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Tunnustame tegijaid!
Elva vallas on välja töötatud
laiaulatuslik tunnustamise kord,
mille volikogu 21. mai istungil kin
nitas. Nii kõikehaarav kord, kuhu
on kokku koondatud kõik vald
kondlikud ja valdkonnaülesed tun
nustused, tänukirja välja andmise
põhimõtted, on Eestis ainulaadne.
Elva tunnustamisavalduste korra
koostamisse on panuse andud voli
kogu komisjonide liikmed, Külade
Kärajad ning eelnõu avaliku kon
sultatsioonil oli võimalus kõikidel
huvilistel veelgi kaasa rääkida.
Elva valla tunnustusavaldused
jagunevad kaheks, volikogu ja
vallavalitsuse poolsed. Volikogu
auväärne ülesanne on anda välja
Elva valla aukodaniku, teenete
märgi „Elva Täht“ aunimetused
ning välja valida salajasel hääle
tusel Aasta Tegija ja Aasta Tegu.

Need on tiitlid, kuhu on oodatud
ettepanekud silmapaistvatest
tegijatest igal elualal. Volikogu
poolsed tunnustused antakse üle
vabariigi aastapäeva aktusel. Vaba
riigi aastapäeval antakse lisaks
volikogu tunnustustele üle aasta
kultuuritegija, aasta noore ja aasta
kultuuritoetaja aunimetused.
Elva Vallavalitsusel on suur au
ja rõõm tunnustada tegijaid erine
vates valdkondades. Kõigile vald
kondlikele tunnustustele koostab
vallavalitsus statuudid, kus täpsus
takse tunnustamisega seonduvaid
detaile. Avaliku konsultats iooni
käigus laekus suurepärane ette
panek koostada valla tunnustus
kalender.
Aasta alguses on hea põhjus
võtta kokku parimad sportlased
ja võistkonnad ning tunnustada

neid saavutuste eest. Lisaks antak
se välja aasta spordisõbra, aasta
spordihinge aunimetused ning
valitakse aasta sporditegu.
Märtsikuus
tähistatakse
sotsiaaltööpäeva ning selle raames
on hea põhjus tunnustada aasta
laste ja perede heaolu edendajat,
aasta sotsiaaltöö edendajat, aasta
terviseedendajat, aasta märkajat
ning välja anda aasta sotsiaaltöö
tegu aunimetus.
Haridusvaldkonna tunnustused
jagunevad kaheks – tunnustame
nii parimaid õpilasi kui õpetajaid.
Õpilaste tunnustamine toimub
õppeaasta lõpus, kus me toome
esile igal aastal Elva valla koolidest
100 noort tegijat, sealhulgas kuldja hõbemedaliga koolilõpetajaid,
Noore Meistri tiitli laureaadid ning
vabariiklikel olümpiaadidel edu
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kalt esinenud õpilasi ning valime
õpilaste aasta haridusteo. Sel
aastal toimub tunnustusüritus 12.
juunil. Õpetajate päeval tunnusta
takse õpetajaid järgmiste tiitlitega:
aasta huvihariduse õpetaja, aasta
noorõpetaja, aasta kooliõpetaja,
aasta klassijuhataja, aasta laste
aiaõpetaja ning välja antakse aasta
hariduse tegu ja aasta hariduse
sõbra tiitlid.
Oktoobrikuu esimene nädal on
ettevõtlusnädal ning seega on suur
rõõm tunnustada meie valla edu
kaid ja silmapaistvaid ettevõtjaid.
Üle antakse järgmised aunimetu
sed: aasta ettevõte, aasta maaelu
edendaja, aasta tööandja, särav
startija, aasta arendusprojekt,
aasta turismitegu.
Novembrikuus kodanikupäe
va raames antakse üle aasta
kogukonnae dendaja, aasta küla
aunimetus ning tunnustatakse
kaunimaid kodusid ja ehitisi või
muid avalikus ruumis silmapaist
vaid tegusid.
Lisaks eelnevale korraldab valla
valitsus lusikapeod uute vallako
danike sündide tähistamiseks.
Esimene Elva valla lusikapidu
toimub 1. juunil Elva Kultuuri
keskuses. Oktoobrikuus õnnitleb
vallavalitsus kuld- ja teemant
pulma-aastapäeva tähistavaid
abielupaare, esimene Elva valla
pulmaliste tänuüritus toimus juba
eelmise aastal lõpus. Õnnitluskaar
di saavad edaspidi kõik Elva valla
elanikud, kes tähistavad oma 90.,
95. või 100. ja enam sünnipäeva.
Vallavalitsusel on õigus korraldada
vajadusel täiendavaid tänuüritusi
ja konkursse.
Suur tänu kõigile, kes selle korra
valmimisele kaasa aitasid. Soovin,
et me märkaksime meie valla sära
vaid tegijaid ning oleksime aktiiv
sed ettepanekute esitamisel!
Marika Saar
abivallavanem

Toimusid rahva
koosolekud
Elva valla arengukava ja eelarve
strateegia koostamise raames viidi
vahemikus 02.05–22.05 läbi rahva
koosolekud Puhjas, Rannus, Rõngus,
Elvas, Annikorus ja Hellenurmes.
Rahvakoosolekute eesmärk oli tut
vustada kohalikele elanikele aren
gukava protsessi ja üheskoos arutada
piirkonna probleemide üle. Puhja
rahvakoosolekul käsitleti lisaks
arengukava teemadele ka Puhja
pargi olukorraga seonduvat. Rannu
rahvakoosolekul selgitati võimalusi
Rannu alevikus tulevikus kaugkütet
kasutama hakata. Elvas toimunud
rahvakoosolekul tutvustati kohali
kele elanikele Kesk tänava projekti,
arutelul osalesid töö „Sõstrapõõsas
te vahel“ autorid.
Peamised probleemkohad, mis
pea kõikidel rahvakoosolekutel välja
toodi, on spordirajatiste rekonst
rueerimise vajadus (staadionid),
teede ja tänavate korrashoid, ühis
transpordi korraldus, matkaradade,
parkide ja loodusradade hooldus
ning vajadus kergliiklusteede järele.
Arengukava koostamise protsess
jätkub laekunud ettepanekute ja
arutelude põhjal arengukava teksti
koostamisega, valmimisel on ka rah
vastikuprognoos. Hiljemalt augusti
lõpus esitatakse arengukava esialg
ne versioon volikogule ning seejärel
toimuvad uued arutelukoosolekud
kõikides piirkondades.
Kertu Vuks
arengu- ja planeeringuosakonna
juhataja

Pakiautomaadid
Rõngus ja Puhjas
Puhja alevikku, Nooruse 2 ning
Rõngu alevikku, Tartu mnt 2 on
paigaldatud Omniva pakiautomaad
id, mis muudavad paki saatmise ning
kättesaamise piirkonnas mugava
maks ning kellaajast sõltumatuks.
Tegu on uue põlvkonna paki
automaatidega, mis töötavad uuel
ja pidevalt arendataval tarkvaral.
Oodatud on ka klientide tagasiside
aadressil info@omniva.ee.
Mattias Kaiv
Omniva meediasuhete juht
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Ülevaade volikogu istungist
21. mail toimus Elva Vallavolikogu
VIII istung Rõngu Rahvamajas, kus
olid äsja lõppenud suuremahulised
remonditööd. Rahvamaja juhataja
ja volikogu liige Mari-Liis Vanaisak
tegi enne istungit volikogu liikme
tele majas ringkäigu, kus saime üle
vaate uuenenud maja võimalustest.
Rõngu kultuurielule annab uuene
nud rahvamaja kindlasti uut hoogu
ja ka noortele on loodud väga head
võimalused kooskäimiseks.
Volikogu istungi päevakorras oli
seekord 13 teemat. Kolm ettekan
net, kolm otsust ja kuus volikogu
määrust. Volikogu määrustest on
pikemalt juttu Infolehe artiklites,
seetõttu on see ülevaade ainult ette
kannetest ja otsustest.
Abivallavanem Marika Saar tegi
ülevaate vallavalitsuse ja asutuste
tegevusest. Marika Saare sõnul lae
kuvad valla tulud ootuspäraselt ja
põhitegevuse kulud vastavad eel
arvele. Hetkel on investeeringute
kasutamine tagasihoidlikum, kuid
mitmed suured hanked on alles tege
misel. Arengukava ja eelarvestratee
gia koostamine käib abivallavanema
sõnul omas rütmis ning eesmärk on
esitada eelnõu volikogule 1. augus
tiks. Kokkuvõttes said volikogu liik
med hea ülevaate käimasolevatest
riigihangetest, algatatud detailpla
neeringutest, ujumiskohtade seisust,
murude niitmisest, tolmutõrjest,
sotsiaalvaldkonnas algatatud pro
jektidest, töökonkurssidest ja eesole
vatest kultuurisündmustest.
Järgmiseks andis Elva valla noor
tevolikogu esimees Rasmus Punkar
ülevaate noortele mõeldud voliko

gu loomisest ja tegevusplaanidest.
Välja
kutseid jätkub, sest kõigis
ühinevates valdades noortevoliko
gu ei olnud ning uues kogus ei ole
ka esindajaid kõigist piirkondadest.
Rasmuse sõnul on neil soov kaasata
kõik piirkonnad ühistesse arutelu
desse ja tegevustesse, sest probleeme
tuleks lahendada terviklikult. Täna
seks on noortevolikogu struktuur
paigas ja suurele vallale omaselt on
seal tööjaotusel oluline roll, igaüks
peab teadma, mida teeb. Valla arengu
mõttes on noortevolikogu olemasolu
väga vajalik noori esindav organi
satsioon, kellelt arvamust küsida ja
kellega koostööd teha.
Kolmanda ettekande esitas Pille
riin Jukk. Pilleriin on Hugo Treffneri
gümnasist, kes noorte teadustööde
konkursil osales teadustööga „Verevi
järve soojus- ja keemiline kihistus,
selle muutused aastakümnete jook
sul ning tulevikuprognoos“. Pilleriini
töö on kõige värskem teaduspõhine
uurimus Verevi järve seisundi kohta.
Elva valla jaoks olulise Verevi järve
aasta jooksul tehtud seire tulemused
näitavad, et järve seisund on jätku
valt kehv, kuid selle parandamine
ei sõltu ainult rahast. Pigem tuleks
järve olukorda pidevalt jälgida, välti
da sadevee sattumist otse tänavatelt
järve ja uurida, kas kõik sissevoola
vad veed on ikka nõuetele vastavad.
Kaks otsust puudutasid vallavara
võõrandamist. Otsustati võõranda
da otsustuskorras Elva Varahalduse
OÜ-le murutraktor MultiOne 6,
andes osaühingule üle ka kohustuse
tasuda edaspidi liisingmakseid. Kuna
Elva Varahalduse OÜ kuulub Elva

Elva Vallavalitsuse 08.05.2018 istungil otsustati:
vallale ja ühinemise käigus läksid
osaühingule üle heakorratöötajad,
siis on loomulik, et ka tehnika läheb
osaühingu käsutusse.
Teiseks otsustati võõrandada
Palupera piirkonnas asuv Lustiääre
kinnistu avaliku enampakkumise
teel, kuna vallale ei ole see kinnistu
enam vajalik. Kinnistul asuvad endi
sed biotiigid.
Kolmandana võeti vastu otsus
muuta Puka Vallavolikogu otsust.
Puka Vallavolikogu otsustas 2001.
aastal vabade metsamaade erasta
mise käigus anda võimalus metsa
maa erastamiseks OÜ-le REIN&KO.
Metsamaatükk oli vale suurusega ja
seetõttu jäi erastamine Puka valla
kestmise ajal lõpetamata. Maa-amet
tegi nüüd Elva vallale ettepaneku
muuta Puka Vallavolikogu otsust
ja jätta välja kinnitatud vabade
põllumajandusmaade ja vabade
metsamaade erastajate nimekirjast
Osaühing REIN&KO metsamaa tükk.
Selline otsus ka vastu võeti.
Pärast päevakorras olevate otsuste
ja määruste arutamist esines sõna
võtuga volikogu liige Vahur Jaakma,
kes küsis vallavalitsuselt selgitust
Elva Postipoisis ilmunud artikli
kohta. Artiklis vastas abivallavanem
Heiki Hansen ajakirjaniku küsimus
tele Puhja Kooli renoveerimise osas.
Toimus arutelu, mille käigus said
sõna nii Heiki Hansen, Sirje Veldi kui
ka teised volikogu liikmed.
Järgmine volikogu istung toimub
18. juunil Elva vallamajas.
Maano Koemets
vallavolikogu esimees

Ärge risustage avalikke pakendikonteinereid!
Kevade saabumisega on Elva linna
elanikud muutunud aktiivseks ja
asunud koristama oma kinnistuid.
Selle käigus on tekkinud palju jäät
meid, mida ei osata kuhugi visata
ning Elva linnas asuvad avalikud
pakendikonteinerid on ületäitunud.

