja laulja
lemmikretseptil lisapealkiri koori
repertuaaris olnud laulude hulgast.
Naiskoor Läte valmistub juba 2019.
aasta juubelilaulupeoks, sest ainult
sõnaraamatus on edu eespool kui
töö.
Urve Hämäläinen
Puhja Naiskoori Läte laulja

Arboristid näitasid oskusi
Palupera mõisakooli pargis

võistkonnast Lisel Helbroht, Jaan
Rapp, Ivo Pill, Rodo Lilleleht ja Villem-Erik Danzinger. Neile järgnesid
Tartu Valla ja Puhja Strohhi võistkonnad. Eriti hea meel on tänavuse
uustulnuka, Puhja võistkonna, südi
esinemise üle. Võistkonnas mängisid
Karita Rokka, Mariann Karja, Kaul
Karja ja Enn Pokk. Valgamaa MV
pronksmedali teenisid seekord Sangaste mälumängijad Tiina Liivamägi,
Mati Rautsepp, Virgo Roose, Ringo
Saar ja Brandon Undrusk.
Osalejad jäid mängu tasemega
rahule ning tänasid Tõnu Talvet ja
tema abilisi Liis Lõhmust, Valdis
Meost ja Artur Lõhmust. Täname
Otepää valda, Valgamaa Spordiliitu
ja Nõuni Kultuurimaja toetuse eest
auhinnalaua katmisel ning sünnipäevatordi pakkumisel, mille valmistas Esta Märs Lande Grillikojast.
Arborist mõisakooli pargis.
Foto: erakogu
Pikk tee on käidud ja väga palju on
olnud toredaid kaasteelisi. Soovin, et
14. aprillil toimus Palupera mõisee traditsioon jätkuks ning tuleks ka sakooli paris talgupäev. Eesti ArboPalupera 26. turniir!
ristide Ühingul on saanud heaks
tavaks teha mõisakoolide parkides
Kalev Lõhmus kevadtalguid, tutvustamaks arboristide tööd ka linnadest eemal. Talvel

läbi Mõisakoolide Ühenduse tehtud
üleskutsele reageeris üle Eesti seitse
kooli, mille hulgast valiti välja Palupera Põhikool ja selle park.
Puude ülevaatamisel selgus, et
vaja on langetada paar kooliperet
ohustavat puud, kinni siduda mõned
puuharud ning teha hoolduslõikust
murdumisohtlike okste eemaldamiseks. Mõned põlispuud tehti korda
ka Aakre mõisapargis. Abistama
ja uudistama olid oodatud kooli
vilistlased ning külaelanikud. Huvilistel oli võimalus arboristiköitega
puu otsa ronida ja tutvuda ohutuks
saetööks vajaliku varustusega. Arboristid andsid ka nõu, kuidas koduaias
lõigata puudeoksi ning teha istutustöid. Tänu ilusale ilmale ning koolipere heale ettevalmistusele kujunes
talgupäev töiseks ja meeleolukaks.
Tänan kõiki osalejaid ning eriline
tänu Eesti Arboristide Ühingu aseesimehele Sulev Järvele!
Svetlana Variku
Palupera Põhikooli direktor

Elva valla laululapsed tõid päikese välja!

Noorema vanusegrupi võitja Hariette-Liis Kuus.
			Foto: Karen Akopjan

14. aprilli hommik tervitas
Konguta Rahvamajja saabuvaid laululapsi ja nende
saatjaid vihmaga. Nagu ikka,
ilmateade ei eksi siis, kui ta
halba ilma ennustab. Koguneti selleks, et välja selgitada
laululapsed, kes pääsevad Elva
valda esindama lauluvõistlusele „Tartumaa Laululaps 2018“,
mis toimub 19. mail Ülenurme
Muusikakoolis. Vihmasadu
lakkas ja päike tuli välja, kui
lapsed oma ilusa lauluhääle
ja säravate silmadega lavale
astusid. Kokku osales 33 laululast neljas vanusegrupis.
Kõige pisemad ulatusid vaevu
mikrofonini ja suuremad laulsid juba nagu muusikalitähed.
Esindatud olid Rõngu Rahvamaja Laulustuudio ja Rõngu

