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Elva 100 noort tegijat

Rõõmsad pidulised kogunesid sündmuse lõpus ühispildile.				

12. juunil toimus Elva lauluväl
jakul Elva valla õpilaste tunnusta
misüritus 100 Noort Tegijat, kuhu
olid kutsutud valla üheksa kooli
õpilased, kes oma õppetöö või kooli
välise tegevusega on panustanud
märgatavalt rohkem nii iseenda,
kooli kui ka kogukonna arengusse.
Õpilased olid kohale kutsutud kõi
gist valla üheksast koolist: Aakre
Lasteaed-Algkoolist, Elva Gümnaa
siumist, Konguta Koolist, Palupera
Põhikoolist, Puhja Koolist, Rannu
Koolist, Rõngu Keskkoolist, TERA
Peedu Koolist ja Valguta Laste
aed-Algkoolist. Samuti olid üri
tusele oodatud parimate õpilaste
vanemad.

Sündmus toimus lauluväljaku
ääres vabas õhus, et väärtusta
da meid ümbritsevat keskkonda
ning anda üritusele juurde uuen
duslikkust ja noortepärasust.
Tunnustamisürituse avas abivalla
vanem Marika Saar: „Tegemist on
väga erilise sündmusega, esimese
Elva valla parimate õpilaste vas
tuvõtuga. Elva valla 1551 kooli
õpilasest kutsuti siia parimatest
parimad 100 õpilast. Oleme loomas
täna siin üheskoos traditsiooni, mis
väärtustab meie tulevikulootusi –
noori tegijaid.“ Samuti hindas abi
vallavanem, et sündmus aitab kaasa
ühtsustunde loomisele.
Vallavolikogu esimees Maano

Foto: Kayvo Kroon

Koemets tervitas omalt poolt nii
tegijaid kui nende toetajaskonda.
„2018. aasta on eriliste sündmuste
ja tähtpäevade aasta. Mitte juhus
likult ei ole me just sel aastal siia
kutsunud 100 kõige tegusamat
õpilast Elva vallast. See tänane
sündmus on justkui sümboolne
kingitus Eestile 100. sünnipäevaks,“
lausus volikogu esimees oma kõnes.
Tunnustades lapsevanemaid ütles
Maano Koemets: „Head lapsevane
mad, tänan teid Elva valla nimel,
et te olete oma lapsele näidanud
kätte õige suuna ja andnud talle
õiged väärtushinnangud. Vanema
roll on ikka last toetada ja näidata
head eeskuju ja sellega olete teie
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väga hästi toime tulnud.“ Oma
pöördumises õpilaste poole sõnas
volikogu esimees: „Head Elva valla
parimad õpilased. Teil on seljataga
töine ja huvitav kooliaasta, teie saa
vutused räägivad teie eest. Tänan
teid Elva valla nimel, et olete olnud
eeskujuks teistele õpilastele ja olete
oma koolile ja vallale tunnustust
toonud.“
Aunimetusega 100 Noort Tegijat
tunnustati silmapaistvaid, aktiiv
seid ja uuendusmeelseid Elva valla
koolide õpilasi, sealhulgas ka vaba
riiklike olümpiaadide parimad ning
kuld- ja hõbemedaliga koolilõpeta
jad. Lisaks 100 Noorele Tegijale päl
visid tunnustuse ka need medaliga
lõpetajad ja kutsemeistrivõistluse
Noor Meister tiitli laureaat, kes
õpivad küll väljaspool Elva valda,
kuid elavad siin. Kõik tunnustuse
saajad jäädvustasid oma nime Elva
valla auraamatusse, neile anti üle
tänukiri ja meened. Samuti tehti
parimatest tegijatest lustakas ühis
pilt.
Muusikalisi vahepalasid pakkusid
tunnustamisüritusel Klassikatäht
2018 Tanel Eiko Novikov ning
Rõngu Keskkoolis õppiv meie valla
noor Gretten Gelis Vesso.
Täname veel kord kõiki innukaid
ja motiveeritud õpilasi ning soovi
me kaunist suvepuhkust!
Triin Kaaver
haridusspetsialist

Hajaasustuse programmi taotluste vastuvõtt lõppenud
11. juunil lõppes selleks aastaks
hajaasustuse programmi taotluste
vastuvõtt. Kokku saabus Elva Vallava
litsusele 49 nõuetele vastavat taotlust.
Enim taotlusi saabus Puhja piirkon
nast, kust esitati 29% taotlustest,
järgnesid Rõngu piirkond 23% ning
Konguta piirkond, kust esitati 18%
taotlustest. Rannu piirkonnast saabus
16% taotlustest, Palupera piirkonnast
10% ning 4% endise Puka valla Aakre
piirkonna küladest.
43% taotlustest on veesüsteemide
valdkonnast ehk eesmärgiga tagada
majapidamises veevarustus, 39%

taotlustest on esitatud kanalisatsiooni
süsteemide rajamise või renoveerimise
eesmärgil ning 18% taotlustest esitati,
et saada toetust aastaringselt kasuta
tava juurdepääsutee rajamiseks.
Keskmine projekti maksumus
kanalisatsiooni rajamiseks on 3445,61
eurot, juurdepääsutee rajamiseks
4275,03 eurot ning veesüsteemide
rajamiseks 4965,37 eurot. Hajaasustuse
programmi raames laekunud projekti
de teostumisse panustavad võrdselt
nii riik, kohalik omavalitsus kui ka
taotleja. Maksimaalne toetussumma
programmi raames on 6500 eurot, toe

tuse osakaal projekti maksumusest on
maksimaalselt 67%.
Rahastusotsuste tegemiseks on Elva
Vallavalitsus moodustanud hindamis
komisjoni. Enne taotluste hindamist
on hindamiskomisjonil õigus tutvuda
kohapeal taotleja ja kaastaotlejate
majapidamise olukorraga ja kitsas
kohtadega, mida soovitakse projektiga
lahendada. Komisjon tutvub taotluse
esitanud majapidamistega juuni lõpus.
Taotluste hindamisel on peamis
teks kriteeriumiteks investeeringu
vajalikkus ning tegevuste ja kulude
põhjendatus, kuni 18-aastaste (k.a)

majapidamises elavate isikute arv,
taotletava toetuse suurus kasusaaja
kohta ja leibkonna jaoks laheneva
kitsaskoha olulisus.
Elva Vallavalitsus teeb otsused
pärast ministeeriumi poolt omavalit
suste vahelise rahajaotuse kinnitamist,
kui on selgunud lõplik summa, mille
ulatuses on võimalik projekte toetada.
Otsused tehakse hiljemalt 3. septemb
riks.
Allan Allik
arendusspetsialist

Koostöös tegime
rõõmu kaheksale
lapsele
Maksu- ja Tolliamet andis maikuus
tasuta ära laste jalgrattaid, mis olid
saadud erafirmalt kauba riigioman
disse loovutamise teel. Elva Valla
valitsus sai kaheksa laste jalgratast
jagamiseks valla paljulapselistele
või toimetulekuraskustes peredele
või perele, kus lapsevanem kasvatab
lapsi üksi.
Jalgrattasportlane Caspar Austa
tegi heategevuslikus korras jalg
ratastele hoolduse. Elva valla
sotsiaal- ja terviseosakond tänab
Caspar Austat abi ja vastutule
likkuse eest!
Juunikuu alguses saime lastele
üle anda sõidukõlblikud jalgrattad.
Jalgrattad leidsid omanikud valla
lastekaitsetöötajate ettepanekul.
Kaks jalgratast läksid Elva linna ning
üks jalgratas igasse valla piirkonda
(Konguta, Palupera, Puhja, Rannu,
Rõngu ja Aakre).
Milvi Sepp
sotsiaal- ja terviseosakonna
juhataja

Jutupeatused
Tartu Linnaraamatukogu projekti
„JutuPeatus“ raames on üle Eesti
paigaldatud 100 märgist, mis tähis
tavad paikade seost mõne olulise
ilukirjandusteose või luuletusega.
Elva vallas said peatuse kaks luu
letust: Ain Kaalepi „Suvine vihm
Elva mändides“ Elva lauluväljakul ja
Kersti Merilaasi luuletus „Vapramäe
veerul“ Peedul. Sildil on autori nimi,
katkend luuletusest ja viide luuletu
se päritolu kohta. Nutiseadme oma
nikud saavad QR koodi abil veebi
rakenduses kuulata katkendit tuntud
näitlejate esituses. Lisaks siltidele on
valminud veebileht jutupeatus.ee,
kus saab tutvuda üle-eestilise kaar
diga, millel on kõikide siltide asu
kohad. Kaardi põhjal saab ette võtta
kirjandusliku matka läbi Eestimaa!
Imbi Härson
Elva Linnaraamatukogu direktor
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Ülevaade volikogu istungist
18. juunil toimus Elva vallavolikogu
IX istung vallamajas põhjaliku uuen
duse saanud volikogu saalis. Istungi
päevakorras oli seitse teemat. Istungist
võttis osa 26 volikogu liiget, vallavalit
sus, külalised Muinsuskaitseametist ja
kohal oli ka pealtvaatajaid ja kohaliku
pressi esindaja.
Istungi alguses andis vallavanem
Toomas Järveoja ülevaate valla eel
arve seisust, elanike arvust ja muu
dest majanduslikest ja statistilistest
näitajatest ning rääkis põhjalikumalt
pooleliolevatest projektidest, hange
test ja taotletud toetustest. Seejärel
anti sõna külalistele. Muinsuskait
seametist oli kutsutud esinema Inga
Raudvassar ja Anu Kivirüüt, kes andsid
ülevaate Elva valla territooriumil ole
vate ehitismälestiste, ajaloomälestis
te, arheoloogiamälestiste ja muude
mälestiste kohta. Ettekande eesmärk
oli teadvustada Elva vallavolikogule
ja -valitsusele, et mälestised vajavad
kaitset ja ka remonti ning oluline on
mälestiste remonttööde teostamisel
Muinsuskaitseametist õigeaegne koos
kõlastuse ja loa küsimine. Tutvustati
ka kultuurimälestiste registrit, kus
on kõigile kättesaadav informatsioon
mälestiste kohta.
Esimeseks otsuseks, mida arutati, oli
Elva valla 2018-2020 aastaks konsoli
deerimisgrupi majandusaasta aruande
auditeerimiseks audiitori määramine.
Vähempakkumise teel leidis valitsus
kõige soodsama audiitorettevõtte.
Volikogu poolthäälte enamuse otsu

Elva Vallavalitsuse
istungitel otsustati:
31.05.2018

ajakohastada Konguta Vallavalitsuse 04.10.2017
korraldusega nr 153 kinnitatud Härma kinnistu
detailplaneeringu lähteseisukohad;
kooskõlastada SA-le Puhja Valla Arendus
kuuluva maaüksuse hoonestusõiguse seadmine
OÜ SW Energia kasuks tähtajaga nelikümmend
aastat;
tunnistada kehtetuks Rõngu Vallavalitsuse
17.08.2017 korraldus nr 168 ja selle alusel
väljastatud projekteerimistingimused nr
1711802/04962 Elva vallas Oru tee 10 kinnistu
le tagasiulatuvalt alates nende vastuvõtmisest
(17.08.2017).