Tähelepaneliku kodaniku poolt tehtud foto
pakendikonteinerist Peedul.

Põhiliselt veetakse oma üleliig
seid jäätmeid pakendikonteineri
tesse Käo poe parklas, Kärneri tn ja
Peedu linnaosas Uuta tee ja Jaama
tn ristis olevatesse konteinerites
se. Tuletan kodanikele meelde, et
pakendikonteineritesse tuleb panna
ainult selleks ette nähtud paken
deid, mitte täita seda haljastus-,
ehitus- ja olmejäätmetega! Ületäi
tunud pakendikonteinerid risustavad
linnapilti, sest jäävad vedaja poolt
tihti tühjendamata sinna visatud
lubamatute jäätmete pärast. Uurime
probleemsete pakendikonteinerite
juurde valvekaamerate paigaldami
se võimalusi, eesmärgiga avastada
kodanikke, kes antud konteinereid
prügistavad ning neid korrale kut
suda (trahv!). Sellisel juhul kaasneb
ka pakendikonteinerite täielik tüh

jendamine kodaniku endi kuludega.
Elva vallas on kõigile kodanikele
avatud jäätmejaamad, kuhu saab üle
anda ohtlikke jäätmeid, elektrooni
kat ja muid jäätmeid. Jäätmejaamade
asukohad on leitavad valla veebilehel
elva.ee/ohtlike-jaatmete-vastuvott.
Suurjäätmed saab Elva linnas ja
Rõngu alevikus tasuta üle anda kor
raldatud jäätmeveo korras seda tee
nust osutavale jäätmevedajale (Eesti
Keskkonnateenused AS, telefon 1919,
e-post tartu@keskkonnateenused.
ee). Suurjäätmeid võib panna näiteks
olmejäätmekonteineri kõrvale, kust
need vedaja poolt kogumispäeval
ära viiakse. Kinnistul puudelt lõi
gatud oksi võetakse tasuta vastu
Elva linnas Kirde tn 6 katlamajas.
Okste veol tuleb kindlasti jälgida,
et okste vahele ei pandaks metalli
ega muid jäätmeid, sest on esinenud
juhtumeid, kus okste purustamisel
masina töö seiskub sinna sattunud
kõrvaliste jäätmete pärast.
Elva linnas on eramaja omavatel
kodanikel võimalus tasuta liituda
TVO (Tootjavastutusorganisatsioon)
pakendikotiteenusega või kasutada
avalikke pakendikonteinereid ees
märgipäraselt. Pakendikoti teenuse
ga liitumiseks tuleb TVO kodulehel
www.tvo.ee/elanikele/eramajale
täita vastav avaldus, mille tulemu
sel saadetakse kodanikele allkir
jastamiseks leping ning postkasti
pannakse pakendite sorteerimise
juhend ja tühi pakendikott. Arvuti
kasutamise võimaluse puudumise
korral saab tulla Elva vallavalit

susse, kus keskkonnaspetsialist
aitab kodanikel avaldust täita ja ära
saata. Pakendikotte tühjendatakse
kord kuus vedaja poolt ette antud
päeval. Teenuse kasutamine on üli
malt mugav, sest pakendeid saab üle
anda enda kinnistul ning selleks ei
pea neid vedama linna teises otsas
asuvasse pakendikonteinerisse.
Kindlasti tuleb pakendikott veopäe
val millegagi katta, et vältida lindude
juurdepääsu kotile.
Prahistamise probleemi on märga
tud ka tühjade kruntide osas. Näiteks
Arbimäel vana puidutšehhi (praegu
asub seal uus restoran Waksal
Wabrik) hoovi vastas on vallale
kuuluv tühi krunt. On märgatud, et
krundist mööda jalutavad inimesed
viskavad süüdimatult krundile oma
pakendeid.
Taaskord tuletan kõigile meelde, et
ümbritsevat keskkonda ei ole sobilik
risustada, vaid jäätmed tuleb panna
selleks ette nähtud konteinerisse.
Samuti soovitan kõigil Elva valla
elanikel märgata sellist ebasobivat
käitumist ning need jäädvustada ja
teavitada vallavalitsust, et meil oleks
võimalik selliseid kodanikke korrale
kutsuda.
Hinnakem oma elukeskkonda ja
hoidkem vald puhtana!

Margit Berg-Jürgens
keskkonnaspetsialist

anda avaliku ürituse luba MTÜ-le Aerobike Cycling Agency 20. mail 2018 avaliku ürituse „Filter
Maanteekarikasarja 2. etapp/Elva 33. Rattapäev “ korraldamiseks. Avaliku ürituse korraldamise eest
vastutav isik on Mihkel Reile;
anda avaliku ürituse luba MTÜ-le Elva Spordiliit ja Elva Jalgrattaklubile Velorõõm korraldada 19.
mail 2018 avalik üritus „60. Elva Tänavasõit (Eesti MV 3. etapp kriteeriumis)“. Elva Tänavasõidu
korraldamise eest vastutav isik on Caspar Austa. Lubada ürituse korraldajal sulgeda liiklus 19.05.2018
Elva linnas kell 8–18.30 Eha tänaval Arbimäe tänavast Pikk tänavani, kell 10–18 Eha-Pikk-Tule
tõrje-Kirsi-Koidu-Nõlvaku-Eha ringil. Liiklus on häiritud Pikal tänaval Eha tänavast kuni Tartu
maanteeni;
anda ehitusluba Elva vallas Kurelaane külas Jäätmejaama kinnistul aia- ja haljastujäätmete kom
postimisplatsi ehitamiseks;
anda ehitusluba kauplushoone laiendamiseks Kirde tn 3;
esitada volikogule eelnõu „Avaliku ürituse korraldamise ja pidamise kord Elva vallas“; eelnõu „Elva
valla eelarvest projektitoetuste taotlemise ja eraldamise kord“; eelnõu „Elva valla tunnustusaval
duste kord“; eelnõu „Rannu Lasteaia arengukava aastateks 2018-2021 kinnitamine“; eelnõu „Elva
valla koolieelsete lasteasutuste rahastamisel vanemate poolt kaetava osa määra kehtestamine“;
eelnõu „Elva valla koolieelsete lasteasutuste teeninduspiirkondade kinnitamine“;
kinnitada hanke „Aakre Lasteaed-Algkooli uute välisuste ost ja paigaldamine“ tulemused, tunnis
tada vastavaks ja edukaks pakkuja OÜ ROVEL GRUPP pakkumus maksumusega 5190 eurot, millele
lisandub käibemaks 20% ja sõlmida töövõtuleping;
kinnitada hanke „Aakre Lasteaed-Algkooli trepikoja ja koridori remonttööd“ tulemused, tunnistada
vastavaks Raian OÜ, Merel Ehitus OÜ, aktsiaselts BRICK ja OÜ EhitusEST pakkumused. Tunnistada
edukaks pakkuja OÜ EhitusEST pakkumus maksumusega 8623 eurot, millele lisandub käibemaks
20% ja sõlmida töövõtuleping;
kinnitada Elva Soojus OÜ 2017. a majandusaasta aruanne ja jätta kasum jaotamata;
kinnitada Elva Varahalduse OÜ 2017. a majandusaasta aruanne ja jätta kasum jaotamata;
kinnitada projekti „2018. aasta Euroopa Karikavõistluste etappide läbiviimine laskespordis 25m ja
300m harjutustes“ toetuse summaks 1000 eurot;
korraldada lihthange „Konguta sotsiaalmaja „Tareke“ ehitustööd“ ja kinnitada hanke alusdoku
mendid;
sõlmida Õunakese Perehoid OÜ-ga lapsehoiuteenuse osutamise leping;
sõlmida AS-ga Eesti Keskkonnateenused töövõtuleping valla teedel tolmutõrje tegemiseks;
vabastada korraldatud jäätmeveost Elva vallas talveperioodiks 9 jäätmevaldajat.

Elva Vallavalitsuse 15.05.2018 istungil otsustati:
anda luba MTÜ-le Perekas korraldada avalik üritus perepidu „MEIE PERE LUGU“ 19.05.2018 kell
16–20 Kõhe talus Võllinge külas. Vastutav isik on Liine Leetberg;
anda luba MTÜ-le Orienteerumisklubi Ilves korraldada 23. mail 2018 kell 13–20.30 Elva linnas staa
dioni ümbruses avalik üritus „Tartu orienteerumisneljapäevakud“. Vastutav isik on Kenny Kivikas;
anda luba OÜ-le Elva Soojus võtta kasutusrendile frontaallaadur (eeldatava hankelepingu maksu
musega kuni 125 000 eurot) tähtajaga 5 aastat;
anda kasutusluba Rõngu alevikus Puiestee tn 19a valminud multifunktsionaalsele palliväljakule
„Mini-Arena“;
anda ehitusluba Elva vallas Kurelaane külas Jäätmejaama kinnistul aia- ja haljastujäätmete kom
postimisplatsi ehitamiseks;
anda ehitusluba Elva linnas Supelranna tn 9 kinnistul üksikelamu laiendamiseks üle 33%;
anda projekteerimistingimused Härjanurme külas Luigeranna kinnistul taluelamu ja grillinurga
ehitusprojekti koostamiseks;
sõlmida Elva Varahalduse OÜ-ga heakorratööde kompleksleping tähtajaga kuni 31.12.2018;
sõlmida Tõrva Vallavalitsusega huvikoolide koolituskulude katmise leping;
sõlmida koostööleping MTÜ-ga Elva Elama valla infot kajastava ajakirja „Elva Elu“ väljaandmiseks;
tunnistada kehtetuks Elva linnas Vaikne tn 10 elamu püstitamiseks väljastatud ehitusluba;
võtta vastu Elva valla kriisikomisjoni põhimäärus;
öelda üles P. Dussmann Eesti OÜ-ga 12.06.2017 sõlmitud leping toitlustusteenuse osutamiseks
ja ruumide tasuta kasutamiseks (nr 12-2/51) alates 16.08.2018 ning teha P. Dussmann Eesti OÜ-le
lepingu ülesütlemisavaldus.
Salle Ritso
vallasekretär