Keskkool (juhendaja Elre Mägi),
Aakre Lasteaed-Algkool (juhendaja
Eda Luht), Elva Laulustuudio (juhendajad Livia Kuuskvere, Kärt Anton
ja Merlin Kivi), Konguta Rahvamaja
Laulustuudio (juhendaja Merilin
Seer), Elva Muusikakool (juhendajad Merili Retter ja Evald Raidma);
Elva Lasteaed Õnneseen (juhendaja
Siim Jaanson), laulustuudio Laulupesa (juhendaja Triina Arak), Elva
Gümnaasium (juhendaja Ehtel Kuldvere-Vent).
Parimate välja selgitamiseks oli
kohal asjatundlik žürii koosseisus
Heleri Arumets – laulja, Margit Aigro
– Tsirguliina Keskkooli muusikaõpetaja ja kolme segakoori dirigent, Ain
Tarro – Heino Elleri nimelise Tartu
Muusikakooli õppejuht ja dirigent.
Žürii kommentaaridest selgus, et
kõik vanuserühmad olid väga ühtlase

tasemega, kuid parimate selgitamine
laabus ilma suuremate vaidlusteta.
Maakondlikus finaalis esindavad
Elva valda igast vanuserühmast kaks
parimat. Lisaks andis žürii välja ka
igas vanuserühmas ühe eripreemia.
I grupp, 3–7-aastased
1. Hariette-Liis Kuus, Rõngu Rahvamaja laulustuudio
2. Maarja Räisa, Elva Laulustuudio
žürii eripreemia: Oskar Koort, laulustuudio Laulupesa
II grupp, 8–10-aastased
1. Linde Leetberg, Elva Laulustuudio
2. Grete Koppel, Elva Laulustuudio
žürii eripreemia: Tristan Aigro,
Elva Lasteaed Õnneseen
III grupp, 11–13-aastased
1. Frank Tigane, Elva Muusikakool
2. Emili Külaots, Konguta Rahvamaja laulustuudio

žürii eripreemia: Eleonor Laas,
Rõngu Keskkool
IV grupp, 14–16-aastased
1. Melissa Heleen Lust, Elva Laulustuudio
2. Kirke Koort, Elva Laulustuudio
žürii eripreemia: Krete-Ly Frei,
Konguta Rahvamaja laulustuudio.
On suur rõõm, et kohalikud ettevõtted toetasid lauluvõistlust ja
aitasid lastel silmi särama panna.
Suur tänu COOP Elva ja Natty Maapähklivõi. Suur tänu ja kiitus kõigile
juhendajatele ja loodame, et järgmisel aastal on lapsi veel rohkem ja
igast kandist. Palju õnne võitjatele!
Meelis Külaots
Konguta Rahvamaja juhataja

ELVA VALLA INFOLEHT

Jäätmekäitluse teemal küsimused-vastused
1. Kuhu viia pakendijäätmed?
Elva vallas asuvad avalikud
pakendikonteinerid, kuhu on võimalik tasuta viia pakendijäätmeid.
Kogumispunktide asukohad on leitavad TVO, ETO või Pakendiringluse
kodulehelt. Pakendeid kogutakse
taaskasutamise eesmärgil ning
ümber töödelda saab vaid puhtaid
pakendeid. Sel põhjusel on väga
määrdunud pakendite puhul vajalik
kerge loputamine. Pakendijäätmete konteinerisse ei tohi viia selleks
mitte ettenähtud asju (mähkmeid,
vanu riideid, ehitusprahti jm). Elva
linnas eramaja omavatele kodanikele pakub TVO pakendijäätmete
veoks tasuta teenust. Teenusega on
võimalik liituda nende kodulehel.
Pärast lepingu sõlmimist saadetakse kodanikule postiga pakendikott, kuhu kuu aja jooksul tekkivad
jäätmed koguda. Graafikujärgsel
veopäeval tuleb pakendikott asetada vedajaga kokkulepitud kohta,
kust see kogumispäeval ära viiakse.
Kindlasti soovime tulevikus, et ka
teistes suuremates tiheasustustega
alades oleks võimalik antud teenust
kasutada.
2. Millised pakendid sobivad
segapakendikonteinerisse?
Jogurti- ja võitopsid, õli-, ketšupija majoneesipudelid; kosmeetika- ja
hooldustoodete pakendid (näiteks
šampoonipudelid); plastnõud ja
karbid ja muud puhtad plastpakendid; toidu- ja joogipakendi metallkaaned ja -korgid; konservkarbid
ja -purgid; kartongist piima- ja
mahlapakendid; kartongist kondiitritoodete karbid ja mud puhtad
kartongpakendid; joogipudelid,
kilekotid, pakkekile.
3. Missuguseid jäätmeid ei tohi
panna olmejäätmete konteine
risse?
Olmejäätmete konteinerisse
ei tohi panna ohtlikke jäätmeid,
kuuma tuhka, vedelaid jäätmeid,
käimlajäätmeid, kogumiskaevude
setteid, nakkust tekitavaid ja bioloogilisi jäätmeid, ehitus- ja lammutusjäätmeid.
4. Kuhu viia ohtlikud jäätmed?
Ohtlike jäätmete kogumispunktid
asuvad:
• Elva linnas Nooruse tn 8 (juurdepääs Puiestee tänavalt);
• Rõngu piirkonnas Tehase
tänava vana bensiinijaama juures;
• Puhja piirkonnas Nooruse tn 4,
Puhja alevik;
• Rannu piirkonnas Ringtee tn 4,
Rannu alevik;
• Palupera piirkonnas Otepää