05.06.2018

anda ehitusluba Rõngu alevikus Tehase tn 4
kinnistul valmistoodangulao ümberehitamiseks;
anda ehitusluba Elva linnas Viisijärve tn 1
kinnistul üksikelamu püstitamiseks vastavalt
ehitusprojektile;
anda ehitusluba Väike-Rakke, Tänassilma,
Kobilu ESTSIDE valguskaabli mikrotorustiku
rajamiseks;
eraldada MTÜ-le Reinsalu Sport ürituse „Olerex
Eesti meistrivõistlused rallikrossis 7. etapp“
korraldamise toetus summas 840 eurot, millest
tegevustoetuse osa on 200 eurot ja projektitoe
tuse osa on 640 eurot;
eraldada MTÜ-le Korteriühistu Männiku 3 pro
jekti „MTÜ Korteriühistu Männiku 3 majaesise
parkla korrastamine“ toetus summas 640 eurot;
eraldada Valguta Maanaiste Seltsile projekti
„Valguta tiigi silla ehitamine“ toetus summas
200 eurot;
esitada volikogule eelnõu „Audiitori määrami
ne“;
esitada volikogule eelnõu sihtasutuse asutami
seks, mille eesmärgiks on lasteasutuste toitlusta
mise ja majandushalduse korraldamine;
esitada volikogule eelnõu „Teede ja tänavate
sulgemismaksu kehtestamine“;
esitada volikogule eelnõu „Elva linnas Verevi
järve detailplaneeringu ja keskkonnamõju stra
teegilise hindamise algatamine“;
kinnitada riigihanke nr 197088 tulemused ning
sõlmida AS-iga Eesti Energia hankeleping vasta
valt alusdokumentides kinnitatud tingimustele
ning AS Eesti Energia pakkumusele;
kinnitada Ulila külas Kesk tn 4 mitteeluruumi
de (27,3 m²) üürile andmiseks avaliku kirjaliku
enampakkumise tulemused – enampakkumise
võitja Monarca OÜ pakkus üüriks 1 euro/m²,
kellega sõlmitakse üürileping üheks aastaks;
kinnitada Aakre Rahvamaja hoone raamatu
kogu osas ühe 12,9 m² suuruse ruumi üürile

sega määrati aastateks 2018–2020
valla ja konsolideerimisgrupi majan
dusaasta aruande auditeerijaks Audest
Audiitorteenuste OÜ.
Seejärel toimus erandlik otsus
te vastuvõtmine, kuus otsust ühes
punktis. Seoses ühinemisega tuleb
Elva vallal kinnitada kõigi ühinenud
omavalitsuste 2017. majandusaasta
aruanded. Revisjonikomisjoni esimees
Tõnu Aigro andis iga otsuse eel teada
revisjonikomisjoni seisukoha. Revisjo
nikomisjon puuduseid aruannetes ei
leidnud. Volikogu liige Andrus Looskari
küsis, miks puudus Rõngu valla tege
vusaruandes Aakre Rahvamaja. Asjasse
tõi selgust kohalolnud finantsosakonna
juhataja, kelle sõnul kajastuvad Aakre
Rahvamaja tegevused Puka valla 2017.
aasta tegevusaruandes. Alles aasta
algusest on Aakre Rahvamaja Elva
valla bilansis. Kõik aruanded kinnitati
poolthäälte enamusega.
Teine otsus, mis suurt arutelu ei
tekitanud, oli MTÜ-le Karijärve Keel
pilliorkester projektitoetuse eraldami
ne kontserttegevuse ja uue CD-plaadi
väljaandmiseks. Otsuse poolt olid kõik
kohalolnud volikogu liikmed.
Põhjalikuks kujunes arutelu Sihtasu
tuse Elva Teenused asutamisotsuse ja
põhikirja kinnitamise ümber. Otsuse
eelnõus oli sihtasutuse asutamise
eesmärgiks toitlustamise korraldamine
Elva valla lasteasutustes ja ka nende
majandustegevuse ühtne korraldami
ne. Heiki Hansen tõi välja sihtasutuse
tööle käivitumisel mahud ja ka võima

likud töökohtade arvud. Eelnõu kohta
esitati hulgaliselt küsimusi ja sõnavõt
te. Eelnõu läks hääletamisele, kuid ei
saanud vastuvõtmiseks vajalikku 15
häält. Seega jäi otsus vastu võtmata ja
sihtasutus asutamata, kuid vallavalit
sus esitas eelnõu uuesti samal päeval
volikogu menetlusse.
Diskussiooni tekitas ka Elva linnas
Verevi järve rannaala detailplaneeringu
ja keskkonnamõju strateegilise hinda
mise algatamine. Selle eelnõu eesmärk
on olemasoleva detailplaneeringu
muutmine selliselt, et lubatud ehitus
ala suurendatakse 1500 m2-ni, millest
peaks piisama ujulat mahutava hoone
ehitamiseks. Otsuse vastu hääletaja
te seisukoht oli, et see on utoopiline
plaan, kuna rannas ei ole piisavalt
ruumi sellise ehitise tarvis. Otsus
võeti poolthäälte enamusega vastu ja
planeering on algatatud, kuid see on
alles protsessi algus.
Volikogu võttis vastu otsuse teede
ja tänavate sulgemise maksu kehtes
tamiseks. Varasemalt oli see kehtes
tatud Elva linnas, kuid ühinenud
piirkondades see puudus. Korra ees
märk on reguleerida tänavate ja teede
sulgemist maksuga nii, et sulgemise
aeg oleks võimalikult lühike.
Järelvaatmine: www.elva.ee/video.

andmise kirjaliku enampakkumise tulemus
– enampakkumise võitja Laserest OÜ pakkus
üüriks 1 euro/m², kellega sõlmitakse üürileping
üheks aastaks;
kinnitada Rõngu Lasteaed Pihlakobar töötajate
uus koosseis alates 01.09.2018;
kinnitada hanke „Aakre Lasteaed-Algkooli
uute välisuste ost ja paigaldamine“ tulemused
ja sõlmida OÜ-ga ROVEL GRUPP hankeleping
maksumusega 6480 eurot, millele lisandub
käibemaks;
kinnitada hanke „Aakre Rahvamaja piksekaitse
süsteemi paigaldus“ tulemused ja sõlmida
Viljandimaa Tuletõrjeühinguga hankeleping
maksumusega 5268 eurot, millele lisandub
käibemaks;
korraldada avatud e-hankemenetlusega riigi
hange „Puhja kooli kaasajastamine“ ja kinnitada
riigihanke alusdokumendid;
lubada MTÜ-l Uula Külaselts korraldada 23.
juunil 2018 kell 19.00–02.00 Uula Huvikeskuse
õuealal avalik üritus „Rämsi küla jaanipäev“.
Vastutavad isikud on Enn Tobre ja Airi Mahla;
lõpetada AS-iga Eesti Post 11.10.1999 sõlmitud
mitteeluruumi rendileping asukohaga Rannu
Rahvamaja, Rannu alevik alates 9. juunist 2018;
lõpetada OÜ-ga Kogu Pere Apteek 29.05.2007
sõlmitud tasuta varakasutuse leping mitteelu
ruumi asukohaga Kesk 4, Ulila alevik alates 1.
juulist 2018;
muuta Elva Linnavalitsuse 07.11.2017 korral
dust nr 2-3/310;
muuta Konguta Vallavalitsuse 06.06.2016 kor
raldust nr 133;
määrata Vehendi külas Elva metskond 20
kinnistu (pindala 153,3 ha, sihtotstarve 100%
maatulundusmaa) jagamisel kolmeks katastri
üksuseks uutele reaalosadele koha-aadressid ja
sihtotstarbed alljärgnevalt: 1. Elva vald, Vehendi
küla, Elva metskond 20, sihtotstarve maatu
lundusmaa; 2. Elva vald, Vehendi küla, Elva
metskond 282, sihtotstarve maatulundusmaa;
3. Elva vald, Vehendi küla, Limnoloogia tee L1,
sihtotstarve transpordimaa;
määrata Elva vallas asuvatele ehitiste teeninda
miseks vajaliku maa pindala alljärgnevalt: 1. Elva
vald, Metsalaane küla, Pumbajaama – ligikaudne
pindala 0,13 ha; 2. Elva vald, Lapetukme küla,
Siuksu biotiik – ligikaudne pindala 0,78 ha;
määrata projekteerimistingimused Elva linnas
Põllu tn 10 kinnistul elamu ehitusprojekti koos
tamiseks;
määrata projekteerimistingimused Kaimi külas
Aasa kinnistule päikeseelektrijaama ehituspro
jekti koostamiseks;
nõustuda maa ostueesõigusega erastamisega
ning määrata maaüksuse suurus, koha-aadress
ja sihtotstarve alljärgnevalt: koha-aadress Tartu
maakond, Elva vald, Atra küla, Soe; pindala

21095 m²; sihtotstarve elamumaa;
seada isiklik kasutusõigus Telia Eesti AS kasuks
tähtajatult Elva valla omandis olevale maale
alljärgnevalt: 1. katastriüksus asukohaga Tartu
maakond, Elva vald, Elva linn, Videviku tänav,
ala suurus 139 m² siderajatisele; 2. katastriüksus
asukohaga Tartu maakond, Elva vald, Annikoru
küla, Rahu kergliiklustee L8, ala suurus 28 m²
siderajatisele.

Maano Koemets
volikogu esimees

08.06.2018

anda Rõngu Rahvamajale luba korraldada kodu
kohvikute päev „Rõngu kandi viie tee puhvetite
päiv“ 09.06.2018 kell 8–17 Rõngu alevikus ja
selle ümbruses ning rahvapidu Hiugemäe vaba
õhulaval 09.06.2018 kell 19 kuni 10.06.2018 kell
00.00. Vastutav isik on Mari-Liis Vanaisak;
kehtestada määrus „Elva valla haridusvaldkon
na tunnustusavalduste statuut“;
määrata rahaline preemia gümnaasiumi kuld
medaliga lõpetajale Kaisa Liina Kepsile; rahaline
preemia gümnaasiumi hõbemedaliga lõpetaja
tele Siim Kristjan Ellerveele, Saskia Tullinole ja
Stella Eileen Päidlele; rahaline preemia Noore
Meistri tiitli laureaadile Kristel Viigipuule.