Linnasüdame projekti tutvustus
ja arutelu linnarahvaga,
mille käigus esitatud
ettepanekutega arvestati
osaliselt ka põhiprojekti
koostamisel.
Ehitatava keskväl
jakuga seotakse Arbi
järve äärne puhkeala.
Puhkealale planeeritud
rannarajatise (platvormi)
Vaade keskväljakule.
Autorid: D. Taalfeld, Ü. Maiste
ühendab linna keskvälja
14. mail toimus Elva Kultuurikes kuga mõtteline erinevate funktsioo
kuses arengukava koostamise rahva nidega (lamamistoolid ja päikese
koosoleku raames Elva linnasüdame varjud, päevitusala, ranna- ja koh
kaasajastamise projekti tutvustus. vikumajake, võrkkiiged, lauatennis,
Ettekandega esinesid arhitektid õuemale ja mudilaste mänguala)
Diana Taalfeld ja Ülle Maiste.
sisustatud kiir. Oma väärika koha
Elva linnasüdame kaasajastamise linnaväljakul säilitab kiire servale
projektiga muudetakse linna peatä jääv Presidendi tamm. Kaasajastatud
nav, Kesk tänav, atraktiivsemaks ning avalik linnaruum tagab elanikele ja
mugavamaks jalgsi ja rattaga liiku külastajatele atraktiivse ja mugava
jale, luuakse juurde tänavaäärseid keskkonna, ettevõtlusaktiivsuse
parkimiskohti ning korrastatakse ja suurendamiseks ning arendamiseks
rikastatakse haljastust.
vajaliku taristu. Arhitektuuriline
Projekti raames on tänaseks läbi lahendus leiti EV 100 arhitektuu
viidud järgmised tegevused:
riprogrammi „Hea Avalik Ruum“
-- märtsis 2016 toimus võidutöö käigus väljakuulutatud ideekonkursi
„Sõstrapõõsaste vahel“ eskiisi välja tulemusena.
panek Matkakeskuses;
Projekti materjalidega on võima
-- juulis 2016 paigaldati toonase lik tutvuda Elva valla veebilehel
Elva Linnavalitsuse esisele muru www.elva.ee/elvalinnasuda.
väljakule konteiner, milles võidutööd
interaktiivselt rahvale tutvustati.
Kertu Vuks
Installatsiooni osaks olid ka muru
arengu- ja
väljakule istutatud sõstrapõõsad;
planeeringuosakonna
-- novembris 2016 toimus eelpro
juhataja
jekti tutvustamise avalik väljapanek
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Koolieelse lasteasutuse osalustasu määr
21.05.2018 toimunud vallavolikogu
istungil võeti vastu määrus „Elva valla
koolieelsete lasteasutuste rahastami
sel vanemate poolt kaetava osa määra
kehtestamine“. Määrusega kehtesta
takse Elva valla munitsipaal- ning
eralasteaedades ja -hoidudes Elva
valla poolt pakutud kohtadel laste
asutuse kulude (majandamiskulud,
personali töötasu ja sotsiaalmaks
ning õppevahendite kulud) katmisel
lapsevanema poolt kaetava osa määr
ehk osalustasu, osalustasu maksmise
kord ja osalustasu maksmise soodus
tused.

Elva valla lasteasutuste teenin
duspiirkonnad on jaotatud asustus
üksuste järgi laias laastus kaheks: Elva
linn ja seda ümbritsevad külad ning
ülejäänud Elva valla külad ja alevikud.
Sellel alusel eristatakse ka osalustasu.
Esimene kohatasu tõus on planeeri
tud 1. jaanuarist 2019. Valla asulaid
teenindavates lasteasutustes tõuseb
osalustasu kuni 30 euroni kuus. Elva
linna ja selle ümberkaudseid külasid
teenindavates lasteasutustes tõuseb
osalustasu kuni 45 euroni kuus. Ees
märk on läbi hinnapoliitika toetada
kõiki Elva valla kodulähedasi laste

aedasid ning vähendada survet linna
lasteaedadele. Valla poolt pakutavate
eralasteaedade või –hoidude kohtade
eest maksab lapsevanem sama suurt
osalustasu, mis on kehtestatud selles
piirkonnas.
Elva valla eesmärk on pakkuda kõi
kides valla lasteaedades kvaliteetset
teenust, see tähendab professionaal
set ja motiveeritud personali, kaas
aegset õpikeskkonda ning piisavalt
vahendeid õppe- ja mängutegevuste
läbiviimiseks. Vaatamata sellele, et
püüame lasteaia osalustasu tõsta
tasapisi, võib see tekitada peredele
raskusi. Sellisel juhul soovitame pöör
duda valla sotsiaal- ja terviseosakon
na poole, kus vaadatakse iga olukorda
juhtumipõhiselt. Määrus annab val
lavalitsusele erandkorras võimaluse
vanema põhjendatud taotluse alusel
teatud tähtajaks vabastada vanem
osalustasu maksmisest või vähendada
osalustasu määra.
Triin Kaaver
haridusspetsialist

Lapsevanema osalustasu tõusu järk-järguline kasv.

Elva valla projektitoetuste korrast
Vallavolikogu istungil võeti vastu
projektitoetuste kord, mis regulee
rib projektidele toetuse taotlemise,
taotluste menetlemise ja toetuse
eraldamise tingimusi. Projektiks, mil
lele rahalist toetust taotleda võib olla
nii sündmus, trükis või muu vägev
idee, mis aitab kaasa Elva valla kui
rikkalike traditsioonidega kultuurija spordivalla propageerimisele ja
on suunatud erinevatele sihtgruppi
dele. Eesmärgiks on toetada elanike
omaalgatust ja väärtustada mitme
kesiste vabariiklike ja rahvusvaheliste
sündmuste korraldamist.
Lisaks on korra alusel võimalik
taotleda investeeringutoetust, mille
eesmärgiks on kaasfinantseeringuga
toetada valla elukeskkonna arendus
tegevust. Elva vallas on palju aktiiv
seid külaseltse ja teisi vabaühendusi,
kes panustavad kohaliku kogukonna
ja elukeskkonna arengusse ning taot
levad selleks toetust ka erinevatest
riiklikest toetusmeetmetest. Inves
teeringutoetusena on võimalik nende
taotluste tarvis omaosalust taotleda.
Uue korra kohaselt saab eraldi taot
leda toetust nö esindusüritustele ehk

Elva valla suurematele mainesünd
mustele, mis toimuvad regulaarselt ja
aitavad kaasa kultuuri arengule vallas.
Esindusürituste taotlused tuleb esita
da kuu aega varem kui teised toetuse
taotlused ning esindusürituste nime
kirja kinnitab vallavolikogu kultuuri
komisjon. Sündmuste toetuse taot
lused, mis sellest nimekirjast välja
jäävad, lähevad hindamisele võrdsetel
alustel ülejäänud taotlustega.
Kuigi projektitoetuste korra alusel
on erandjuhtudel võimalik toetust
taotleda ka taotlustähtaegade vahe
lisel ajal, tuleb järgneva aasta projek
tide taotlused esitada eelneva aasta
1. novembriks. Investeeringutoetuse
taotlusi võib esitada aastaringselt,
kuid vallavalitsusele tuleb taotlus
esitada vähemalt kuu aega enne põhi
rahastaja taotluse esitamise tähtaega,
et idee saaks ka muud vajalikud
kooskõlastused seoses planeeringu-,
ehitus- ja teiste valdkondade korda
dega.
Projektide hindamiseks moodus
tab vallavalitsus komisjoni, mis
hindab projekte 100 punkti süstee
mis. Hinnatakse projekti eesmärki ja

kirjeldust, kasulikkust Elva vallale,
eelarvet, osalejaid ja sihtgruppi ning
ürituse teavitusplaani.
Uues korras on kirjeldatud ka tin
gimused toetatavatele projektidele.
Toetatakse projekte, mis on suunatud
kultuuri-, spordi-, tervise-, hariduse-,
sotsiaalvaldkonna, noorsootöö, loo
duse ja keskkonna ning külaliikumise
arengule, mis arendavad piirkondlik
ku tegevust ja mille raames korral
datakse sündmusi ning mille käigus
kogutakse, säilitatakse või publit
seeritakse Elva valla kultuuriloolisi
materjale.
Projektitoetuste kord on leitav Riigi
Teatajast ning valla veebilehelt. Uued
taotlus- ja aruandevormid lisatakse
valla veebilehele www.elva.ee. Küsi
mustega võib pöörduda ka vallava
litsuse haridus- ja kultuuriosakonda.
Lisainfo:
e-post karmen.moont@elva.ee, tele
fon 7309 899.
Karmen Moont
kultuurispetsialist
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Lasteaiarühmade
komplekteerimine Elva linnas
on lõpetatud
Elva Vallavalitsus lõpetas Elva
linna lasteaiarühmade komplektee
rimise uueks õppeaastaks. Pärast
järjekorras olevate lasteaiakoha
avalduste kontrollimist jäi 2018.
aasta sügisel algavaks õppeaas
taks järjekorda 151 last. Elva linna
teeninduspiirkonnas asuvad laste
aiad Murumuna, Õnneseen ja Järve
võtsid kokku vastu 96 last vanuses
1,5 kuni 6 aastat. Kuna lapsi ootas
järjekorras enam, kui lasteaiad kohti
pakkuda suutsid, otsustas vallavalit
sus lahendusena avada uue 16-koha
lise rühma Järve lasteaias. Rühma
avamise rahastamiseks esitati ka

Sihtasutusele Innove vastav taotlus.
Lasteaiakohti jagades pöörati
tähelepanu mitmele aspektile: jär
jekorrale, sama pere juba lasteaias
käivatele lastele, lasteaia eelistusele,
sissekirjutusele ning vanusele. Kuna
2018/19 õppeaastaks oli kohasoovi
jaid rohkem kui lasteaedade poolt
pakutavaid kohti, siis koostöös Nupu,
Tibupoja ja Õunakese lastehoidu
dega saime pakkude lastehoiukohti
veel 27 lapsele. Praeguse seisuga jäi
kohata 28 last. Vallavalitsus tegeleb
aktiivselt sellega, et ka need lapsed
saaksid peatselt endale hoiukoha.
Triin Kaaver
haridusspetsialist

Esimene Elva Elamusfestival
Elva Elamusfestival on pop-up
mess, mis toimub 10. augustil alates
kell 15 Verevi järve kaldal ning kuhu
on oodatud osalema Elva valla ette
võtted ja ettevõtlikud inimesed või
ühendused, et tutvustada ja müüa
kohalikke tooteid või teenuseid ja
tutvustada oma väärtusi, et seeläbi
üksteist uues vallas paremini tundma
õppida. Oodatud on kohaliku toidu
ja jookide valmistajad, käsitöölised
ning muu põneva pakkujad.