jäätmejaam Kastolatsi tee;
• Konguta piirkonnas antakse jäätmeid üle korraldatavatel
kogumisaktsioonidel.
5. Kuhu pöörduda, kui on prob
leem korraldatud jäätmeveoga?
Elva vallas (va Konguta piirkonnas, kus on vabaturg) teostab
korraldatud jäätmevedu Eesti Keskkonnateenused. Juhul, kui kodanikel
on küsimusi jäätmeveo, hindade või
tühjendamata konteinerite osas
tuleb pöörduda lühinumbrile 1919
või saata e-kiri tartu@keskkonnateenused.ee. Paljud kodanikud
pöörduvad veoprobleemide korral
Elva Vallavalitsuse keskkonnaspetsialisti poole, kes kahjuks ei saa
muuta vedajaga tehtud lepingut
ega veopäevi, vaid saab pakkuda
ainult nõustamisteenust. Seetõttu
on oluline, et kodanik pöörduks
probleemide korral siiski otse Eesti
Keskkonnateenuste poole.
6. Üksi elaval vanainimesel
tekib prügi väga vähe. Vajadus
konteinerit tühjendada tekib
kord või kaks aastas. Miks peab
seda tühjendama kord kuus?
Üksi elaval inimesel on võimalik
kasutada jäätmekoti teenust, mis on
üldjuhul soodsaim pakutav teenus.
Selle teenuse puhul sobivas mõõdus
jäätmekott paigutatakse veopäeval
vedajale sobivasse kohta, vajadusel kaetakse teki või pappkastiga,
et vältida metsloomade ligipääsu
jäätmetele. Võimalik on ka naabriga
kokkuleppel kasutada ühte mahutit
kahe peale, jagades sellisel viisil
kulusid (kindlasti eelnevalt teavitada Eesti Keskkonnateenuseid või
Elva Vallavalitsuse keskkonnaspetsialisti).
7. Kasutan suvilat mõnel
päeval aastas ja jäätmeid selle
käigus ei teki. Mis põhjusel on
jäätmevedu vajalik?
Kinnistu kasutamisel üldjuhul jäätmed siiski tekivad. Juhul,
kui elamut kasutatakse suvilana
hajaasustuses, toimub vedu neli
korda aastas. Vastavalt jäätmeseadusele tuleb kinnistul tekkinud
jäätmed üle anda nende tekkekohas.
Pole otstarbekas tekkivaid jäätmeid
vedada alalise elukoha konteinerisse või poetada neid teepeal jäävasse
avalikku konteinerisse. See võib
põhjustada konteinerite ületäitumist ja seeläbi ümbritseva keskkonna prahistumist.
8. Mis põhjusel teeb vedaja
tühisõidu?
Gaafikujärgsel veopäeval võib
vedaja teha jäätmevaldajale tühisõi-