13.06.2018

anda ehitusluba Vehendi külas Kõivu kinnistule
puurkaevu rajamiseks;
anda ehitusluba vee- ja survekanalisatsiooni
torustike rajamiseks Elvas Raudsepa tänaval T1;
anda kasutusluba Ridakülas Roosi kinnistu
üksikelamule;
anda toetust sõidukulutuste hüvitamiseks
2018. a maikuu sõidupiletite alusel väljaspool
Elva valla endise Puhja valla haldusterritooriumi
piire õppivatele õpilastele kokku 283,21 eurot;
anda MTÜ-le Hellenurme Looduskeskus otsus
tuskorras tasuta kasutada Hellenurme külas
vallamaja/kultuurimaja hoone II korrusel asuv
ruum üldpinnaga 28,1 m² heategevuslikuks tege
vuseks – erinevas vanuses laste esemete tasuta
jagamise korraldamiseks;
eraldada Vellavere MTÜ-le ürituste „Vellavere
külapäev ja Konguta valla küladepäev“ korral
damise toetus summas 640 eurot;
eraldada Play Discgolf MTÜ-le ürituse „Kulbi
lohu Open 2018“ korraldamise toetus summas
500 eurot;
eraldada MTÜ-le Jalgpalliklubi FC Elva toetus
Nike Arena Elva kunstmuruväljaku tänavakivi
paigalduse lõpetamiseks summas 3000 eurot;
kinnitada hinnapäringu „Elva vallateede tee
äärte niitmine“ parimaks pakkujaks OÜ Tasemix
hinnaga 19 eurot/km, millele lisandub käibemaks
ja sõlmida töövõtuleping;
kinnitada riigihanke nr 197310 „Teenuste kont
sessiooni andmine korraldatud jäätmeveoks Elva
vallas” tulemused: tunnistada vastavaks Eesti
Keskkonnateenused AS, Osaühing EKOVIR ja

Teede ja tänavate sulgemise
maksust
18. juunil kehtestas volikogu Elva
valla territooriumil teede ja tänava
te sulgemise maksu. Sarnane maks
kehtis varem Elva linna territooriu
mil, teistel ühinenud valdadel seda
kehtestatud ei olnud. Maks kehtib
ainult üldkasutatavate alade sulge
mise korral ja ei puuduta erakinnis
tuid. Vastav maks on üks väheseid
makse, mida omavalitsusel on õigus
kehtestada.
Maksu eesmärk ei ole ainult valla
kassa täitmine, vaid see aitab moti
veerida teede sulgejaid võimalikult
kiiresti taastama sulgemiseelset
olukorda, eriti ehitustööde korral.
Nimelt tuleb maksta maksu iga
ööpäeva eest kuni olukorra taasta
miseni. Lubatud tähtaja ületamisel
ööpäevane maksusumma kahekor
distub. Maksumäärad on Elva linna
põhitänavatel 70 eurot/ööpäev,
teistel mustkattega tänavatel ja
teedel 35 eurot/ööpäev, kruusatee
del ja tänavatel 20 eurot/ööpäev,
kõnniteedel 10 ja 5 eurot/ööpäev.
Parklate, parkide ja puhkealade sul
gemine maksab 0,15 eurot/ööpäev
ühe ruutmeetri kohta. Maksumäära
diferentseeritakse olenevalt mak
suobjekti kasutusintensiivsusest,
sulgemisajast, sulgemisulatusest,
lubatud sulgemisaja ületamisest ja
omavolilisest sulgemisest. Samuti on
kehtestatud tunnitariif lühema kui

ööpäevase sulgemise puhuks.
Maksust on vabastatud ehitustööd,
mida teostatakse valla tellimusel või
avariitööd 24 tunni jooksul. Samuti
on maksust vabastatud valla korral
datud üritustega seotud sulgemised.
Lisaks on vallavalitsusel õigus anda
maksuvabastust kultuuri- ja spordi
ürituste korraldajatele ning muust
avalikust huvist lähtuvalt. Eraisi
kust kinnistuomanik on vabastatud
maksu tasumisest esimesel kahel
tööde teostamise päeval, kui tee või
selle osa suletakse kinnistusiseste
tehnosüsteemide ühendamiseks Elva
vallas paiknevate insener-tehniliste
võrkudega ja suletav ala ei katkesta
autoliiklust sõiduteel.
Täpsemad asjaolud maksu määra
mise ja maksmise kohta on kättesaa
davad valla kodulehel www.elva.ee
või Riigiteatajast Elva Vallavolikogu
määrusest „Teede ja tänavate sul
gemise maks“. Maksuteade vormis
tatakse üldjuhul koos kaeveloa või
avaliku ürituse korraldamise loaga,
et vältida topelt asjaajamist.

RAGN-SELLS AS pakkumused, tunnistada edu
kaks Eesti Keskkonnateenused AS pakkumus,
koondhindega 8,754 punkti, kuna esitatud pak
kumus oli vastavaks tunnistatud pakkumuste
hindamisel vastavalt riigihanke alusdokumenti
des nimetatud pakkumuste hindamise kriteeriu
mile soodsaim ehk väikseima punktisummaga,
kvalifitseerida pakkuja Eesti Keskkonnateenused
AS ja sõlmida Eesti Keskkonnateenused AS-ga
kontsessioonileping tähtajaga 5 aastat;
kinnitada hanke „Aakre Rahvamaja tuletõk
keuste valmistamine ja paigaldus“ tulemused
järgnevalt: tunnistada vastavaks pakkujate
aktsiaselts Brick ja OÜ Vikerpuu pakkumused,
tunnistada edukaks pakkuja OÜ Vikerpuu
pakkumus maksumusega 9433,02 eurot, millele
lisandub käibemaks ja sõlmida OÜ-ga Vikerpuu
hankeleping;
kinnitada riigihanke „Konguta sotsiaalmaja
“Tareke” rekonstrueerimine“ viitenumber
197709 tulemused: tunnistada vastavaks Marvet
Grupp OÜ, OÜ Energia ja Ehitus, OÜ A.K.Mon
tage, OÜ E13, Osaühing Agretten, C.T. Grupp
OÜ, OÜ Normandia pakkumused, tunnistada
edukaks C.T. Grupp OÜ pakkumus maksumusega
114 345,94 eurot, millele lisandub käibemaks,
kvalifitseerida pakkuja C.T. Grupp OÜ ja sõlmida
C.T. Grupp OÜ-ga hankeleping;
korraldada avatud e-hankemenetlusega riigi
hange „Elva valla asutustele kütteõli ostmine
2018–2019 kütteperioodiks“ ja kinnitada riigi
hanke alusdokumendid;
lubada MTÜ-l Aakre Külaselts ja Aakre Rahva
majal korraldada Aakre lauluväljakul 23.06.2018
kell 19.00 kuni 24.06.2018 kell 03.00 avalik üritus
„Jaanipäeva tähistamine“. Vastutavad isikud on
Kersti Haljasmets ning Sirle Lüüs;
lubada MTÜ-l Käärdi Selts ning MTÜ-l Käärdi
Pensionäride Päevakeskus korraldada 20.06.2018
kell 18.00–22.00 Elvas Käärdi alevikuga piirneval
alal jaanituli. Vastutav isik on Kalev Jago.
lubada Nikulin Circus OÜ-l korraldada tsirku
seetendus Elva Kultuurikeskuse parklas. Eten
dused toimuvad 07.07.2018 kell 17 ja 08.07.2018
kell 17. Vastutav isik Viktor Nikulin;
lubada Ulila Suveaed MTÜ-l korraldada
23.06.2018 kell 18.00 kuni 24.06.2018 kell
03.00 Ulila Suveaias avalik üritus „Ulila Suveaia
sünnipäeva tähistamine“ ning 10.08.2018 kell
19.00 kuni 12.08.2018 kell 03.00 avalik üritus
„Rock in Ulila“. Vastutav isik on Ülari Toots;
lubada SA-l Elva Kultuur korraldada Elva lau
luväljakul 22.06.2018 kell 20:00 – 23.06.2018
kell 01:00 avalik üritus „Jaaniõhtu“. Vastutav
isik on Kätlin Saarela;
loobuda kinnistu aadressiga Suuretamme,
Valguta küla, Elva vald, pindala 2,33 ha (maa
sihtotstarve maatulundusmaa) ostueesõiguse
teostamisest;

määrata projekteerimistingimused Rannakülas,
Pööri kinnistul abihoone ehitusprojekti koos
tamiseks;
määrata projekteerimistingimused Konguta
külas Malendi kinnistul puuraugu ehitusprojekti
koostamiseks;
määrata projekteerimistingimused Kureküla
alevikus Saare tee 6 kinnistu lüpsilauda ehitus
projekti koostamiseks;
määrata projekteerimistingimused Elva linnas
H. Raudsepa tn 11 üksikelamu ehitusprojekti
koostamiseks;
määrata projekteerimistingimused Võsivere
külas Janise kinnistu taluelamu ehitusprojekti
koostamiseks;
määrata projekteerimistingimused Elvas Põllu
tn 10 kinnistul elamu ehitusprojekti koostami
seks;
määrata Tammemäe kinnistu, pindalaga 3,9 ha,
jagamisel kolmeks katastriüksuseks uutele maa
üksustele koha-aadressid ja sihtotstarbed all
järgnevalt: 1. Elva vald, Aakre küla, Tammemäe,
sihtotstarve elamumaa; 2. Elva vald, Aakre küla,
Tammepõllu, sihtotstarve maatulundusmaa; 3.
Elva vald, Aakre küla, Tammiku tee, sihtotstarve
maatulundusmaa;
määrata Aedniku kinnistu, pindala 11 ha,
jagamisel kaheks katastriüksuseks uutele
maaüksustele koha-aadressid ja sihtotstarbed
alljärgnevalt: 1. Elva vald, Kurelaane küla, Aed
niku, sihtotstarve maatulundusmaa; 2. Elva vald,
Kurelaane küla, Pärdi, sihtotstarve maatulun
dusmaa;
määrata Uus-Kerba kinnistu, pindala 9,88 ha,
sihtotstarve 100% maatulundusmaa, jagamisel
kolmeks katastriüksuseks uutele maaüksustele
koha-aadressid ja sihtotstarbed alljärgnevalt: 1.
Elva vald, Utukolga küla, Uus-Kerba, sihtotstarve
elamumaa; 2. Elva vald, Utukolga küla, Põllu
kerba, sihtotstarve maatulundusmaa; 3. Elva
vald, Utukolga küla, Metsakerba, sihtotstarve
maatulundusmaa;
määrata ehitise teenindamiseks vajaliku maa
pindala, koha-aadress ja sihtotstarve: Elva vald,
Vellavere küla, Hanna – ehitise nimetus aiamaja,
kasutusotstarve suvila, aiamaja, pindala ca 1283
m², sihtotstarve elamumaa;
pikendada Cramo Estonia AS-iga 11.09.2014
sõlmitud rendilepingut nr 15-1.15/28 tähtajaga
01.09.2018–30.06.2019 maksumusega 11 000
eurot, millele lisandub käibemaks;
sõlmida Roheline Ruum OÜ-ga hankeleping
Puhja pargi seisundi hindamiseks maksumusega
2100 eurot, millele lisanud käibemaks;
vabastada korraldatud jäätmeveost kaks jäät
mevaldajat.
Salle Ritso
vallasekretär