Festivalil on ka kultuuriprogramm
ning Verevi rannas toimub romantili
ne kontsert-tantsuõhtu. Täpsem info
lähiajal, kuid oma kindlast soovist
messil osaleda võib koheselt teada
anda e-posti aadressil
karmen.moont@elva.ee.
Ootame rohket osavõttu ning palju
külastajaid nii meie vallast kui ka
mujalt!
Elva Vallavalitsus

Hajaasustuse programm veel
avatud!
Hajaasustuse programmi
taotlusvoor on avatud kuni
11.06.2018.
Programmi eesmärk on tagada
hajaasustusega piirkondades elava
tele peredele head elutingimused
ning seeläbi aidata kaasa elanike
arvu püsimisele neis piirkondades.
Toetuse maksimaalne summa on
6500 eurot, toetuse osakaal projekti
maksumusest on maksimaalselt 67%,
omafinantseering 33%.
Toetatavateks tegevusteks on
majapidamises joogivee kättesaa
davuse tagamine; elamu heitvee
nõuetekohase kanaliseerimist tagava
süsteemi rajamine; aastaringselt
ligipääsetava juurdepääsutee raja
mine; leibkonna vajadustele vastava

autonoomse elektrisüsteemi rajami
ne (tingimusel, et majapidamine ei
ole liitunud elektrivõrguga).
Taotlus esitatakse iga toetatava
valdkonna kohta eraldi. Taotlus
koosneb taotlusvormist ja kohustus
likest dokumentidest. Taotlusvorm ja
lisainfo programmi kohta on leitav
veebilehel www.elva.ee/hajaasustu
se-programm.
Lisainfo:
Ede Möldre, telefon 730 0642, 504
9912, e-post ede.moldre@elva.ee;
Ene Joosing, telefon 731 4480, 509
6202, e-post ene.joosing@elva.ee.
Kertu Vuks
arengu- ja planeeringuosakonna
juhataja

Avaliku ürituse korraldamine ja pidamine Elva vallas
Elva vallas reguleerib avaliku
ürituse korraldamist ja pidamist
volikogu määrus „Avaliku ürituse
korraldamise ja pidamise kord Elva
vallas“. Avalik üritus on avalikus
kohas toimuv ja avalikkusele avatud
lõbustusüritus, võistlus, etendus,
kaubandusüritus või muu sellesar
nane koosolemine. Määrus ei regu
leeri avaliku koosoleku korraldamist
– selle korraldamine on reguleeritud
korrakaitseseadusega. Avalik koos
olek erineb avalikust üritusest selle
poolest, et koosoleku eesmärgiks
on kujundada või väljendada oma
meelsust.
Avaliku ürituse korraldamiseks ja
pidamiseks peab olema vallavalitsu
se luba. Luba ei pea taotlema, kui on
täidetud kõik järgnevad tingimused:
-- üritus toimub selleks ettenähtud

ruumis või maa-alal (näiteks küla
kiigeplats või kultuurimaja);
-- ürituse korraldamiseks on ruumi
või maa-ala omaniku nõusolek;
-- üritusest võtab osa kuni 150 ini
mest;
-- üritusega ei kaasne alkoholi
pakkumist ega müüki, kaubandus
tegevust, ilutulestikku ega muid
asjaolusid, mis võivad kujutada ohtu
osavõtjatele.
Näiteks kui korraldatakse jaanituli
küla kiigeplatsil või mujal tule tege
miseks ettenähtud kohas ning seal ei
toimu alkoholi pakkumist ega müüki,
ei tehta ilutulestikku ning osavõtjaid
on kuni 150 inimest, siis ei pea valla
valitsuselt luba küsima. Kui aga sellel
üritusel soovitakse midagi müüa, on
avaliku ürituse luba vajalik.
Põhimõte on, et vähese osavõtjate

arvuga, vähese riskiga ja selleks ette
nähtud kohtades ürituse korraldami
seks luba ei ole vaja. Kuigi sellistel
tingimustel ürituse korraldamiseks
ei pea taotlema luba, peab korraldaja
siiski täitma määruses või muudes
õigusaktides avaliku ürituse korral
dajale esitatud nõudeid. Eelkõige on
kohustus tagada osavõtjate ohutus ja
turvalisus, tagada üritusel kasutata
vate esemete ohutus, järgida tervise
kaitsenõudeid ning tagada avalikus
kohas käitumise üldnõuete, heakorra
eeskirja ja jäätmehoolduseeskirja
täitmine.
Avaliku ürituse loa taotluse peab
esitama hiljemalt 20 tööpäeva enne
avaliku ürituse toimumispäeva.
Taotluses peavad olema esitatud
kõik nõutud andmed. Kindlasti peab
taotlusele lisama ürituse toimumise

koha omaniku või valdaja loa ürituse
toimumispaiga kasutamiseks. Val
lavalitsus või tema ametnik annab
ürituse loa või keeldub sellest 10
tööpäeva jooksul nõuetekohase
taotluse saamisest. Loa andmisest
võib teatud juhtudel ka keelduda,
näiteks kui üritus on sisult aja ja
kohaga sobimatu, kui samal ajal
samas kohas toimub muu üritus, kui
pole nõutud kooskõlastusi või esineb
muu oluline põhjus keeldumiseks.
Palume siiski vallavalitsusele juba
varem oma kavandatavast üritusest
teada anda ja nõu pidada, kas ürituse
korraldamiseks peab luba taotlema,
milliseid kooskõlastusi on vaja
eelnevalt taotleda. Näiteks on vaja
Keskkonnaameti kui kaitseala valit
seja luba looduskaitse alal rohkem
kui 50 inimesega ürituste pidami

seks. Teavet looduskaitsealade kohta
saab Maa-ameti veebilehel olevast
kaardirakendusest „Looduskaitse
alad ja Natura 2000“.
Avaliku ürituse korraldamise ja
pidamise kord on leitav Riigi Teata
jast ning valla veebilehelt. Avalduse
vormi kinnitab vallavalitsus ja see
on kättesaadav Elva valla veebilehel
www.elva.ee ja vallavalitsuses.
Täiendav info: valla kantselei,
telefon 730 9893 või kultuurispetsia
list Karmen Moont, telefon 7309 899.
Salle Ritso
vallasekretär
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Milline on lapsesõbralik kool,
kuhu on oodatud iga laps ja
isegi hobune?
Selleks, et näha oma silmaga
Eesti koolide parimaid ettevõtmisi
ja praktikaid, toimus 8.–9. mail Elva
valla koolijuhtide esimene õppereis
Järveküla Kooli Rae vallas, Tallinna
Rahumäe Põhikooli ja Vodja Kooli
Järvamaal. Reisi eesmärgiks oli leida
koolijuhtidena uut inspiratsiooni ja
tunda üksteise õlatunnet valla hari
duselu kujundamisel.
Uue kooli loomise võlu
Järveküla Kool on noor kool oma
kaasaegse õppehoonega. Vastne
koolijuht Mare Räis hakkas kooli
sisuliselt üles ehitama ja vallarahva
le tuntuks tegema ajal, kui koolimaja
krundile alles koppa maasse löödi.
Uue kooli loomine oli põnev just
selle poolest, et loojad said ellu viia
oma väärtustele ja pedagoogilisele
konseptsioonile vastavat nägemust.
Koolis annab tundide algusest märku
katke Arvo Pärdi teosest „Spiegel im
Spiegel“ ning tunnid lõpetab õpeta
ja. Kool on keskendunud teadlikult
loodus-, tehnika- ja teadusharidusele
ning rakendab kogupäevaõpet, toeta
des õppetööd erinevate huviringide
ga. Koolis hinnatakse õppetulemusi
tähtedega A–F koos kirjeldustega.
Mitmes aines on tulemuseks arves
tatud või mitte. Põnev oli kuulda, et
esimeses klassis jätkub lasteaiast
paljudele tuttav hommikuring ja
alates neljandast klassist toimub
argumendiõpetus.
Vabadus ise õppida
Tallinna Rahumäe Kooli hoone
oli tõeline nostalgia, sest sarnase

projektiga koolihooneid leidub
mitmel pool Eestimaal. Nii mõnigi
meist oli sellises koolimajas ise
õppinud. Siin on viimastel aastatel
lõimitud kogupäevaõpe Kaunite
Kunstide Kooli tundidega. Kooli
juht Kairi Jakobson ja tema õpetajad
on ühed esimesed julged, kes oma
õpilastele koduseid töid otseselt
ei anna. Esimesed kogemused on
hämmastavad – vanemad on mär
ganud laste kohusetunde kasvu
oma õpitulemuste suhtes ja seda,
et vabatahtlik kodune õppetükkide
kordamine on pop. Eesmärgiks on, et
koolis saaks kõik üldjoontes õpitud.
See omakorda tähendab aga õpetaja
tunnitegevuse detailset kavanda
mist. Erandiks on siinkohal kirjandid
ja raamatute lugemine. Koolimajas
on kasutusel iga pisemgi keldrinurk,
et lastel oleks vahva tegutseda ja
omavahel suhelda.
Uuendused ajaloolises kesk
konnas
Väike Vodja Kool on oma tegevus
tega eeskujuks paljudele koolidele,
mille asupaigaks on ajalooline loo
duskaunis koht eemal linnakärast.
Kooli alguslugu ulatub 2004. aas
tasse, kui Rock al Mare Kooli juurde
otsustati rajada individuaalõppe
keskus asukohaga eemal pealinnast.
Tänane koolijuht Priit Saareleht on
kõige selle juures viibinud ja koolile
aastate jooksul sisu ja vormi loonud.
Meie endigi aruteludel on läbi käinud
maakooli mõte, kus oleksid oma
loomad ja peenramaa ning lapsed

saaksid õues mütates õppida. See
kõik on Vodjal olemas – kolm hobust,
küülikud, kilpkonnad ja koer, sekka
mõni uudistav külarebane, peenra
maad ja kartulivaod, innovatiivne
tehnoloogiaruum ja suurepärased
õpetajad. Koolil on õpilaskodu.
Kesksel kohal on koostöö peredega
ning paljud ettevõtmised toimuvad
koos kooliperega. Lahe ja nutikas
on õpilasvahetus – pealinna lapsed
tulevad mõneks ajaks maale ja maa
lapsed käivad mitmepäevasel õppe
reisil Tallinnas. See on õpilase jaoks
suurepärane võimalus saada aimu
elust väljaspool kodukeskkonda.
Vodjal veendusime, et innovatsioon
ajaloolises keskkonnas on võima
lik – tuleb vaid eesmärkides kokku
leppida ja nende suunas tegutseda.
Küsimus ei ole tihtilugu selles, kui
palju meil on vahendeid, vaid kui
loovalt me nende vahenditega toi
metame. Mõtleme, kus võiks asuda
meie Elva valla „Vodja“?
Kohe reisi alguses küsis üks võõ
rustaja meie koolijuhtidelt, mida nad
ootavad sellelt õppereisilit? Paljude
vastus oli, et sama oluline kui uute
prakitikate nägemine ja enesehinda
mine, on omavaheline koosveedetud
aeg. Häid mõtteid ja toredaid lahen
dusi saime kaasa kuhjaga.
Mare Tamm
haridus- ja kultuuri
osakonna juhataja

Liikumispidu Puhja lasteaias

Kuldnupu rühm tantsuhoos.		