28.12.1944-07.04.2018

Luule Põder

01.10.1928-13.04.2018

Siiri Metsik

03.08.1936-13.04.2018

Aleksei Loknovski
06.03.1930-15.04.2018

Liivika Unt

02.04.1970-18.04.2018

Sel aastal ootab Rõngu Rahvamaja
pere koos heade koostööpartnerite
Rõngu Pillimuuseumi, Kõduküla,
MTÜ Kvaliteetaja ja Rõngu Raamatukoguga kõiki huvilisi 26. mail
Rõngu Kihelkonnapäevale. Kihelkonnapäev on uuenduskuuri läbinud
jätk Rõngu valla Kodukandipäevale.
Kihelkonnapäev saab hoo sisse
juba 25. mail, kui toimub mälestus
retk, mis saab alguse Korustes Juka
kivide juures, Rõngu kalmistul asetatakse küünal ja tehakse kummardus
Vabadussõjas langenutele.
Päev jätkub vastrenoveeritud
Rõngu rahvamajas, kus Marit Külvi
eestvedamisel avatakse näitus
„Rõngu rõivad 150 aastat tagasi.
Minu tütrel saava saaja“. „Rõngulased teavad ning kannavad valdavalt 60 aasta taguses raamatus
soovitatud rahvarõivakomplekti.
Näitus sündis soovist tutvustada
kihelkonna rõivaste mitmekesisust,
näiteks saab näha veerandit Eesti
Rahva Muuseumis säilivatest ligi
sajast kirivööst,” tutvustab näituse
kuraator Marit Külv. Näitus annab
ülevaate 19. sajandi teises pooles
Rõngu kihelkonnas kantud rõivastest. ERMi eeskujul valminud erakogudest pärit esemete kõrval on
väljapandud fotod ERMi fotokogust,
mis annavad aimu endisaegsete inimeste riietest ning eluolust.
Põhipäeval, 26. mail jagub tegevusi
igas vanuses külastajatele. Varajas-

tel hommikutundidel alustab laat
Rõngu turuplatsil. Kellel soov oma
hääd ja paremat kaupa müüa, siis
registreeruda laadale saab numbril
5805 1915, Sirle.
Muusikanautlejatele mõeldes avab
kell 9 oma uksed Rõngu Pillimuuseum ja koos Rõngu Pasunakooriga
tervitatakse külastajaid hommiku
kontserdiga. Ühe täisväärtusliku
hommiku juurest ei puudu ka puder.
Kell 10 avatakse Kihelkonnapäev
Rõngu bussijaama juures. Esinevad
kohalikud isetegevuslased. Lastele
avatakse koostöös Elamusspordiga
ekstreemõpitoad, kus juhendajate
käe all saab aimu, mis on slackline,
barkuur ja kiiking. Toimub ka tilluja lastejooks bussijaama haljasalal,
kell 12 saab ise osa võtta või kaasa
elada Ausamajooksule, terve päeva
on avatud Pillimuuseum. Plaanis on
ka ajalooretk, miniarena avamine,
käsitöönurgake, Rõngu kandi viie
tee puhvetite päiva kohvikute allee
Rõngu turuplatsis ja palju muud
meelepärast.
Kell 20 tasub sammud seada Hiugemäele, sest päeva lõpetab saates
„Rahvabänd“ paljude eestlaste südamed võitnud Eesti Mees.
Info ürituse kohta leitav Facebooki
avalikus grupis „Rõngu rahvamaja“
või valla kodulehel www.elva.ee.
Lisainfo numbril 516 5531, Mari-Liis.
Mari-Liis Vanaisak
Rõngu Rahvamaja juhataja

Tugiisikud said põhjaliku
teadmistepagasi

Aprilli esimesel nädalal toimus
Elva Laste- ja Perekeskuse eestvedamisel tugiisikute baaskoolitus.
Viiel järjestikusel päeval said 17
osalejat teadmisi tugiisikutöö alustest ja olemusest, lapse arengust,
erivajadusega laste märkamise ning
toetamise viisidest, peredega töötamisest ja lõpuks veel läbipõlemise
ennetamisest ning psühholoogilisest
enesekaitsest. Kõik alustajad jõudsid
uhkelt tunnistuseni. Koolitasid loovterapeut ja koolitaja Maris Knuut,
eripedagoog Riita Irv ja perenõustaja
Lisainfo: Margit Berg-Jürgens, Kai Räisa. Osalejate tagasiside kooe-post margit.berg-jurgens@elva. lituse kohta oli äärmiselt positiivne.
ee, telefon 730 9898; 5305 2500.
Osalejate hulgas olid valdavalt juba
töötavad tugiisikud, kellel puudus
Margit
seni vajalik ettevalmistus. Koostöös
Berg-Jürgens
keskkonnaspetsialist