Heiki Hansen
abivallavanem
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Arendusprojektid Elva vallas
Elva vald ühendab üheks tuge
vaks vallaks piirkonnakeskusi,
tagamaid, küla- ja linnakogukon
di. Selleks tuleb järjest teoks teha
kokkulepitud arendusprojekte ja
kavandada uusi. Kevadel esitasime
Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse
(EAS) piirkondade konkurentsivõime
tugevdamise meetmesse taotlused
Rõngu, Käärdi ja Rannu kergliiklus
tee, Kavilda Ürgoru puhkepiirkonna
ning Ulila tööstus- ja ettevõtlusala
rajamiseks.
Seekordses voorus toetati pro
jekte Järva, Lääne, Tartu, Viljandi
ja Valga maakonnas ligikaudu 20
miljoni euroga. Tartumaal sai toe
tuse kokku seitse projekti. Elva valla
esitatud projektidest toetati seekord
Rõngu-Viljandi mnt kergliiklustee ja
Käärdi aleviku Mesika kergliiklustee
rajamist 633 655 euroga. Teede ehi
tusega saame alustada uuel aastal.
Kuna Rannu kergliiklustee, Kavilda
Ürgoru puhkepiirkonna ja Ulila töös
tus- ja ettevõtlusala elluviimiseks on
projektid olemas ja ettevalmistus
tööd tehtud, siis järgnevate rahas
tusvõimaluste tekkimisel saame

Vaade keskväljakule

nende projektidega edasi liikuda.
Elva linnasüdame
kaasajastamine
Esimesest PKT voorust saadud
toetusega muudetakse Elva linnasü
da ja linna peatänav atraktiivsemaks
ning mugavamaks jalgsi ning rattaga
liikujale, luuakse juurde tänava
äärseid parkimiskohti ning korras
tatakse ja rikastatakse haljastust.
Elva Kesk tänava ja väljaku uuenda
misega saavad elanikud ja külastajad
huvitava ning mugava linnaruumi,
mis suurendab ettevõtlusaktiivust
ning annab selle eelduseks oleva
kaasaegse taristu. Ehitatava kesk
väljakuga seotakse Arbi järve äärne
puhkeala Kesk tänavaga. Puhkealale
planeeritud rannaplatvormi ühendab
linna keskväljakuga mõtteline, erine
vate funktsioonidega (lamamistooli
de ja päikesevarjudega päevitusala,
vetelpäästemaja ja rannatarvikute
hoidla, võrkkiikede, lauatennise,
õuemale ja mudilaste mänguala)
sisustatud kiir. Arhitektuuriline
lahendus linnasüdamele leiti EV
100 arhitektuuriprogrammi „Hea
Avalik Ruum“ käigus väljakuulutatud
ideekonkursil. Ehitusega
alustatakse sellel sügisel
ja tööd valmivad järgmise
aasta lõpuks. Täpsem info
ja joonised on leitavad Elva
valla kodulehelt www.elva.
ee/elvalinnasuda.
Puhja kooli
kaasajastamine
Kool saab projekti käigus
tänapäevased – avatud ja
mitmekülgselt kasutata
Autorid: D. Taalfeld, Ü. Maiste

vad funktsionaalsed kooliruumid,
et tagada parem õpikeskkond. Hoo
nele ehitatakse juurde suur saali- ja
fuajeeblokk, mis aitab 4-korruselise
hoone siduda ühtlasemaks tervikuks.
Ümber ehitatakse ka mitmed klas
siruumid ning luuakse väikeklassid
eripedagoogi ja logopeedi tarbeks.
Projektis on tähelepanu pööratud
klassiruumide valgustuse paranda
misele. Puhja kooli kaasajastamise
hanketulemused selguvad 9. juulil.
Täpsem info ja joonised on leitavad
Elva valla kodulehelt www.elva.ee/
puhja-kooli-kaasajastamine.
Verevi supelranna
väljaarendamine
18. juunil algatas volikogu Elva
linnas Verevi järve rannaala detail
planeeringu ja keskkonnamõju stra
teegilise hindamise. Detailplaneerin
gu koostamisega luuakse võimalused
kaasaegse supelranna väljaarenda
miseks koos rannahoone-ujula ja
supelranna teenindamiseks vajalike
rajatiste püstitamisega. Uus, mitme
funktsiooniline ja aastaringse kasu
tusega rannahoone planeeritakse
endise ajaloolise rannahoone asu
kohale. Detailplaneeringuga antak
se ala liikluslahendus, määratakse
hoone toimimiseks vajalike tehno
võrkude ja -rajatiste asukohad ning
haljastuse põhimõtted.
Rannaala kohta on olemas kehtiv
detailplaneering, millega on määra
tud krundi hoonestusala suuruseks
710 m², kuhu võib püstitada kahe
korruselise rannahoone ehitusalu
se pindalaga 400 m², maksimaalse
kõrgusega 9 m. Verevi järve rannaala

detailplaneeringuga kavandatakse
rannahoone-ujula ehitamist keh
tiva detailplaneeringuga määratud
hoonestusala asukohta ehitisealuse
pindalaga ca 1500 m². Seetõttu on
vajalik kehtiva detailplaneeringu
muutmine – lubatud hoonestusala
suurendamine ning ettepaneku
tegemine vastavalt hoonestusala
suurusele Verevi järve kalda ehitus
keeluvööndi vähendamiseks.
Pärast detailplaneeringu kehtes
tamist korraldab vallavalitsus alale
arhitektuurikonkursi, mis peaks
tagama vallale sobiliku lahenduse
ning kirjeldama hoonestust planee
ritaval alal.
Detailplaneeringu elluviimisega
eeldatavalt kaasneva keskkonna
mõju tuvastamiseks, alternatiivsete
võimaluste väljaselgitamiseks ning
ebasoodsat mõju leevendavate meet
mete leidmiseks on vaja korraldada
keskkonnamõjude strateegiline
hindamine, mille tulemused aita
vad leida sobivaima planeeringu
lahenduse.
Elva spordihoone-ujula
Aprillis volikogu komisjonides ja
volikogus toimunud arutelu järel
leiti, et esimeses etapis tuleb alusta
da spordihoone ehitusega, kuna koos
ujulaga ei ole hoone ehitus vallale
praegu jõukohane. Spordihoone pro
jekt on esitatud täiendamiseks pro
jekteerijale, kes koostab projektile
vastavad muudatused. Võrreldes esi
algse projektiga jäävad spordihoone
kasutusvõimalused samaks. Projekti
käigus muudetakse ehitustehnilisi
lahendusi, mis aitavad ehitusmaksu

Shell Helix Rally Estonia toob WRC sarja tipud Elvasse
ralli favoriidina rajale tuleb, annab
kindlasti olulise emotsionaalse lisa
väärtuse nii elvalastele, Elva valla
vanemale kui ka Martinile endale.“
Esimene võistlusauto stardib Elvas
rajale pühapäeval, 15. juulil kell
14.47. Linnakatse on pealtvaataja
tele tasuta. Linnakatsena sõidetavad
tänavad on liiklusele suletud püha
päeval ajavahemikus 11.30–18.00.
Korraldajad juhivad kohalike ela
nike tähelepanu sellele, et ralli tur
valine korraldamine sõltub paljuski
ka pealtvaatajate käitumisest. On
oluline, et jälgitaks ohutusreegleid ja
täidetaks turvatöötajate korraldusi.
Turvaaedadest ja -lintidest üle astu
mine ning võistlusrajal viibimine on
keelatud. Võistlusrada tohib ületada
vaid selleks ette nähtud kohtades.
Võistlusauto liikumise trajektoor
võib olla ootamatu (näiteks tehnilise
rikke tulemusena).
Rallipassid ja ametliku kontserdi
pääsmed on müügil Circle K jaama
des ja rallyestonia.ee rallipoes. Kuni
juuni lõpuni on rallipasside hind 26
eurot, alates 1. juulist 30 eurot.
Shell Helix Rally Estonia 2018, mis
toimub 13.–15. juulil Tartus, Ote
pääl, Elvas ja Lõuna-Eesti teedel on
Eesti ja Läti autoralli meistrivõist
luste etapp ning FIA European Rally
Trophy etapp.
Lõunaliiklus OÜ

Turu 63, Tartu
Tel. 524 8400

lounaliiklus@gmail.com

Projekteeris:
I. Vähi

Tegevusloa
nr 1-0122

Asukoht: Elva linn

Lisainfo: www.rallyestonia.ee.
Tööde lõpp: 15.07. kell 18.0

AJUTINE LIIKLUSSKEEM

Ürituse korraldaja: Rally Estonia OÜ

Liikluskorralduse eest vastutav isik:

Silver Kütt tel: 5624 4666

Tööde algus: 15.07. kell 11.30

katset ka live-ülekandena. Samuti
on pealtvaatamisaladel olemas nii
meelelahutus kui toitlustus.
Ralli ava- ja lõputseremoonia
toimub Tartus Raekoja platsil. Tartus
sõidetakse ralli üks publikukatse ja
Tartu Lauluväljakul toimub ralli
ametlik kontsert, mille peaesinejaks
on Venemaa superstaar Nyusha, kel
lega jagab lava meie enda armastatud
Eesti aasta naisartist Liis Lemsalu.
Otepää ja Tehvandi spordikeskus
on taas ralli tehniliseks keskuseks,
kus asub nii hooldusala kui ralli
juhtimiskeskus.
Taaskord sõidetakse publikukatse
ka Elvas. Seekord on Elva linnakatse
Shell Helix Rally Estonia viimane
kiiruskatse. Elvas on Rally Estonia
linnakatset sõidetud aastast 2014,
kui Rally Estonia oli esimest korda
FIA Euroopa meistrivõistluste (ERC)
etapp. Ralli direktor Urmo Aava:
„Kõik ralliga seotud üritused on Elvas
alati teoks saanud tänu sellele, et
Elva on spordi ja eriti mootorispordi
suhtes olnud väga avatud. Nüüd, kui
Rally Estonia on taas tagasi, oleks
patt suurepärast koostööd Elvaga
mitte jätkata. Sellest tulenevalt
sõidetaksegi Elvas Shell Helix Rally
Estonia viimane kiiruskatse, mille
lõpus selgub sportlikus mõttes Rally
Estonia võitja. Käesoleval aastal on
märgilise tähendusega see, et rallil
stardib Elva oma spordimees Martin
Järveoja, kes koos Ott Tänakuga on
jõudnud rallimaailma absoluutsesse
tippu. See, et Martin Toyota Yaris
WRC-ga oma kodulinnas lõppeva

Märkused:
1. Märk 891- Välja arvatud korraldaja loal
2. Teetöödel juhinduda Majandus- ja taristuministri 13.07.15
määrusest nr. 90 “Liikluskorralduse nõuded teetöödel” (RT I
15.07.15,5) toodud nõuetest ja põhimõtetest.