Traditsiooniline liikumispidu 11.
mail tõi liikuma kõik lasteaia lapsed
ja õpetajad. Igal rühmal oli oma liiku
miskava, mille oli selgeks õpetanud
liikumisõpetaja Triin Pall ning Kuld
võtme rühm esitas ka kolm rahva
tantsu, õpetajaks Leelo Suidt. Ilus ilm
oli tellitud, väsitavad harjutamised
seljataga ning pidu võis alata.
Tore, et vaatajateks oli tulnud
rohkesti lapsevanemaid. Tantsiti nii
hoogsate poplugude kui lastemuusika
laulude järgi. Ka õpetajad olid oma
kava selgeks saanud ning teenisid
tugeva aplausi. Ühine tants, liikumi
ne, rõõm – need olid selle peo motoks.
Puhja lasteaia hoolekogu oli valmis

Foto: Kayvo Kroon

seadnud loterii, kus iga loos võitis
ning peaauhinnaks puidust õuekiik.
Rühmade lapsevanemad olid hoolit
senud kohviku eest ja müügil oli nii
põnevaid kooke kui võileibu, juur- ja
puuvilju ja palju muud. Maitsvat
kohvi pakkus õpetaja Urve Hämäläi
nen oma meeldival moel ja maitsel.
Raha kogutakse selliselt juba mitu
aastat, et rajada lasteaia õuealale
põnev seiklusrada. Kogu üritusel tee
nitud summa läks ühisesse seiklusraja
kassasse. Olge te kõik tänatud toreda
peo eest! Siit üleskutse veel kõigile,
kes sooviks Puhja lasteaia seiklusraja
ehitusele õla alla panna. Annetada
saab Elva Vallavalitsuse pangakontole

EE212200001120112068, selgitusse
palume lisada „Puhja seiklusraja
toetus“. Uskuge – lapsed on väga
tänulikud, et nende unistus täide
läheb! Täname ka firmasid ja isikuid,
kes meile esemeid loteriiks anneta
sid: Elva Tarbijate Ühistu, Raitwood,
Elfas OÜ, Ilumer OÜ, Rannu Seeme
OÜ, Waksal, Komorebi Sushi, Dii
Beauty OÜ, Bacula AS, Paberbutiik
OÜ, Batuudikeskus, juuksur Tea,
Janika massažituba, Ede Randver,
Kiviaia õmblusateljee ja teised.
17. mail lõpetas Puhja laste laulu
ring oma hooaja toreda laste laulu
kontserdiga. Laulsid nii väikesed kui
suuremad lapsed ja kõige olulisem oli
see, et sai laulda-esineda oma vane
matele. Tänud õpetaja Ilme Lutusele.
Väga tore oli Puhja lasteaia vanema
rühma Rukkisinised külaskäik Elva
Gümnaasiumisse, kus õpetaja Kaja
Kalmus neid keemia teaduslabori
klassis vastu võttis ning põnevaid
tegevusi organiseeris. Lapsed said
selga värvilised kitlid ning huvitav
tegevus köitis nii lapsi kui õpetajaid.
Kooli ja lasteaia side võiks veelgi
tihedam olla, et lapsi paremini kooli
keskkonda ette valmistada.

Võit geograafiaolümpiaadil
last. Elva Gümnaasiumist osalesid
olümpiaadil 9.b klassi õpilased
Oliver Mõttus ja Jaak Pärtel. Võistlus
koosnes teooriavoorust ja maastiku
võistlusest. Teooriavoorus lahenda
sid õpilased veebikeskkonnas testi.
Maastikuvõistlusel näitasid noored
oma oskusi mõõdistamises, vaatlus
te tegemises ja kaardistamises nii
loodus- kui ka linnakeskkonnas.
Oliver Mõttus tuli kokkuvõtlikult 9.
klasside arvestuses esimesele kohale
ja Jaak Pärtel sai väga tubli 9. koha.
Oliver on kutsutud ka 26.–28. juunil
toimuvale Baltimaade geograafia
Jaak Pärtel ja Oliver Mõttus. Foto: erakogu
olümpiaadile.
11.–12. mail osales Põlva Koolis
Kersti Pajor
geograafiaolümpiaadi lõppvoorus
Elva Gümnaasiumi geograafia
102 põhikooli- ja gümnaasiumiõpi
õpetaja

Palupera õpilased konverentsil
Valgas

Palupera Põhikooli esindajad konverentsil.

„Linnusõber 2018“,
kuna selles oli palju
erinevaid toredaid
tegevusi.
Seitsmenda
klassi tüdrukud
Triinu Kull, Kadri
Laas, Marite-Ma
rielle Treial ja Eve
Riivik tegid kok
kuvõtva ettekande
pealkirjaga „Kas
film või seriaal? Kas
õudukas või multi
kas?“ oma klassi
Foto: erakogu
uuringust Palupera
kooli teise ja kolmanda kooliastme
õpilaste kinokülastuse harjumustest
ja filmieelistustest. Töö juhendajaks
oli klassijuhataja Reet Allak.
Konverentsil esinesid ka õpilased
Valga Põhikoolist ja Lüllemäe Koo
list. Saime teadmisi tammepuu kas
vatamisest siseruumis, Tšernobõli
katastroofist ja sealsest olukorrast
tänapäeval. Kuulsime katsetest
erinevate materjalide lagunemisest
mullas ning toredast mikroskoobi
fotode võistlusest „Väike maailm“ ja
palju muudki veel. Kõige atraktiiv
sem oli lavastuslik ettekanne „Kooli
elu Eestis täna ja 200 aastat tagasi“.
Oli tore ja õpetlik päev. Koju tagasi
sõitsime tänukirjade, meenete ja
kutsega osaleda ka järgmisel konve
rentsil 2019. aasta oktoobris.

Palupera Põhikooli 7. ja 5. klassi
õpilased osalesid 17. mail ettekanne
tega Hans Eineri eestikeelsele koolile
pühendatud III õpilaskonverentsil
Valga Põhikoolis. Mõlemast klassist
osales neli õpilast, kes tutvustasid
oma klassi uurimust ja projekte.
Viienda klassi õpilased Noo
ra-Liisa Mändmets, Roosi Raudsepp,
Natalie Uuema ja Andres Kull esi
tasid ettekande teemal „Tegutsedes
õpin samuti“. Töö juhendajaks oli
klassijuhataja Arvet Silk. Ettekan
ne tutvustas viit erinevat projekti,
milles Palupera Kooli viiendikud
lõppeval õppeaastal osalesid. Lapsed
kohtusid läbi projektitegevuste
Keeni Kooli eakaaslastega, tegid
teatrit, valmistasid tervislikku putru,
genereerisid ideid Palupera tuleviku
koolimajast ning jälgisid ja toitsid
talvel koolipargis linde. Endi sõnul
Reet Allak
meeldiski neile kõige rohkem projekt Palupera Põhikooli õppealajuhataja

Tublid kirjanduslikud
saavutused Rannu Kooli
õpilaselt

Rannu Kooli 9. klassi õpilane
Kerttu Kuku osales kirjandusfesti
vali Prima Vista raames korralda
tud noorte omaloomingukonkursil
„Tulevikutu(u)led“. Kerttu saatis
sinna oma luuletuse „Heade mõtete
kultuur“. Selle teosega saavutas ta
konkursil nooremas vanusegrupis
(15–16-aastased) esikoha. Lisaks
sai ta sponsori eripreemia ning tema
luuletus avaldati konkursitööde
Leelo Suidt eritrükises.
Puhja Lasteaed Pääsusilm
Samuti osales Kerttu Kuku Tartu
direktor Tamme Gümnaasiumi korraldatud
arvustuste võistlusel Ulakass. See on
üleriigilne konkurss, kus tuleb kirju

tada arvustus vabalt valitud eesti või
välisautori ilukirjanduslikule teose
le, mis on esmakordselt ilmununud
eesti keeles ajavahemikus 2008–
2018. Kerttu valitud teoseks oli Fred
rik Backmani „Vanaema saatis mind
ütlema, et ta palub vabandust“. Sellel
konkursil saavutas Kerttu Kuku oma
vanuseklassis 3. koha.
Õnnitleme Kerttut tublide tule
muste eest! Raamatukogutöötajana
loodan, et juba mõne aasta pärast on
võimalik raamatukogust laenutada
Kerttu raamatuid.
Viive Vink
Rannu Raamatukogu juhataja
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Euroscola. Mis see on?

Rõngu Keskkooli 10. ja 11. klassi õpilased Strasbourgis Europarlamendi hoone ees. Foto: erakogu

Mai alguses käisid 24 Rõngu Kesk
kooli kümnenda ja üheteistkümnen
da klassi õpilast tutvumas Euroopa
Liidu tegemistega Prantsusmaal
Strasbourgis. Juba mitu aastat on seal
korraldatud Euroopa Kooli (Eurosco
la). Ettevõtmises osalemiseks tuleb
oma koolis teha video teemal „Kui
ma oleksin europarlamendi liige“.
Sellel korral võitis Eestis konkursi
Rõngu Keskkool.
Õpilastel tuli valmistuda arute
ludeks erinevatel teemadel, mis on
korraldajate poolt ette antud, näi
teks „Turvalisus ja inimõigused“,
„Migratsioon ja integratsioon“ või
„Euroopa tulevik“. Euroscola istungil
osales üle viiesaja õpilase 21 riigi 23
koolist. Koolid tutvustasid lühidalt
nii oma riiki kui kooli. Meie tegemis
test rääkis Liisa Tatar. Liisa ise arvas,

et esinemine sellel üritusel andis
hindamatu kogemuse. Kokku viibis
parlamendi saalis üle kuuesaja õpi
lase, õpetaja, korraldaja ja külalise.
Istungite saalis said õpilased
kasutada elektroonilist hääletamis
süsteemi ja kaasa rääkida mitmetel
teemadel. Paljude jaoks oli see ka
esimene reaalne kokkupuude par
lamentaarse demokraatiaga. See
tähendab, et otsuste vastuvõtmisel
tuleb arvestada enamuse arvamu
sega isegi siis, kui enamus tähendab
vaid kahte enamhäält.
Noorte ettepanekud Euroopa tule
viku teemat käsitledes olid saada
paremat haridust, võrdseid võima
lusi, sooviti avatust uutele liikmes
riikidele. Kindel ei aga öeldi Euroopa
Ühendriigile. Esile kerkisid ka keele
küsimused. Kas Euroopa parlament

peaks edaspidi töötama ükskeel
sena või jätkama mitmekeelsena?
Kas pärast Brexitit jääb inglise keel
parlamendi keeleks, ehkki ühtegi
inglise keelt emakeelena rääkivat
riiki Euroopa Liidus enam pole? Kas
ka meie peaksime edaspidi rohkem
panustama saksa ja prantsuse keele
õppimisele, et Euroopa asjades kaasa
rääkida? Tööhõive noorte seas on
paljudes riikides väga valus teema.
Räägiti üleharitusest, soovitati enne
otsuste tegemist tutvuda võimalikult
paljude töövaldkondadega. Tööturu
ja haridusasutuste tihedat koostööd
peeti ülioluliseks. Jõuti seisukohale,
et kõrgharidus ei saa olla eesmärk
omaette.
Korraldajad rõhutasid vajadust
osaleda europarlamendi valimis
tel 2019. aastal, et keegi teine ei
otsustaks noorte tuleviku üle. Osa
lejate arvamust hinnati kõrgelt, sest
Euroscola koolitustel on aastate
jooksul osalenud üle 7000 noore
Euroopa Liidu liikmesriikidest. Soo
vitame kõigil selles projektis võima
luse korral osaleda. Üritus on finant
seeritud europarlamendi poolt. Ka
tõelisele euroskeptikule oleks selle
organisatsiooniga tutvumine nii
vajalik kui ka kasulik.
Meie reisi aitas korraldada reisi
büroo Perereisid. Saime põhjaliku
ülevaate Strasbourgi linnast ja taga
siteel lennujaama ka imeilusatest
Saksa Liitvabariigi väikelinnadest.
Oleme giid Kirsti Tuisule väga tänu
likud.
Riina Lukka
Rõngu Keskkool

Elva Lasteaed Murumuna on täis kevadist rõõmu
ja energiat

5

Valguta Lasteaed-Algkool
tähistas emadepäeva kontserdi
ja kohvikuga
14. mail toimus Valguta Las
teaed-Algkoolis emadepäevale
pühendatud pidu. Juba traditsioo
niks saanud üritusel olid lisaks laste
aia- ja koolilastele ning töötajatele
kohal ka õpilaste emad ning teisedki
pereliikmed.
Külalisi tervitati kontserdiga.
Klaveripalu ja laule esitas Valguta
Seltsimaja muusikaring õpetaja
Airi Pedaja juhendamisel. Muusi
karingis teevad aktiivselt kaasa ka
neli Valguta kooli õpilast. Emadele
pühendatud lauludega esinesid kõik
lasteaia- ja koolilapsed. Päris mitut
pala said kaasa laulda ka külalised.
Laule õpetas lastele õpetaja Meelis
Roosaar.
Lisaks muusikale sai näha teat
rikunsti. Lasteaialapsed tõid lavale
näidendi „Naeris“ ja muutsid kos
tüümide ja liigutuste abil elavamaks
armastatud laulud „Hiiretips läks
putru keetma“ ja „Rongisõit“. Kooli
õpilaste näidend pani mõtlema selle
üle, kuidas teatris käituda.