Elva Vallavalitsusega planeeritakse
kogu valla tugiisikusüsteem üle vaadata ja vajadusel inimesi juurde koolitada veel selle aasta teises pooles.
Suuremat rõhku hakatakse panema
ka peretugiisikute koolitamisele ja
tööle rakendamisele, et raskustesse
sattunud pered õigeaegselt vajalikku abi saaksid. Laste- ja perekeskus
korraldab ka regulaarseid tugiisikute
supervisioone, et juba töötavad inimesed jaksaksid, suudaksid ja tahaksid oma tänuväärset ametit pidada.
Täname ruumide kasutamise võimaluse eest Elva Linnaraamatukogu
lahket meeskonda. Koolitust toetas
Elva Vallavalitsus.
Kai Räisa, koolitaja

sündis 29.03.2018

Arno Vask

Toomas Ojaste

Kutse Rõngu Kihelkonnapäevale!

Aleksandra Alberg

Elva vald mälestab
30.07.1938-06.04.2018

du, kui veopäeval jäätmekonteiner
puudus või juurdepääs kinnistule
oli raskendatud. Tühisõidu korral
saadab vedaja kinnistu omanikule
fotoga teate, kus toob välja põhjuse,
miks jäätmevedu ei olnud võimalik
teostada. Tühisõidu korral tuleb
kinnistu omanikul üldjuhul maksta
pool jäätmeveo hinnast.
9. Kas ma saan loobuda korral
datud jäätmeveost?
Kui kohaliku omavalitsuse üksus
on veendunud, et kinnistul ei elata
või kinnistut ei kasutata, võib kohalik omavalitsus jäätmeseaduse § 69
lg 4 kohaselt jäätmevaldaja erandkorras vabastada taotluse alusel
teatud tähtajaks korraldatud jäätmeveoga liitumisest. Jäätmeveost
vabastuse saamiseks peab kinnistu
omanik esitama allkirjastatud taotluse e-posti teel või paberkandjal
aadressile Kesk 32, Elva linn. Taotluse vorm on leitav Elva valla kodulehelt.
Jäätmeveost vabastuse taotlust
menetletakse põhjalikult ning kui
selgub, et kinnistut on võimalik
aeg-ajalt siiski kasutada (näiteks
suveperioodil) siis on jäätmevedu
antud piirkonnas vajalik selleks,
et vältida jäätmete pahatahtlikku
looduskkeskkonda viskamist ning
lähikonnas asuvate avalike konteinerite, mis on alatihti ületäitunud,
ummistamist. Pole otstarbekas
kinnistul tekkivaid jäätmeid vedada
teise linna prügikonteinerisse, kui
on võimalik neid vedajale üle anda
oma kinnistult.
10. Kui tihti toimub vedu?
Segaolmejäätmete äraveo minimaalne sagedus on tiheasustusalal
või kompaktse hoonestusega alal
vähemalt üks kord nelja nädala
jooksul, hajaasustusalal vähemalt
üks kord 12 nädala jooksul olenemata kasutatava mahuti suurusest.
Mahuti ületäitumise ja/või haisu
tekke korral peab jäätmete äravedu
toimuma sagedamini.
11. Kust on leitav Elva valla
uus jäätmehoolduseeskiri?
Elva valla jäätmehoolduseeskiri on leitav veebilehel:
www.elva.ee/jaatmemajandus.
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Keira Marite Pukki Gregor Saadov
sündis 01.04.2018

Bert Batško
sündis 04.04.2018

sündis 02.04.2018

Tim Tirk Jantson
sündis 04.04.2018

Karl Ruven Vreimann Uku Paavel
sündis 06.04.2018
sündis 08.04.2018

Ulla Põder Miriam Rajasalu
sündis 08.04.2018

sündis 14.04.2018

Elva vallas toimuvate talgute kohta info ja
registreerimine veebilehel
www.teemeara.ee.
Võta sõbrad kaasa ja tule talgutele!
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Kultuuri- ja spordiürituste
kalender
03. mai
03. mai
04. mai
04. mai
05. mai
05. mai
05. mai