13.–15. juulil 2018 toimub pärast
aastast pausi taaskord Rally Estonia.
Vahepealse ajaga on korraldajad
seadnud uued sihid ja pikem eesmärk
on väga ambitsioonikas – olla üks
parimaid kruusarallisid maailmas ja
tuua autoralli MM-sarja etapp Ees
tisse. Vahetunud on ralli nimitoetaja,
pikaajaliselt sellel positsioonil olnud
Auto24 jätkab võistluse toetajana ja
uueks nimitoetajaks on maailma
üks tuntuim bränd – Shell Helix.
Juba sellel aastal on kohale oodata
mitmeid Rahvusvahelise Autoliidu
FIA funktsionäre ja WRC sarja pro
mootori esindajaid.
Kui korraldajad seadsid endale
sihiks tuua siia järgneva kolme aasta
jooksul igast WRC sarjas osalevast
tehasemeeskonnast üks auto, siis
juba esimesel aastal on stardis kolm
meeskonda neljast. WRC autode osas
pakub enim kõneainet kolm WRC
rallit võitnud Ott Tänaku ja Martin
Järveoja (Toyota Yaris WRC) starti
mine. Neile pakuvad uute WRC auto
dega konkurentsi Hayden PaddonSeb Marshall (Hyundai i20 WRC) ja
Craig Breen-Scott Martin (Citroen
C3 WRC). Lisaks neile tippnimedele
on starti oodata Baltikumi ja Skan
dinaavia tippsõitjaid. Kindel on see,
et tegu on Eesti autospordi ajaloos
väga olulise sündmusega, millest
Elva linna inimesed osa saavad.
Shell Helix Rally Estonia tänavused
kiiruskatsed on hoolega valitud ja
neil on spetsiaalsed pealtvaatamis
alad, kus on korraldatud parkimine ja
kohapeal on võimalus vaadata sama

Margus Kiiver
Rally Estonia

muse vallale jõukohasemaks muuta.
Juhul, kui Elvasse investori kaasabil
ujulat ei rajata, annab projekt või
maluse ujula spordihoonele juurde
ehitada. Spordihoone ehitushange
kuulutatakse välja sellel sügisel.
Ulila Keskuse renoveerimine ja
Rõngu teenuskeskuse projekt
EAS regionaaltoetuse programmi
esitatud projekt Ulila Keskuse reno
veerimiseks ja Rõngu teenuskeskuse
projekt toetust ei saanud. Ulila Kes
kuse renoveerimiseks oli Puhja valla
eelarves eraldatud 100 000 eurot.
Hetkel korrigeeritakse projekti, et
viia raamatukogu ja huvikeskuse
ruumid elektriküttega kolmekorru
selisest hoonest maaküttega kahe
korruselisse hooneossa.
Hajaasustuse programmi raames
esitati kokku 49 nõuetele vastavat
taotlust. Moodustatud on hindamis
komisjon, kes tutvub lähinädalatel
kohapeal taotleja ja kaastaotlejate
majapidamise olukorraga ja kitsas
kohtadega, mida soovitakse projek
tiga lahendada. Taotlusvooru hin
damistulemuste andmed esitatakse
ministeeriumile ja EAS-ile hiljemalt
20. juuliks. Otsused rahastuse kohta
tehakse pärast ministeeriumi poolt
omavalitsuste vahelise rahajaotuse
kinnitamist, kui on selgunud lõplik
summa, mille ulatuses on võimalik
projekte toetada. Otsused tehakse
hiljemalt 3. septembriks.
Mikk Järv
abivallavanem
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Uurimistööde kaitsmine Elva Gümnaasiumis
5. juunil toimus Elva Gümnaasiu
mis 11. klassi uurimistööde kaitsmi
ne. Kokku esitati kaitsmisele kolm
kümmend tööd, neist enamus olid
praktilise suunitlusega. Päevaõppe
õpilastega koos kaitsesid töid ka Elva
Gümnaasiumi mittestatsionaarse
osakonna kaheksa õpilast.
Tööde teemad olid väga erinevad.
Karmen Puusalu ja Kätlian Kilvits
korraldasid Elva Gümnaasiumis
tervisenädala, Eliise Hendrikson
aga siseorienteerumise võistluse.
Joel Sula viis läbi gümnaasiumi
õpilastele ja õpetajatele praktilise
seltskonnatantsu kursuse, Leanika
Vattsar kirjutas näidendi „Hõimude
vaheline”, mis tuli esitusele ka Elvas.
Õpilane valmistas ka lavastuse deko
ratsioonid ning kogu ettevõtmise
kokkuvõte sai vormistatud praktilise
uurimistööna. Triin Tiimann andis
välja kirjandusliku kogumiku, samuti
sai vormistatud raamatuna Marieta
Loki praktiline ajakirjanduslik töö.
Märt-Kaarel Petseri praktilise tööna
valmis rulatrikkide videokogumik.

Korraliku uurimistöö mõõdu andsid
välja Birgit Puusepa töö „Kahe
piirkonna vee kareduse määramine
ja võrdlemine” ning Robin Kolki
„Startup`i kujunemise protsess”.
Huvitavaid töid oli veelgi – näiteks
uuris Daniela Jesin Chihuahua kut
sikate arengut, Arko Annuk koostas
praktilise töö „Võrgumäluseadme
loomine”, viidi läbi eksperimente
täistaimetoitlastena ning uurimis
töö eelprotsessi raames pakuti India
toitu. Oliver Leppik, kes uurimistöö
raames õppis ära lõõtsamängu, kir
jutaski vastavasisulise praktilise töö
„Minu teekond lõõtspillimänguni”.
Nii kaitsmiskomisjon kui kaasõpila
sed said elavat pillimängu ka kaits
misel kuulda. Toreda esitluse oma
tööst tegi Uku Lahtmets, kes oli uuri
mistöö raames valmistanud prakti
lise portatiivse 12V audiosüsteemi
ning esitles oma tööd vaimukalt ja
entusiastlikult.
Kaugõppe õpilased Villu Klais ja
Riho Kullamäe kirjutasid spordi
teemalised tööd jõutõstmisest ning

talisuplemisest, Külli Varep ja Nele
Markvard taastasid vana mööblit
ning vormistasid kogu protsessi
huvitava praktilise uurimistööna.
Töid, mida ära märkida, on veelgi.
Komisjon valis välja kümme huvi
tavamat uurimistööd, mis saadeti
ülevaatamiseks ka Elva õppejõudu
de kogule. Õppejõud on igal aastal
parimale uurimistööle välja andnud
preemia. Milline töö nende arvates
sellel aastal parim on, selgub peat
selt.
Kiidame juhendajaid ning tubli
sid õpilasi – kindlasti ei ole kerge
mõelda välja huvitavat teemat, viia
projekti raames tegevusi läbi ning
vormistada töö nõuetekohaselt, kui
paralleelselt toimub õppetöö ja tuleb
hakkama saada kõikide õppeülesan
netega. Suur tänu ka juhendajatele
vaevanägemise eest!
Eve Saumets
Elva Gümnaasiumi 7.-12. klasside
õppejuht

Kevadpidu Aakres
Õppeaasta on õnnelikult lõppenud
oma pidude, teatriskäikude, võist
luste ja kõige muu huvitavaga, mis
lasteaia- ja koolielu juurde kuulub.
7. juunil kooli kevadpeol kõlasid
laulud-pillilood, kõpsusid tantsud
ja etendus õpetliku sisuga näidend
„Lobiseja vanaeit“ näiteringi lastelt.
Lõbusa näidendi sisu ei aegu ka täna
päeval. Kõik lapsed – julged esinejad,
tublid lugejad, hakkajad õppijad ja
ringides osalejad väärivad kiidusõnu!
Elva Vallavolikogu esimees Maano
Koemets andis kooliperele edasi
Elva valla poolt tervitused ning kiitis
samuti tublisid lapsi ja õpetajaid.
Peale pidu suundusime koolimajja,
et tänada puutööklassi taasavamise
toetajaid väikese meene ja kokatädi
küpsetatud maitsva kringliga. Puu
tööklass, mille laed on nüüd valged
kui lumi ja põrandad saepurust
kollased, ootab nii suuri kui väikesi
meisterdajaid oma kätega nokitse
ma. Tänan teid, Sirje Ilja, Leo Luts ja
õpetaja Harri Irv, abi ja nõu eest klassi
sisustamisel!
Tänan kõiki vahvaid esinejaid!
Tänan õpetajaid laste õpetamise eest
tundides ja ringides! Tänan Aakre
Lasteaed-Algkooli töötajaid toimeka
aasta eest!
Ilusat suve kõigile!
Liina Laaser
Aakre Lasteaed-Algkooli direktori kt

Näiteringi lapsed laulmas. 		

Foto: erakogu

Lohusalu. Hannah Pappel, Keir-Christian Sugul.
Foto: Ave Sugul

Laupäeval, 9. juunil toimus Lohu
salu sadamas traditsiooniline kabe
turniir vene kabes, kuhu olid oodatud
võistlema üle vabariigi kõik noored ja
täiskasvanud. Elvat esindasid noored
Keir-Christian Sugul ja Hannah
Pappel (treener Kaido Raidla).