Kuuenda klassi õpilased olid õpe
taja Ann Luikmäe eestvõttel selgeks
õppinud huvitava seade tuntud rah
vatantsust kaerajaan. Nende esine
mine oli elav ja särasilmne. Eeskava
nautimise vahepeal said kõik maitsta
suupisteid kohvikulaualt, mille olid
ette valmistanud õpilased koos õpe
tajatega. Laual leidus nii soolaseid
suupisteid kui magusaid kooke. Eriti
palju olid pingutanud kokandusringi
lapsed koos õpetaja Marika Väärsiga.
Peo tipphetkeks sai jenka, mida
kogunes tantsima tervelt kolme pika
„saba“ jagu rahvast. See tants võttis
hingeldama nii mõnegi peolise.
Õhtu õnnestumisele aitasid kaasa
kõik lapsed ja õpetajad. Nende tööd
suunas ning peo kava pani kokku
õpetaja Lea Pung.
Martiina Viil
Valguta Lasteaed-Algkooli
klassiõpetaja

Euroopa päev Rannu Koolis
Euroopa päeva puhul
kutsus inglise keele õpetaja
Brüsselist külla Euroopa
majandus- ja sotsiaalkomi
tee ning regioonide komitee
eesti keele kirjaliku tõlke
osakonna juhataja Aivar
Paidla. Tegu on väga mit
mekülgse mehega, kes on
pidanud nii õpetaja, direktori
kui ka tõlkija ametit. Huvitav
oli kuulata tema tööst kohas, Kohtumised toimusid rühmiti kogu päeva vältel.
Foto: Aivar Paidla
kuhu naljalt ei satu. Samuti
sai tema pikkadest kooliaastatest
Kerttu Kuku
inspiratsiooni õppimiseks ja oma
Rannu Kooli 9. klassi õpilane
tulevikuunistuste täide viimiseks.
Oli põnev ja väga hariv kohtumine.

Kontsertetendus „Väike nõid“

Lotte seiklus. 					

Kevadist sära tõi lasteaeda juba
südamekuu aprill. Kaks korda näda
las toimusid hommikused südamele
kasulikud liikumistegevused, mida
viisid läbi lasteaia saalis kogu majale
rühmade õpetajad. Hommikune
reibas virgutus andis lasteaia perele
kogu päevaks positiivse energia
laengu.
Jänkukeste, Liblikate, Karukeste,
Siilikeste rühmad liitusid juba vara
kult Räpina Aianduskooli projektiga
„Kurgisõbrad“. Tänaseks on lapsed
saanud katsetada seemnest taime
kasvatamist, jälgida taimede kasva
mist ning uusi teadmisi läbi nädala
küsimuste ja võistluste. Juba on ka
kõik lapsed saanud maitsta oma
hoole ja armastusega kasvatatud
tervislikke kurke.
23. aprillil tähistasid Siilikesed
jüripäeva sõbrarühma Piilukestega.

Lapsed tutvusid traditsioonidega läbi
mänguliste tegevuste, osalesid jüri
jooksul ning said ka ise lõkkel leiba
küpsetada ja looduslikest materjali
dest endale medali meisterdada.
26. aprill toimus traditsiooniks
saanud Õnneseene ja Murumuna
lasteaedade koolieelikute ühisüritus,
mida sel aastal korraldas Murumuna
lasteaed. Koolirühmade õpetajad,
liikuja, muusik ja õppealajuhataja
olid muutunud armastatud tege
lasteks Lotte raamatust. Elva staa
dioni metsas toimus vahva tegevus
punktidega Lotte seiklus ja disko.
Üritus oli lastele väga meeldejääv.
15. mail pidas Murumuna pere
päeva „Murumuna kevadsimman,“
mis oli tõeline rahvuspidu. Õhtut
juhtisid tore peremees (Margus Möll)
ja perenaine (Kadri Kiisla), õuelava
oli muutunud talutoaks, rühmad

Foto: Kadri Joost

ja õpetajad esinesid tantsudega,
lauldi ühislaule. Sai meisterdada
võtmehoidjat või käepaela, osaleda
õnneloosis (toodetega toetasid Elva
Vallavalitsus, Coop Elva) ning osta
Eve Kati Mägi küpsetisi ning Ethel
Disaini tooteid. Meeleolu lõi lusta
kas Konguta Kapell. Lapsevanemad
katsid hõrgutava suupistelaua rah
vuslike toitudega. Pered said pidada
pikniku, tantsida muusika saatel ja
nautida sooja kevadilma.
Toimunud on palju üritusi ning ees
ootavad veel kahe koolirühma lõpe
tamised. Aitäh tegusa kevade eest
tervele toimekale Murumuna perso
nalile, lastele ja toredatele peredele!

Etendus “Väike nõid”.		

Rannu Lasteaed tähistas taas
kord Rannu Rahvamaja suurel laval
emadepäeva. Lapsed koos oma õpe
tajatega olid valmistanud emadele
muusikalise etenduse „Väike nõid”.
Laval oli näha nii tantsu kui ka laulu
ning lapsed nautisid seda kõike.
Rannu Lasteaial on juba aastatepik
Veronika Abroi kune traditsioon, et koolieelikute
Elva Lasteaed Murumuna rühma eestvedamisel ja teiste rüh
õppealajuhataja made kaasamisel tehakse emadele,
vanaemadele ja teistele huvilistele

Foto: erakogu

kontsertetendus. Väga armas on
näha, kuidas lastes areneb esinemis
julgus ja kui püüdlikult nad õpitut
ette kannavad. Loomulikult on palju
kiidusõnu väärt ka õpetajad, kes on
nendega vaeva näinud. Aitäh, Rannu
Lasteaia õpetajad ja tublid lapsed!
Irina Radionova
lapsevanem
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Rõngu kandi viie tee puhvetite päiv
9. juunil avavad Rõngu kandi puhvetipidajad oma uksed, et pakkuda
külastajatele maitseelamusi ja koos perega mõnusa olemise aega. Päeva
lõpetab kaunil Hiugemäel toimuv rahvapidu ansambliga Terminaator.
Piilume koos, mille põnevaga puhvetipidajad meid sellel aastal üllatavad.
Pisike Pillimuuseumi puhvet, avatud 12–18; Valga mnt 1, Rõngu alevik
Puhvet asub Kõvera Kõrtsi parempoolses tiivas. Mõnusa vinüülplaadi
muusika saatel saab nautida maitsvaid suupisteid ning vaadata muuseumi
eksponaate.
Pihlapõnni puhvet, avatud 11–15; Lasteaed Pihlakobar õueala, Nooruse
5, Rõngu alevik
Puhvetisse on oodatud lapsed ja lapsemeelsed. Pakume tõeliselt magusaid
elamusi. Kui sa veel ei tea, kuidas maitseb Sipsiku kook, Muhvi muffin
või Pailapsiin, siis astu kindlasti läbi! Väikestele külastajatele „magusad“
osavusmängud.
Puhvet „Apteekri juures“, avatud 9–18; Viljandi mnt 2, Rõngu alevik
Pakutakse kohvi kõrvale nosimist, toekamaks kõhutäiteks apteekriproua
kosutavat hautist. Tutvustatakse Rõngu apteegimaja ajalugu ja tehakse
põnev reis ravikunsti saladuste maailma. Pakutakse apteegitinktuure ja
vürtsikaid napse, mis leevendavad keha ja vaimu hädasid. Toimub loterii,
ostjate vahel loositakse päeva lõpus välja põnev auhind.
Maanaiste kohvik, avatud 12–18; Turuplatsi paviljon, Rõngu alevik
Menüüs on soolase ja magusa täidisega pannkoogid, seakõrvad, roosid
tuhksuhkruga ja vanaaegsed kukekommid.
Staadioni puhvet, avatud 11–15; Rõngu Keskkooli staadion, Puiestee
tn 19, Rõngu alevik
Kirjeldame puhvetit järgmiste luulesõnadega: „Tulge külla meile, kae, mis
pakun Teile. Smuutit mitut marki, natuke ka soolast värki. Staadionil saad
teha sporti, pärast süüa maitsvat torti.“
RoosiMummu puhvet, avatud 12–18; Puiestee ja Aia tn ristumiskoht,
Rõngu alevik
Muinasjutuhõngulises RoosiMummu puhvetis pakutakse soolaseid ja
magusaid ampse, erinevaid salateid, kartulikeerusid, pulgakooke. Kogupere
õnneloos ja õnneküpsised, võimalus osaleda mitmes lisaloosis, tegevused
lastele!
Mangolassi maitsed, avatud 13–17; Hooldusravikeskuse esine plats,
Valga mnt 9, Rõngu alevik
Tänu külluslikule puhvetites pakutavale valikule, tuleb lassit juua ena
masti pärast sööki ja ainult väikeses koguses, probiootikumina toitainete
paremaks omastamiseks. Pakume: mangolassi, soolane lassi, kurkumipätsik
maitsevõiga. Kaasa ostmiseks magusad, soolased, vürtsikad trühvlid.
Vanaaja kohvik, avatud 10–17; Tartu mnt 1, Rõngu alevik
Pakume nõgesesuppi, pirukaid ja kooke. Õnneloos. Koduõlu. Tutvumiseks
väike näitusmüük „Rõngu vaated enne ja nüüd“. Eesti Maanteemuuseumi
töötuba lastele.
Muru resto, avatud 11–18; Muru talu, Lapetukme küla
Muru resto pakub enda talu toorainest valmistatud toite. Hilistele ärka
jatele pakume värsket kohvi ning saiakesi. Salatid ning liharoad valmivad
värskeimast toorainest. Menüüs ka magusad küpsetised. Võimalik tutvuda
talu loomadega ning kõige pisemad saavad lõbusalt aega veeta mänguplatsil.
Koolitare kohvik, avatud 12–18; Kalda talu, Lapetukme küla
Pakutakse soolaseid ja magusaid suupisteid. Saab uudistada kodutalu
looma- ja linnuparki.
Jäätise kohvik, avatud 11–15; Valguta seltsimaja, Valguta küla
Meie juures saab maiustada jäätisega nii suur kui väike. Jäätisest annab
teha nii mõndagi ja põnevaid katsetusi saab meie kohvikus proovida.
Maagiline metsakohvik, avatud 17–02; Salulaane, Koruste küla
Maagiline metsakohvik avab oma metsaväravad taas! Sel aastal kasutada
ära suveõhtute salapärast aega ning oleme avatud hilistel õhtu- ja varajastel
öötundidel. Pakume nautlemise võimalust looduskaunis metsasalus, taus
taks mängimas nii looduse helid kui ka harmoonilised noodid esinejatelt.
Menüüs on vürtsikas pardilihasupp, söögid erinevatest metsaandidest,
kuumad auravad joogid ning ei puudu ka magus amps.
Kohwik 1918, avatud 8–16; Kirepi mõisakompleks, Kirepi küla
Kell 8–10.30 pakutakse hommikusööki. Pärast wõimalik mekkida kõikse
hääd ja paremat, mida wanal ajal söödi! Toiduelamusi rikastab retk Kir
rumpäh ajalukku, laste oma laat, muusikaline wahepala ning pudulojustega
suhtlemine. Kõikse erilisemaks elamuseks saab olema wardas küpsetatud
tundmatu elukas...
Kohvik Mäeotsa maguselu, avatud 9–15; Mäeotsa talu, Koruste küla
Pakume parimatest ubadest värskelt valmistatud kohvijooke ja vahuka
kaod. Kohvi kõrval on tähtsal kohal meie pere lemmikkoogid, magusad ja
soolased pirukad. Kohvikus on kasutusel nostalgilised nõud, interjöör on
talulik ja hubane. Tegevust jagub ka pere pisematele. Võimalik kogu päeva
rahvakannelt kuulata. Teeme kõik ise, armastusega külaliste ootuses.
Kohvik Kaheksakand, avatud 10–16; Rõngu Rahvamaja sisehoov, Valga
mnt 12, Rõngu alevik
Täistundidel toimub rahvamaja tuur. Lastele avatud mängunurk. Teele
avab käsitöötoa uksed kahel täistunnil, kahel pooltunnil räägib Grete, kuidas
oma kodu puhta ja harmoonilisena hoida. Kell 14 kontsert. Pakume värsket
hapukurki, päevasuppi, suupisteid ja Kristi küpsetisi, mida on võimalus ka
kaasa tellida. Ooteaeg – 2h.
PEOLISTE MEELESPEA: Kell 17–00 on liikluseks suletud Hiugemäele
viivad kõrvalteed ja esine. Suletud on Rõngu Keskkooli tagahoovi sõiduteed.
Läbi pääseb vaid teenindav personal. Parkimine Rõngu Keskkooli vastas
haljasalal. Peaväravad avatakse Puiestee tänava lõpus (Rõngu Keskkooli
juures) kell 19.00. Peoalale oma alkoholi ja toiduga sisse ei pääse!