18.00
19.00
11.00
19.00

06. mai
07. mai
10. mai
10. mai
10. mai
10. mai

Elva Kultuurikeskus

FC Elva - JK Tallinna Kalev Elva Linnastaadion
U21
Elva valla visioonikonverents

“Elva vald - sihid ja
sammud 2025”

Sünnipäevakontsert ansamblilt

Noorkuu

Elva Kultuurikeskus

Elva Kultuurikeskus

Elva linna päev(Elva-80, EV-100)
Elva Kultuurikeskuse
LAAT, vabaõhukontsert,
pidu ansambliga ümbrus
9.00 atraktsioonid,
Apelsin, ilutulestik
9.30
10.00

05. mai
06. mai

Omaloomingu konkurss
ELVA LAUL

Foto: Marko Hõrak

Elva lahtised MV laskmises

13.00
19.00
14.00
18.00
18.00
19.00

13. mai
16. mai

17.00
11.30

ELVA LAUL 2018

Elva Metsajooksud
Mägede Jooks
XII voor: FC Elva - Keila JK

03.05.2018

Eesti

Pealtvaatajatele tasuta

Elva Linnastaadion

Mälumänguturniiri finaalmäng Puhja Seltsimaja
Heategevuslik Teatejooks

Elva Lauluväljak

Elva Gümnaasiumi
kevadkontsert

Elva Gümnaasium
(Tartu mnt 3) aula

Ettevõtjate mentorklubi

Elva Kultuurikeskus

Emadepäevakontsert.
Männiste pereansambel.

Puhja Seltsimaja

Elva segakoor
AVE kevadkontsert

Elva Gümnaasium
(Tartu mnt 3) aula

36. Tartu Maastikumaraton

Tartumaa
Tervisespordikeskus

Konguta Kodukandipäeva
üritused, kontsert

Annikoru

Siidimaali
laupäev
Aurusiidivärvidega
5. mail 11.00-17.00
Osavõtutasu 40 eurot
Kõik materjalid ja sallide
aurutamine hinna sees
Juhendab Meeta ELiise Veigel
Huviala-ja Koolituskeskuse
kunstiklassis
info ja registreerumine:
huvikool@elva.ee

Elva Huviala- ja Koolituskeskus
kutsub:

HUVILAAGRID!
11.-14. juunil: LOODUSLAAGER
“IMEPÄRANE SALADUSLIK LOODUS”
13.-15. juunil: SAMBLALÕHNALINE
LOOVUSLAAGER
13.-17. juunil: MUUSIKALILAAGER
18.-20. juunil: ROHELINE
JALAJÄLG
6.-8. augustil: DIGIKUNSTI JA
ANIMATSIOONI LAAGER
Infoleht on Elva valla infoleht

Toimetaja: Kerli Rätsep. Kommunikatsioonijuht: Eeva Kumberg.
Küljendus: Kayvo Kroon.
Trükk: Printall AS. Kojukanne: Omniva. Tiraaž 6500.
Kontakt: infoleht@elva.ee.
Järgmine infoleht ilmub 11.05.2018.
Kaastööde esitamise tähtaeg 04.05.2018.

18.00

Elva Kultuurikeskus (Kesk 30, Elva, Tartumaa)

Kutsume teid osa saama laulukonkursist “Elva Laul 2018”, mis
pühendatud meie linna 80. sünnipäevale. Konkursi eesmärgiks on
tunnustada ja leida väljund Elva ja selle lähiümbruse autorite
loomingule, selgitada välja publiku lemmik ja eripreemiate saajad.
Finaalkontsert 03.05.2018

Elva Lauluväljak

11. - 12. mai
Eesti Riiklik Kooliteatrite festival Rõngu Rahvamaja
9.00
12. mai

Laulukonkurss

Olerex Eesti meistrivõistlused Kulbilohu
rallikrossis, 1.etapp
rallikrossirada
Teeme Ära talgupäev

12.00

Elva 80:

Tartumaa
Tervisespordikeskus

Lisainfo: http://huvikeskus.elva.ee/huvikool/laagrid/
e-post: huvikool@elva.ee või tel: 55512174
Registreeru kiiresti,
KOHTADE ARV ON PIIRATUD!

elvakultuur.ee