Võistlustel osales Eesti kabe pare
mik ja tase oli väga kõrge. Kokku
osales 18 noort kahes vanuserühmas,
ühtekokku mängiti 9 vooru šveitsi
süsteemis 10 min + 5 sek käigule.
Hannah Pappel sai kolm võitu,
kolm viiki ja kolm kaotust (9 punkti),
saavutades väga tubli kolmanda koha.
Keir-Christian Sugul sai kolm võitu,
kaks viiki ja neli kaotust (8 punkti),
saavutades samuti väga tubli kolman
da koha.
Võitjaid autasustati medalite ja
auhindadega. Elva Huviala- ja Koo
lituskeskus, noortekeskus ja treener
Kaido Raidla on väga uhked laste üle
ning soovivad neile ja nende vanema
tele palju õnne!
Mirja Jõgi
Elva Huviala- ja Koolituskeskuse
noorsootöötaja

Konguta laste tulevikuvisioonid
Valla arengukava koostamise prot
sess on täies hoos. Läbi on viidud
ideekorje, toimunud on rahvakoos
olekud ja visioonikonverents. Kõigil
on olnud võimalus kaasa rääkida
ning oma panuse vallaelu arengu
kavandamisse on andnud ka Kon
guta Kooli lapsed, kelle põnevaid
ideid lugejatega selles ja järgmises
lehenumbris jagame.
Kiri ärimehele
Tere, ärimees!
Sooviksime tutvustada Teile oma
koduvalda – Elva valda. See võib olla
küll väike, kuid siin võib sündida
suuri tegusid. Loodame, et meie vald
pakub Teile huvi!
Tulevase äri mõttes on Elva vallas
piisavalt elanikke ja leidub ka turiste
kui tulevasi kliente. Siin vallas on
piisavalt elumaju ja kortereid, mis
võiks sobida just Teie vajadustele ja
soovidele. Siin vallas asub ka linn ja
on palju külasid, mis võiks saada osa
Teie plaanidest.
Elva vallas paikneb ka Võrtsjärv,
mis võiks Teid Teie plaanides innus
tada ja aidata. Meil on kindlasti pii
savalt vaba tööjõudu Teie plaanide
tarvis.

Elva vallas on poode, tehaseid ja
ettevõtteid ja seetõttu on siin pii
savalt inimesi, et Te saaksite oma
äritegevust siin alustada või jätkata.
Vallas leidub tegevust ja lõbu nii
väikestele, kui suurtele, ka Teie tule
vase äriettevõtte töötajatele. Lastele
ja noortele on siin vallas olemas mitu
head ja hinnatud kooli.
Meie valla ilus loodus on silmipi
mestav ja Teile kasulik. Näiteks oleks
see hea koht loodusturismi arenda
miseks. Muidugi oleks me vald hea
koht mõne väiksema tootmisette
võttegi jaoks. Vallas on ju ettevõtlust
toetav vallavalitsus. Vajadusel saate
rajada oma firma või ettevõtte vee
äärde või juba mõnda valmisolevasse
hoonesse.
Ootaksime siia meeleldi mõnda
ettevõtlikku inimest, kes looks uusi
vaba aja veetmise võimalusi. Elva
vallas puuduvad näiteks ujula ja
kino.
Loodetavasti suutsime tekitada
Teis huvi meie valla vastu. Oleksime
rõõmuga valmis tulevasteks sõprus
suheteks!
Tervitades Lea Novikov ja
Katrin Jüris
Konguta Kooli 5. klassi õpilased

Sotsiaalkomisjoni istungist

Puutööklassi taasavamise toetajate tänamine.

Foto: erakogu

Lastekaitsepäev Lätimaal
Lastekaitsepäeva veetsime sel
õppeaastal taas ekskursioonil olles.
Seekord viis teekond 6.–8. klassi
õpilased Lätti. Sõitu alustasime
kooli juurest, kust suundusime
Karksi-Nuia poole, et võtta meiega
ühes giid Maive. Vaatasime ringi
Karksi-Nuia ordulinnuse varemetes,
kus sai pilti teha, kiikuda ning giid
Maive juhendamisel naerujoogat.
Joogaharjutused olid meie laste
jaoks pisut ootamatud, sest oldi üsna
nõutud, kihistati naerda (see ju ees
märk tegelikult oligi – end lõdvaks
lasta), ei juletud kaasa teha.
Edasi sõitsime juba Läti poole.
Külastasime esmalt Konu veskit,

Kabetajad näitasid kõrget taset

mis on ainus koht Lätis, kus veskis
jahvatatakse teri ja kedratakse villa,
õmmeldakse tekke ja patju, mille
täidiseks kasutatakse ehtsat lamba
villa. Suured tänusõnad kaasas olnud
lapsevanem Karmenile, kes oli tõlkija
rollis.
Järgmine peatus oli Rujiena
jäätisevabrik. Vabriku tööd me näha
ei saanud, sest hügieeninõuded on
muutunud aastatega karmimaks ja
ekskursioonigrupid suuremaks, aga
nägime videost, kuidas jäätise tege
mine käib. Boonuseks saime süüa nii
palju jäätist, kui soovisime.
Edasine teekond viis meid Turai
da lossi, kus oli palju vaadata, käia,

uudistada. Ekskursioon lõppes
Tarzani seikluspargi külastusega, kus
lapsed said rohkelt elamusi ning või
maluse end välja elada. Tagasi koju
jõudsime alles hilja õhtul.
Laste arvates oli ekskursioon väga
tore. Nähti palju, sai võõras keeles
suhelda ning tõdeti, et vene keelt
õppida on vajalik.
Merle-Kairit Toom
Rannu Kooli loodusainete õpetaja
ja karjäärikoordinaator

Volikogu sotsiaalkomisjoni istung
toimus 7. juunil Uderna hooldekodus.
Hooldekodu juhataja Anne-Aime
Soeson andis ülevaate Uderna mõisa
hoonete kasutamisest läbi aegade.
Hooned on remonditud, kuid peahoo
nele oleks vaja uut katust. Hooldusel
on siin 54 isikut, kellest 33 inimest on
lamavhaiged.
Päevakorra teemadel tegi ettekande
abivallavanem Marika Saar. Ta nentis,
et vastavalt Elva valla arengukavale
toetatakse erivajadustega inimesi tee
nustega, mis turgutaks nende tervist,
et nad saaksid edaspidi kauem kodus
elada ning vajadusel osutatakse juba
koduhoolduse teenuseid. Vajalik on ka
vanurite päevahoid. Vallas arendatakse
teenuseid eakate aktiivseks tegevuseks,
piirkonniti soodustatakse psüühika
häiretega inimeste päevakeskuste
tegevust, eesmärk on vähendada elu
jõuliste omaste sundseotust abivajaja
ga. Tarvis on leida Elva Päevakeskusele
suuremad ruumid. Jätkub erivajaduste
ga inimeste eluruumide kohandamise
viie aasta pikkuse programmi elluvii
mine, mille abil on võimalik parandada

ja kohandada elutingimusi 39 korteris.
Sel aastal on menetlusse võetud 17
korteri kohandamine. Tuleb remonti
da ka seitse ahju, mis Päästeamet on
kuulutanud tuleohtlikuks. Ühe ahju
remont maksab keskmiselt 7000 eurot
ja sel puhul tuleb paraku rakendada
ka omaosalust, mis on suuruses üks
kolmandik tööde maksumusest.
Arutati ka Rõngu ja Puhja piirkonna
eakate bussiringide teemal. Komisjoni
liikmed rõhutasid, et kui konkreetses
piirkonnas liinibussid ei liigu, tuleb
vallal luua võimalus vähemalt kord
nädalas eakad ja puuetega inimesed
toidupoodi sõidutada. Otsustati fiksee
rida sotsiaaltranspordi reaalne vajadus
ning tagada, et seda transporti kasu
tataks rangelt vastavuses vajadusega.
Valla visioonikonverentsil jäi
kõlama, et sotsiaaltöötajate tööd ja
vaeva tunnustatakse väga vähe. Tun
nustagem neid siinkohal ja soovigem
neile jõudu ning edu nende raskes, kuid
tänuväärses töös.
Kalev Jago
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Head kooliteed!
8. juunil lasteaia kevadpeol jätsid
Aakre lasteaiaga hüvasti 11 kooliee
likut, kes said mälestuseks kaasa head
sõnad teistelt lasteaiakaaslastelt. Peol
aitas mõni laps teisi paelasidumisel,
mõni juhendas mängudes – kooliee
likud ju rühmas kõige suuremad ja
targemad, neid sai ikka appi kutsuda.
Ka tublid õpetajad ja lasteaiatöötajad
pälvisid kiidusõnu hoole ja armastu
se eest. Peo lõpus oli üllatus, mida ei
oleks ka unes osanud oodata. Pühaste
külas elav Geiti Luht võttis kaasa oma
uue lõõtsa ja mängis pidulistele nii
kaasahaaravalt, et jalad hakkasid ise
takti lööma. Täname sind, Geiti, muu
sikaelamuse eest!
Liina Laaser
Aakre Lasteaed-Algkooli
direktori kt

Tarkus tuleb tasapisi, aga kannab
vilja... O.Saar
Mitu pikka õppeaastat nõudsid
usinasti tarkust taga meie väikese
mõisalasteaia kolm särasilmset koo
lieelikut – Maribel, Kätlin ja Braien.
30. mail jõudis aga kätte päev, kui
neil tuli hüvasti jätta armsaks saanud
sõprade ja lasteaiaga ning põimida
mälestusteks kokku lasteaia mängu
rõõmud, kiigelaulud ja unejutud.
Meil – õpetajatel ja lasteaiakaaslas
tel jääb üle vaid soovida oma kallitele
lõpetajatele tuult tiibadesse järgneva
haridustee läbimisel ja oma toredate
unistuste elluviimisel!
Käthlin Naarisma
MTÜ Hellenurme Mõis
eralasteaed õpetaja
Maikuu viimasel päeval toimus
Konguta lasteaias Mesimummide
rühma jaoks tähtis sündmus – las
teaia lõpupidu. Sel aastal saatsime
kooliteele 15 särasilmset last, kelle
hulgas seitse poissi ja kaheksa tüd
rukut. Tulevased koolilapsed esinesid
oma vanematele, sõpradele ja sugu
lastele laulude, tantsude, pillimängu
ja luuletustega ning igaüks sai näida
ta imetillukest osa sellest, mida koos
lasteaias õppinud olime. Vaatasime
videoklippi, kus tulevased koolilap
sed rääkisid, mida nemad arvavad
õppimisest, õpetajatest ja direktori
tööst ning veendusime selles, et lapse
suu ei valeta. Laste silmis oli näha nii
rõõmu kui ka natuke ärevustki eesoo
tava pärast. Rühma õpetajal ja assis
tentidel oli väga raske oma väikseid
sõbrakesi kooliteele saata ja nendega
„hüvasti jätta“, kuid usume, et need
lapsed saadavad tulevikus korda suuri
tegusid.
Mesimummide rühm tänab kõiki,
kes on aastate jooksul meile ühel või
teisel moel toeks ja abiks olnud. Tuult
tiibadesse, kallid sõbrad!
Liisi Lehtveer
Konguta Kooli Mesimummide
rühma õpetaja
Puhja Lasteaed Pääsusilm saab
peagi 40-aastaseks. Ka tänased
lõpurühmad Rukkisinine ja Kuldvõti
kannavad 40. lennu numbrit ning
kokku lõpetas meil 35 last. Rukki
siniste lõpupidu toimus 1. juunil
– lastekaitsepäeval. Iseloomusta
maks rühma tegevusi, saab öelda, et
teatripisik oli siin rühmas tugevalt

Puhja Lasteaia Pääsusilm rühm Kuldvõti. Foto: Eivo Kuulmets

Valguta lasteaia lõpetajad.