Puhja mälumänguturniiril lõppes 8. hooaeg

Kaheksanda hooaja võitjaks tuli võistkond Perekas.

Kaheksa aasta jooksul on meie
mälumänguhuviliste eesotsas
olnud väga väärikad mängujuhid.
Puhjalastel on tõesti põhjust selles
osas uhke olla, sest meie mailt on
sirgunud sellised vabariigi tasemel
mälumängurid nagu Rein Ets ja Tiit
Naarits. Mälumänguturniirid Puhja
Seltsimajas algasid 2010. aastal Rein
Etsi juhtimisel. Kolmanda hooaja
lõpus, pärast Reinu manalateele asu
mist, võttis Puhja mälumänguklubi
juhtimise üle Tiit Naarits, kes on
mitmekordne Eesti meister mälu
mängus ja paljudele tuttav erineva
test telemälumängudest. Toimunud
mängud on olnud läbi hooaegade
tõesti põnevad – küsimused huvi
tavad ja harivad ning tabeliseisud
pidevas muutumises.
Kaheksanda hooaja võitjaks tuli
võistkond Perekas koosseisus Karita
Rokka, Mariann Karja, Riin Massur
ja Ave Štein. Teise koha saavutas
mitme eelneva hooaja liider, võist

Foto: Mikk Järv

kond Strohh (Enn Pokk, Kaul Karja,
Margus Sepp, Ott Jaakma). Kolmanda
koha pälvis võistkond TRUE (Urve
Hämäläinen, Ela Raide, Külli Muutra,
Heinar Kitsnik). Mälumängureid ter
vitas ja võitjaid õnnitles abivallava
nem Mikk Järv. Palju õnne võitjatele
ning suur tänu kõigile osalejatele ja
mängujuht Tiit Naaritsale.
Loodame, et uuel hooajal tänased
võistkonnad jätkavad, samas on alati
väga oodatud ka uued liitujad. Külad,
kollektiivid, sõpruskonnad – ootame
teie võistkondi sügisel osalema!
Valisin lehelugejatele huviärata
miseks lõppenud hooajast viis küsi
must, millel on seos Elva vallaga.
1. Mitu ratsameest Puhja kihel
konnast liitus Vabadussõja alul
(novembris-detsembris) leitnant
Julius Kuperjanoviga ja aitasid kaasa
kaitseliidu organiseerimisele maa
konnas?
2. Paljud meist mäletavad praegu
se Motoaida parkla alal olnud Puhja

meiereid. Puhja Piimatalituse nime
all avati see 14. veebruaril 1926.
Ajaleht Kaja kirjutab selle kohta:
„Hoone on kiwiehitus ja ajakohaselt
ümber ehitatud.” Mis asus seal enne
meiereid?
3. Emadepäeva tähistati esmakord
selt 10. mail 1908 Ameerika Ühend
riikides. Eestis hakati emadepäeva
tähistama 1922. aastal, üle-eestili
selt 1923. aastal. Seda tähistati 1940.
aastani ja taasalustati 1988. aastal.
Emadepäeva ja emade auks viidi
Elvas Helmi Mäelo eestvõttel 1939.
aastal ellu üks tollal ja võib-olla ka
nüüd ainulaadne idee. Millega tegu?
4. Võrtsjärve nimeloost on mit
meid legende. Üks nendest pajatab,
et see on tulnud sõnast virrits. Mis
on virrits?
5. Esimese elava Eesti kunstniku
maal, mis müüdi oksjonil enam
kui 100 000 krooniga, kandis nime
„Maastik Elva lähedal”. See 1975.
aastal valminud taies müüdi Vaala
kevadoksjonil aastal 2005. Kes on
see märtsiküüditamise üle elanud
kunstnik, kes on saanud muuhulgas
Konrad Mäe medali ja Kristjan Raua
nimelise kunstnikupreemia?
Vastused: 1. 19. 2. Kõrts. 3. Verevi
järve ääres avati Eesti emade puh
kekodu. Emadel oli väikese tasu eest
(1 kroon päevas) võimalik puhata
kuni kuu aega. 4. Pilliroo muistne
nimetus. 5. Olev Subbi.
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Kaja Udso
Puhja Seltsimaja juhataja

Preemia Frölich Preis tuli Elva valda!

Esti Nahakunstnike Liidult preemia pälvinud
Eve Hintsov.
Foto: erakogu

15. mail andis esmakordselt Eesti
Nahakunstnike Liit üle preemia
Frölich Preis. Preemia antakse välja
nahakunsti valdkonnas tegutsevale
kunstnikule, kes on eelneval aastal
paistnud silma näitustegevusega,
innovaatiliste ideedega nahakunsti
vallas, raamatuköidetega või aren
danud nahakunsti muul moel.
Frölich Preisi esimeseks laureaa
diks on Eve Hintsov, kes on aida
nud hoida ja arendada nahakunsti
suurkuju Eduard Taska (1890–1942)
pärandit Koguta vallas. Eve on õppi
nud nahakunsti Eesti Kunstiakadee
mias, selliametit pidas ta Katariina
gildis, kus tegutseb praeguseni. 2012.
aastal täiendas ta oskusi Saksamaal

Stuttgardis Hans Peter Frölichi köi
tekojas.
Eduard Taska pärandi uurimise
vastu tekkis Evel huvi 2005. aastal.
Konguta Kooli sai loodud kultuuri
looklass, Tallinnast said Kongutas
se toodud Kobilu külas sündinud
Eduard Taska ateljee seadmed ja töö
riistad. Kultuurilooklass võimaldab
anda õpilastele edasi naha- ja köi
tekunstialaseid teadmisi. Tänaseks
on Taska pärand andnud vahvat ja
unikaalset lisaväärtust niigi tegusale
Konguta Koolile. 2017. aasta augus
tis avati Annikorus Eduard Taskale
pühendatud monumentaal.
Infoleht

Eakate lustipidu huvikeskuse õuel

Sügisõied tantsuhoos. 		

Foto: Airi Mahla

17. mai oli ilus kevadine päev, mil sutrupp Sügisõied tähistasid koos
Uula Huvikeskuses tegutsev eakate hooaja lõpetamist.
tervisering ja Puhja eakate tant
Kuna Sügisõitel oli ees ootamas

esinemine 20. mail Elvas toimuval
Lustipeol, siis tegid nad meie juures
oma viimase peaproovi. Väikese
tasuta tantsupeo lõpuks haarati ka
meie memmed tantsuringi. Päev oli
tore ja meeleolukas ning pidulaud
mitmekesine, kuna igaüks tõi kaasa
omatehtud küpsetisi või soolase
ampsu. Soovime Sügisõitele jätku
valt rõõmsat meelt ja tantsulusti veel
pikkadeks aastateks ning ootame
teid külla ka edaspidi. Suured tänu
sõnad meie terviseringi juhendajale
Helgale, kes on võtnud vaevaks
meiega tegelda. Ilusat suve kõigile
ja kohtume taas sügisel!
Airi Mahla
Uula eakate terviseringi nimel,
Uula Huvikeskuse juhataja

ELVA VALLA INFOLEHT

Esimene Konguta Kodukandipäev

Konguta lapsed kodukandipäeva tähistamas.

16. mail tähistasime kodukandi
päeva Kongutas lipupäevana. Nii las
teaia- kui ka koolilapsed sammusid
vahvas rongkäigus muusikahelide
saatel kaunistatud küla keskel asu
vale Eduard Taska platsile. Vallava
nem Toomas Järveoja tervitas kõiki
kokkutulnuid ja rääkis lastele, kui
tähtis on igaühele meist oma kodu,

Foto: Kerli Rätsep

kodumaa, kodukoht.
Et hoida alles meie vanematelt ja
vanavanematelt kuuldud lastelaule
ja anda neid põlvest põlve edasi,
laulsime ühiselt „Mu koduke on til
luke“ ja „Kus on minu koduke?“ ning
loomulikult ka Konguta koolilaulu.
Lehvitasime Elva valla lipukesi, mis
lapsed õpetajate juhendamisel olid