Elva Lasteaia Murumuna rühm Jänkukesed. Foto: Kayvo Kroon

Foto: erakogu

Aakre lasteaia lõpetajad.

Konguta lasteaia Mesimummide rühm.

Foto: erakogu

Järve Lasteaia lõpetajad.

Elva Lasteaia Murumuna rühm Mesimummid.

Rannu Lasteaia Mesimummide rühm.

kinnistunud. Särasilmsed lapsed sära
silmsete õpetajatega (õpetajad Eva
Kitsnik ja Katrin Kuusk, õpetaja abi
Erle Leinus) on koos loonud ja eten
danud mitu teatritükki, korraldanud
arvukaid harivaid väljasõite muuseu
midesse, osalenud loodushariduslikes
projektides, pidanud sõprussidet
Konguta lasteaia sõprusrühmaga,
osalenud mitmetel etluskonkurssi
del. Õpetajad kiitsid väga ka lapse
vanemaid, kes on alati oma abikäe
ulatanud. Koos on peetud lapse päevi,
korraldatud piknikke ja muid toredaid
ühisüritusi.
Kuldvõtmete lõpupidu toimus 2.
juunil. Kuldvõtme rühma iseloomus
tamiseks on järgmised märgusõnad:
otsinud loodusest teretuttavaid,
tublid põllumehed – osalenud pro
jektis 100 teraviljapeenart, võtnud
osa mitmetest matkamängudest ning
lausa võitnud, põnevad jalgrattamat
kad, lapsed on osalenud erinevatel
kunstikonkurssidel, viimasel aastal
olnud ühtse rühmana rahvatantsuhu
vilised, pidanud lapse päeva erineva
tes paikades, kodudes. Kuldvõtmete
õpetajad on Marje Norman, Katrin
Taska ja õpetaja abi Maris Jukamsoo.
Õhtul toimus lastevanemate kor
raldatud traditsiooniline piknik,
filmiprogramm ja loomulikult isade
korraldatud disko. 4. juunil käisid

Foto: Kayvo Kroon

Foto: erakogu

Puhja Lasteaia Pääsusilm rühm Rukkisinine.

Rõngu Lasteaia Kiilikeste rühm.

mõlemad rühmad Alam-Pedja loo
duskaitsealal Selli-Sillotsa matkarajal
ning Palupõhja looduskoolis.
Õpetajatele suur tänu hoole, tar
kuse ja helluse eest. Soovin lasteva
nematele, et nad oleksid alati lapse
kõrval ja naudiksid aega, kui lapsed
on veel lapsed. Kaunist saabuvat suve
ja lastele põnevat kooliteed!
Leelo Suidt
Puhja Lasteaed Pääsusilm direktor

Foto: Inga Hanni

Foto: erakogu

Foto: Eivo Kuulmets

Foto: erakogu

Elva Lasteaia Murumuna lõpetas
sellel kevadel 42 last (24 Jänkukeste
rühmast, 17 Mesimummide rühmast
ja 1 Siilikeste rühmast).
Silma on paistnud need rühmad
osalemisega Mitteteatrite Festivalil,
erinevatel konkursidel ja projektides
ning digivahendite oskusliku kasu
tamisega õppetegevustes. Lisaks on
olnud need rühmad väga tegusad
looduse tundma õppimises.
Head lennukat kooliteed armsad
lõpetajad!
Teil kõigil on käia oma tee. See on
Veronika Abroi
enamasti sirge, aga mõnikord kää
Lasteaed Murumuna
nuline. Tee võib olla lai, aga sageli
õppealajuhataja
kitsas rajake. Seal võivad olla peatus
paigad. Sellel teel paistab nii päikest,
kui sabistab vihma. Võta aega mär
Rõngu Lasteaia Pihlakobar Kiili
gata kõiki muutusi neil teedel. Head keste rühm pidas oma lõpupidu juba
Rannu lasteaia Mesimummi rühma 18. mail. Lapsed olid selgeks õppinud
lapsed, ongi läbi saanud teie lasteaia õpetliku näidendi kooliminekust ning
tee. Toredat kooliteed!
esitasid selle saalitäiele külalistele
Rannu lasteaia pere julgelt ning suure lustiga. Sügisel
alustab kooliteed 22 last, kes on tublid
igal alal - meisterdamises, laulmises,
Järve lasteaia Kiilikeste rühma tantsimises, etlemises, spordis ja
lõpetasid sel aastal kolm last. Lõpu looduse uurimises. Soovime neile
pidu peeti Alle-Saija teatritalus, kus põnevaid kooliaastaid! Rühma õpe
jätkus vahvaid tegevusi terveks päe tajateks olid Merike Kirotar ja Virve
vaks. Soovime koolijutsidele jõudu, Luts, õpetaja abi Karin Viilu.
jaksu ja rõõmsat meelt!
Kaja Lepik
Jaanika Kriisa
Rõngu Lasteaed Pihlakobar
Järve Lasteaia õpetaja
direktori kt

Hellenurme lasteaia XXIII lennu lõpetajad.
Foto: Liina Kirsimäe

Valguta lasteaia lõpuaktus toimus
traditsiooniliselt koos kooliga 12.
juunil. Saali ees aukohal istusid 6.
klassi õpilaste kõrval lasteaia lõpe
tajad koos õpetajatega, kelleks olid
Aili Tikk ja Erna Teder. Üheskoos
lauldi ning mängiti pilli, Laura luges
luuletuse kooliminekust. Lõpetajad
said tunnistuse ja kingituseks raa
matu ja lilled. Lõpetajaid tervitas
ka abivallavanem Marika Saar.
Meie liitrühmast asub sel aastal
kooliteele koguni 9 last, keda ootab
ees võimalus suunata oma energia
huvitavatele tundidele, arendava
tele õppekäikudele ja toredatele
ühistegemistele suuremate kooli
kaaslastega. Lasteaed aga tühjaks
ei jää - lõpetajate asemel hakkavad
sügisel seal askeldama juba uued
põngerjad.
Soovime väikestele lõpetajatele
ilusat suve! Kohtume uuesti sep
tembris, aga sedapuhku juba koolis!
Kaja Lepik
Valguta Lasteaed-Algkool
direktor
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Tagasivaade Puhja 600 pidustustele
9. juunil tähistas Puhja kogukond
600. aasta möödumist Puhja küla
esmamainimisest. Tähtpäeva oluli
sust mõisteti varakult ning selle kor
raldamiseks toimusid talvel ja keva
del mitmed nõupidamised. Selgusid
kaasamõtlejate soovid ja mõtted ning
tegijate nägu see päev saigi. Küla
päeva toimumist toetasid Elva vald,
Kodanikuühiskonna Sihtkapital, Eesti
Kultuurkapital, Puhja Seltsimaja,
Puhja Kool, Konguta rahvamaja.
Kuigi 9. juuni oli laupäev, oli see
Puhja kooliperele tähtpäeva auks koo
lipäevaks kuulutatud. Juba hommikul
8.15 kogunesid kooride ja ansamblite
õpilased kooli kohvikuruumi hääli
lahti laulma, kodutütred korrastasid
vorme, väiksed rahvatantsijad keps
lesid kohale rahvariietes. Ühiselt siir
duti seltsimaja lava juurde kontserdi,
täpsemalt mikrofoni proovi tegema.
Staadionil sagisid kooli helitehnikud
ja timmisid mikrofone paika, ilmataat
oli meid õnnistanud päikesepaistega.
Samal ajal sagisid lipuväljaku ja selt
simaja vahet seltsimaja töötajad, et
iga vajaminev tool, laud, lilleseade või
muu oluline asi jõuaks õigeks ajaks
oma kohale. Omavalmistatud käsi
töö- ja toidukaupade müüjad valisid
kauplemiseks meelepäraseid kohti.
Sündmuse läbiviimiseks vajalikud
Kavilda Hobi telgid olid püstitatud
juba eelmisel õhtul, nüüd toimetasid
Taago Leetberg ja Risto Massur usi
nasti helitehnikaga. Suur tänu Kait
seliidu meestele, kes öösel telkide üle
valvet pidasid.
Kuna eeltööna oli erinevate tege
vuste läbiviijatel kõik peensuste
ni läbi mõeldud, sujus pidupäeva
hommikul kõik suurepäraselt. Veidi
enne kümmet jõudis kohale Elva
puhkpilliorkester ja peagi kajasid
pargi servalt rongkäigule siirdujate
suunas meeleolukad puhkpillilood.
Kooliõpilased olid Eesti 100 sünd
muste raames valmistanud 100 sinimust-valget lipukest, klassidel olid
rõõmuküllaselt kaunistatud sildid,
mida rongkäigu ajal kandsid vormis
kodutütred või klassi tublid õpilased.
Eelneval nädalal toimus kooli klassi
dele riviõpe, mida viisid läbi KVÜÕA
kadetid, seega käsklus „Taktsammu
alga!“ ei olnud õpilaste jaoks enam