Mälestuspingid auväärsetele
Oleme tähistamas
harukordseid täht
päevi: Puhja 600,
Eesti Vabariik 100
ja EELK 100. Nüüd
on põhjust vaadata
minevikku ja tead
vustada, kellelt on
tänane põlvkond
kestmise teatepulga
üle võtnud. Puhja
koguduse nõukogu
otsustas jäädvusta
da viimase saja aasta
jooksul nelja kiriku
ga seotud olulise inimese mälestust
ja tänuks tehtud töö eest paigaldada
neile mälestuspingid.
EELK on episkopaal-sinodaalne
kirik ning tunnust väärivad nii kiri
kuõpetajad kui ilmikud. Möödunud
sajandist tegutses kirik pool aega
vabana ja pool okupatsiooni tin
gimustes ning sel põhjusel valiti
vaimulik ning ilmik kummastki
perioodist.
Vaba kiriku ajast on auväärsemad
õpetaja Jaak Valk (1867–1952) ja
köster Rudolf Peenra (1864– 1941),
kes on maetud Puhja kalmistule,
kuhu paigaldatakse ka nende mäles
tuspingid. Keerulisel nõukogude ajal
jäid oma kindlameelse pühendu
misega silma õpetaja Jaan Lääne
(1899–1977) ja organist Hildegard
Linno (1901–1991), kellele pühen
datud pingid paigutame kirikuaeda
ja pühitseme 9. juunil Puhja 600
külapäeval.
Aidakem ühisel jõul osutada
austust meie tublidele eelkäijatele,
tänu kellele tohime täna rõõmus
tada juubeli-Eesti üle. EELK Puhja
kogudus on avanud arveldusarvele
EE817700771001492603 (LHV Pank)
fondi mälestuspinkide raha kogumi
seks. Annetuse selgituseks kirjuta
da „mälestuspink“. Eesmärgiks on
nelja pingi jaoks koguda 800 eurot.
Annetajate nimed avaldame tänuga
ajakirjanduses.
Tiit Kuusemaa
Puhja koguduse vaimulik
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Elva Vallavalitsus kuulutab välja avaliku konkursi Aakre Lasteaed-Algkooli

meisterdanud ja tundsime rõõmu
kaunist päikesepaistelisest kevadil
mast. Vallavanem nentis rõõmsalt, et
nii palju meie Elva valla sümboolika
ga kaunistatud lipukesi polegi ta veel
kohanud! Lipupäeva idee pärineb
meie sponsorite kodumaalt Root
sist, kus Sigtuna väikelinna lapsed
oma kodukandi sünnipäeva selliselt
tähistasid.
Päev jätkus JukuAkadeemia tea
duskonverentsiga kooli saalis ja
laulustuudio etteastetega Konguta
Rahvamajas. Päeva lõpetas ühine
pidupäevakringel, mida rõõmsa
meelsele seltskonnale kohvikõrva
seks pakuti.
Üheltki peolt ei tohiks puududa
üllatused ja seekord tegid laste ja
suurte päeva ülirõõmsaks FC ELVA
jalgpalliklubi, kes lastega ligikaudu
kolm tundi kooliesisel platsil sport
likult lustis! Konguta kool on väga
tänulik sellise vahva üllatuse eest!
Liina Tamm
Konguta Kooli direktor

EELK
Puhja kirikus

d ire kt ori a m e tikoh a le
Elva Vallavalitsus kutsub kandideerima ärksaid haridustalente, kes on moti
veeritud kujundama tugevat alus- ja põhiharidust maapiirkonnas, et luua selle
kaudu valla tulevikku.
Aakre Lasteaed-Algkool asub Elva vallas Aakre külas. Ühise katuse all tegutse
vad kaherühmaline lasteaed ja kuueklassiline kool. Konkursil valituks osutunud
kandidaadiga sõlmitakse tööleping direktori 0,6 töökoormusega ametikoha
täitmiseks. Tööle asumise aeg on kokkuleppel või hiljemalt 24. augustil 2018.
Ootame Sind kandideerima, kui:
• Sul on kõrgharidus, pedagoogiline kompetents ja juhtimiskogemus hari
dusasutuses (vastavus haridus- ja teadusministri 29. augusti 2013 mää
ruses nr 30 „Direktori, õppealajuhataja, õpetajate ja tugispetsialistide
kvalifikatsiooninõuded” sätestatud nõuetele);
• Sul on hea eestvedamise suutlikkus;
• Sul on teadmised kaasaegsest õpikäsitusest ja õppiva organisatsiooni
põhimõtetest;
• Sa toetad meeskonda ja hoiad inimesi;
• Sa oled õpi- ja otsustusvõimeline, analüüsi- ja planeerimisoskusega;
• Sul on vastutustunne, oled korrektne ja täpne;
• Sul on arvuti kasutamise ja dokumentide koostamise oskus;
• Sa oskad väga hästi eesti keelt.
Omalt poolt pakume:
• võimalust eneseteostuseks ja põnevat tööd kogukonna lasteaed-algkoolis;
• sõbralikku, asjatundlikku ja toetavat meeskonda;
• ametialast täiendkoolitust ja võimalust anda oma panus laste arengusse;
• vajadusel elamispinda.
Kandideerimiseks esita avaldus, CV, palgasoov, haridust tõendavate doku
mentide koopiad ja essee teemal „Muutunud õpikäsitus – võimalus igale lapsele“
(kuni 2 A4 lk) e-posti aadressile elva@elva.ee hiljemalt 12.06.2018.
Lisainfo: Elva Vallavalitsuse haridus- ja kultuuriosakonna juhataja Mare Tamm,
telefon 5622 0169, e-post mare.tamm@elva.ee.

Rannu Lasteaed ootab oma kollektiivi
Pühapäev, 3. juuni
kell 11, jumalateenistus
Pühapäev, 10. juuni
kell 11, jumalateenistus
Pühapäev, 17. juuni
kell 11, jumalateenistus
Pühapäev, 24. juuni
kell 11, surnuaiapüha Puhja kalmistul

õp p e a la juh a t a ja t

(0,5 koormus)
Sobiv kandidaat
• on innovaatiline ja avatud haridusuuendustele;
• väärtustab õpetajaametit ja usub iga lapse edusse;
• on otsustus-, analüüsimis- ja planeerimisvõimeline;
• innustab meeskonda, kaasab partnereid, on avatud suhtleja;
• on initsiatiivikas, vastutustundlik;
• tunneb haridusalast seadusandlust ja lasteaia õppekava arendamise
protsessi;
• omab vastavat kvalifikatsiooni;
• oskab oma tööst rõõmu tunda.
Pakume
• võimalust panustada Rannu Lasteaia arengusse;
• loomingulist ja kaasaegset töökeskkonda;
• aktiivset eneseteostust ja arenemisvõimalusi.
Kui sa tunned endas valmisolekut panustada Rannu Lasteaia tegemistesse ning
olla osaline võimalusterohkel teekonnal, siis saada
• motiveeritud avaldus;
• elulookirjeldus;
• kvalifikatsiooni tõendavate dokumentide koopiad;
• visioon tööst Rannu Lasteaia õppealajuhatajana
„Õpetajat ja last väärtustav lasteaed“.
Tööle asumine 21. august 2018.
Dokumendid esita hiljemalt 15.06.2018 e-posti aadressil
signe.erikson@rannu.edu.ee.

Sofia-Liisa Puusepp
Hugo Roose
sündis 05.05.2018

Mairon Pärn

sündis 22.04.2018

Sofia Žuravljova
sündis 08.05.2018

sündis 12.05.2018

Elva vald mälestab
Eve-Maie Miikman

Valentin Maltsev

27.05.1937-06.05.2018

24.02.1949-16.05.2018

Heljo Kass

Tiina-Johanna Saar

27.11.1929-10.05.2018

Jaak Hion

06.08.1947-14.05.2018

Hans Käkk

05.09.1928-16.05.2018

13.10.1943-16.05.2018

Paul Kolk

08.08.1941-17.05.2018

Regina Toom

04.05.1951-18.05.2018
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Kultuuri- ja spordiürituste
kalender
01. juuni

16:00

02. juuni
09:00
02. juuni

16:00

03. juuni

12:00

03. juuni

Lastekaitsepäev
Elva Kellatornijooks,
Elva naiskodukaitse üritused

Juunikuu laat
Lastekaitsepäeva tähistamine.
Hellad Velled

9 - [Type
10 juuni
2018
here]

Elva Kultuurikeskuse
parkla
Ulila suveaed
Rannu Rahvamaja
parkla

Lastekaitsepäev koos

Aakre rahvamaja,

12:00 Aakre noorte kohvikuga Aakre laululava

04. juuni

12:15

05.-10. juuni

Teatrikese etendus
“Kolm suurt soovi”
18. Elva Laskespordinädal

Puhja Küla Päev.
09. juuni
600 aastat Puhja küla
10:00 esmamainimisest, EV100
09. juuni
09:00

Rõngu kandi viie tee
puhvetite päiv

21. juuni

Puhja Seltsimaja

*Laadal

kokkavad

Tartumaa
Tervisespordikeskus

Ervin

Hurt

*Kala

Tartumaa
Tervisespordikeskus

20:00

Jaanituli
Nedsaja Küla Bändiga

23. juuni
23. juuni
23. juuni

kõikvõimalikul

w

Rõngu Hiugemägi

PUHJA KÜLA PÄEV

Elva laululava

600 aastat Puhja küla esmamainimisest
9.30 Kogunemine rongkäiguks kooli staadionil
10.00 Sada+ lipu RONGKÄIK
10.30 Päeva AVAMINE
11.00 ERINEVAD TEGEVUSED
12.00 KONTSERT "Siit nurgast ja sealt nurgast"
seltsimaja lipuväljakul
16.00 Puhja kirikus:
*310 aastat "OH! MA VAENE TARDO LIIN" sünnist avalik ettelugemine ja
*Vabariikliku laste ORELIFESTIVALI KONTSERT
18.30 Puhja Seltsimaja näiteringi esietendus L. Tigane
"MINU SÕBER MERIRÖÖVEL"
21.00 RAHVAPIDU ansambliga FIX

Kiigemägi

19:00

Jaanituli ansambliga
Previl

Rannu paisjärv
külaplats

19:00

Rämsi küla jaanituli

Uula huvikeskuse
õuel

19:00

Jaanituli
Annikoru laululaval
ans Bossenova

Annikoru laululava

21:00

Jaanituli ansambliga
Veskikivi

Korraldaja Puhja korraldusmeeskond

Aakre laululava

Toetajad:

LASTEKAITSEPÄEVA TÄHISTAMINE
02. j
uun
18.00 i

obre
T
n
t: En
h
u
j
u
ht

Õ

Infoleht on Elva valla infoleht

Pilet 5 EUR Lisainfo ja laudade broneerimine
5165531 (Mari-Liis)

Sponsored by Your Organization

Väike-Rakke küla,
23. juuni
Rakke külaseltsi jaanituli Kogreka
20:00

23. juuni

Kukeprillid

kujul

www.vortskalandus.ee

Rõngu alevik ja
külad

Valge Roosi karikavõistlus
laskmises

Jaanituli
Kavilda Kiigemäel.
ans ExPert

Tantsulusti pakub ansambel

lõbusõidupurjekad ja parvsaun *Selgeltnägija

Puhja park,
Puhja seltsimaja

11:00

22. juuni
20:00

*Lastele

*Käsitöömeistrite looming

Tartumaa
Tervisespordikeskus

Jaanituli ansambliga
Onud

kalakokad

atraktsioonid ja teaduse õpitoad *Võrtsjärvel

Nelja maailmameistri
mälestusvõistlus
laskmises

22. juuni
20:00

ISETEGEVUSKOLLEKTIIVIDE LUSTILINE KONTSERT

*Melody+ *Justament *Mafalda ja Loreida

09. juuni
Esinevad ansambel Terminaator, Rõngu Hiugemägi
20:00 Indrek Ventman ja kohalikud

17. juuni

Rõngu
rahvamaja
avamispidu

*Kalle Sepp ja Locomotiiv *Lahedad Mutid

Suvepidu Hiugemäel

16. juuni
09:00

02.JUUNI ALGUSEGA KELL 19.00

VÕRTSJÄRVE X
kala -ja
käsitöölaat

Elva Raekoda

Rannu Perepäev

Jõesuu puhkealal

Toimetaja: Kerli Rätsep. Kommunikatsioonijuht: Eeva Kumberg.
Ladumine: Kayvo Kroon.
Trükk: Printall AS. Kojukanne: Omniva. Tiraaž 6500.
Kontakt: infoleht@elva.ee.
Järgmine infoleht ilmub 08.06.2018.
Kaastööde esitamise tähtaeg 01.06.2018.

Kohv
J.
D
ik
Tegevused nii suurtele kui ka väikestele
Piletid müügil Piletilevis ja kohapeal
Täispilet 10, eelmüügist 8, sooduspilet 5 (pensionär, õpilane), alla 7. a. lapsed tasuta

www.ulilasuveaed.ee GSM: +372 50 73 842 E-mail: info@ulilasuveaed.ee