Fotod: Kalju Tisler
võõras. Puhja „triipkoodi” lisasid
rongkäigule seltsimaja isetegevus
kollektiivid. Naabreid tuli tervitama
Uula Külaselts oma rõõmsates kol
lastes seltsi särkides. Liitus ka küla
rahvas ning koos tulijatega lisandus
lippe veel ja veel. Vallajuhid ja päeva
korraldajad asusid rongkäigu etteotsa
ja 100+ lipu rongkäik võis puhkpil
lihelide saatel auringile ümber ale
viku südame teele asuda. Klasside
hõiked kõlasid rõkatavalt, ühiselt
püüti lauluviitki veeretada. Järgnes
pidulik külapäeva avamine seltsimaja
juures. Peale hümni laulmist panid
kõik oma lipukesed lipuvarda ümber
olevatele turbapätsidele. Külapäeva

juhi rollis oli kõigile tuntud omakan
dimees Kaarel Tuvike, pidupäevalisi
tervitas Elva vallavolikogu esimees
Maano Koemets, Puhja küla ajaloost
esitas lühiülevaate Puhja Aja Mälu
liige Heiki Rokka. Puhja külapäevaks
ja Eesti Vabariigi 100. aastapäeva
kingituseks valmis postkaardikogu
„Puhja enne ja nüüd”, mis on kokku
pandud aegadetagustest Puhjas
tehtud fotodest ja samades paikades,
Eesti juubeliaastal tehtud fotodest.
Fotokogu tutvustas seltsimaja juha
taja ja postkaardikogu koostaja Kaja
Udso. Sõnavõttude vahel kõlas lusta
kas puhkpillimuusika.
Pärast avamist oli võimalus valida

Keskpäevaks kogunes rahvas taas
lipuväljakule kontserti „Siit nurgast
ja sealt nurgast” nautima. Kahetun
nisel kontserdil esinesid Puhja kooli,
seltsimaja ning koguduse kollektiivid
ja üksikesinejad ning külalised Elva
vallast ja Tartu linnast. Pärast kont
serti suundus rahvas kiriku õuele,
kus ootasid avamist mälestuspingid
kirikuõpetaja Jaan Läänele ja organist
Hildegard Linnole. Enne seda avanes
aga üllatusena väga kaunist vaate
pilt – kirikus lõppes just laulatus ja
noorpaar koos külalistega asus pidu
liste silme all pulmarongiga teele.
Kirikuseinte vahel rääkisime aga
taas ajaloost – esimesest eesti soost
luuletajast Käsu Hansust (oli Puhjas
köstriks ja kooliõpetajaks) ja tema
Tartu linna hävitamisest kirjutatud
nutulaulust „Oh, ma vaene Tarto
liin”. Kakskümmend eri vanuses ja
erinevaid ameteid pidavat puhjalast
kandsid luuletuse kuulajaskonnale
ette. Itkulaulu ettekandele järgnes
meelerahu pakkuv vabariiklik laste
orelifestivali kontsert.
Pikk päev oligi jõudnud õhtusse
ja juba ootas täissaal seltsimaja
näiteringi esietendust. Seekordseks
näitemänguks oli külapäevale kohane
lustakas Leida Tigase komöödia
„Minu sõber meriröövel”, lavastaja
Astrid Hallik. Õhtu lõpetas ansam
bel FIX. Need, kes päevakuumusest
väsinud polnud, ammutasid energiat
kultusbändi igihaljastest lugudest ja
nautisid vanameistrite kõrget taset
nii laululoojatena kui esitajatena ning
virtuooslike pillimängijatena. Kohal
oli vanu sõpru ja pillimehi kaugemate
aegade tagantki.
Puhja jaoks oluline ja väärikas päev
on tänaseks ajalugu. Oma kodukoha
ajaloo teadvustamine ja tutvustami
ne oli selle sündmuse kõige oluli
sem eesmärk. Kui juured on sügaval
mullas, siis jääme kestma igavesti.
Suur-suur tänu kõigile korraldus
toimkonna liikmetele, toetajatele,
esinejatele, juhendajatele, kaupleja
tele, külalistele!

erinevate tegevuste vahel. Esinejatele
algasid mikrofoniproovid, ülejäänud
õpilased ja ürituse külalised said
nautida kohvikutes pakutavat, käia
pöörlevas autos ning liiklusstendidel,
triblada jalgpalli FC Elva treenerite
eestvedamisel, meisterdada või
hoopis mängida lustakaid sportmän
ge. Motoaida hoone teisel korrusel
ootas huvilisi fotonäitus (Aarne Salo,
Puhja Aja Mälu), mis kajastas puhjala
si ja nende tegevusi alates tsaariajast.
Väga huvitavad olid seltsimaja saalis
näidatud vanad Puhja inimestega Kaja Udso, Puhja Seltsimaja juhataja
Ülle Närska, Puhja Kooli loovjuht
seotud televisioonisalvestised, mida
on kokku kogunud ja tõi vaatajateni
ajalooseltsi liige Heiki Rokka.

ELVA VALLA INFOLEHT

7

Kasside-koerte marutaudivastane vaktsineerimine on kohustuslik ning vajalik
Sellel kevadel täitub Eestil neli
aastat ametlikult marutaudivabaks
riigiks saamisest. Hoolimata sellest,
et tegu on hea uudisega, on olukorral
ka oma varjukülg.
Viimaste aastate riiklik lemmikloo
made vaktsineerimise statistika kõne
leb üsna selgelt, et loomaomanikud
on pannud võrdusmärgi riigi maru
taudivabaduse ning võimaluse vahele
jätta oma lemmikloom marutaudi
vastu vaktsineerimata. Loomataudi
tõrje seaduse kohaselt on omanikul
kohustus lasta oma lemmikloomale
regulaarselt teha marutaudivastane
vaktsiinisüst. See seadusepügal ei ole
ajale jalgu jäänud.
Kahjuks ei ole nakkushaiguse vaba
dus kunagi miski, mis on iseenesest
mõistetav. Eriti vähepüsivaks võib
osutuda eeldus jääda selles surma
vaimast nakkushaigusest kestvalt
puutumata põhjusel, et marutaudi
võivad nakatuda kõik loomaliigid.
Lisaks tuleb arvestada, et haigus
tekitaja põhiliseks laialikandjateks
Euroopa regioonis on metsloomad,
täpsemalt rebased ja kährikud, kellel
pole riigipiirist sooja ega külma. Eesti
vahetus naaberriigis, Venemaal, on
haigustekitaja laialt levinud. Maru
taudist põhjustatud surmajuhtumid

on piiri taga loomade hulgas tavapä
rased ning surmajuhtumid inimeste
hulgas ei ole haruldased.
Globaliseeruvas maailmas reisivad
inimesed pidevalt ühest riigist teise,
sealhulgas ka loomaomanikud, kes
reisivad koos lemmikloomadega.
Harvad ei ole olukorrad, kus lemmik
loom võetakse endale kas plaanitult
või vahel ka spontaanselt võõrast
riigist. Nõuetekohaselt marutaudi
vastu vaktsineerimata ning haiges
tunud lemmikloomaga on samuti
võimalik haigus pikkade vahemaa
de tagant Eestisse sisse tuua ning
seda on mitmes riigis ka juhtunud.
Marutaud on haigus, mis on endiselt
kõikidel mandritel levinud, nakkusest
on puutumata vaid Austraalia. Seega
tegelikkuses on meie riigi marutaudi
vabadus väga habras.
Marutaud on nakkusohtlik ning
ühtviisi surmav nii inimestele kui
loomadele. Haigusesse nakatutakse
peamiselt haige looma hammustuse
tagajärjel, kui sülg satub haava. Viiru
se ülekanne võib toimuda ka siis, kui
haige looma sülg satub silma, ninna,
suhu või värskele haavale. Nakatu
nud loom võib ise veel silmnähtavalt
haige olemata nakatada suurt hulka
inimesi või loomi, sest looma süljes

võib haigust põhjustav viirus esine
da üldjuhul neli kuni kümme päeva,
vahel isegi kuni kaks nädalat enne,
kui haigusnähud ilmnevad. Maailmas
sureb iga päev sadu inimesi marutau
di, kusjuures ligikaudu 95% juhtudest
saadi nakkus koeralt.
Seega on näiliselt lihtne otsus jätta
oma lemmikloom marutaudi vastu
vaktsineerimata seotud väga suure
riskiga. Kuigi riik vaktsineerib ohus
tatud piirialadel metsloomi regu
laarselt marutaudi vastu ning jälgib
lemmikloomade liikumist, on need
meetmed eelkõige suunatud haiguse
ennetamiseks riiklikul tasandil. Oma
lemmikloomaga kokkupuutuvaid
lähedasi ning tuttavaid, samuti kõik
teisi inimesi ja loomi saab otsesest
marutaudiohust säästa siiski vaid iga
loomaomanik ise. Marutaud on küll
surmav, aga täiel määral ennetatav.
Haiguse ärahoidmiseks ei ole vaja
teha muud, kui pöörduda loomaarsti
poole ning lasta vähemalt kord kahe
aasta jooksul kass või koer marutaudi
vastu vaktsineerida.
Enel Niin
Veterinaar- ja Toiduameti
marutaudivastase vaktsineerimise
projektijuht

Elva Kohvikutepäev
7. juulil 2018 on kõigil põhjust
veeta päev Elvas, sest just siis ava
takse männilinnas viiendat korda
kodukohvikud, kus elvalased võõ
rustavad lahkelt nii lähedalt kui
kaugemalt saabunud külalisi.
Elva on suvel ideaalne paik, kus
kohtuda sõpradega, kuhu tulla
perega, aga ka üksinda, et teha linnas
väike jalutuskäik, juua kohvikus tass
suurepärast kohvi ja maitsta elva
laste tehtud hõrgutisi. Sellel päeval
jätkub head seltskonda, muusikat ja
palju muudki põnevat, hiliste õhtu
tundideni.
4 X BBQ, Odra 7, Käärdi alevik
avatud 7. juulil kell 12–18
Elva Elama, Pikk 43, Elva
avatud 7. juulil kell 12–…
Hommikujooga kohvik,
Illi Umbjärve juures
avatud 7. juulil kell 9–12
Kasteheina hommikusöögi
kohvik, Kasteheina talu
avatud 7. juulil kell 8–12
Kutsari aed ja ateljee,
Kärneri 4, Elva
avatud 7. juulil kell 12–…

Mareile Tordikohvik,
Kruusa 13, Elva
avatud 7. juulil kell 11–18
Metsaveere Kohvik,
Lootuse 16, Elva
avatud 7. juulil kell 13–19
Piduaasta kohvik Priidiku Juures,
Ääre 11, Elva
avatud 7. juulil kell 14–00
Piia Kodukohvik, Tiigi 1b, Elva
avatud 7. juulil kell 12–…
Pillapalla kohvik, Kesk 19, Elva
avatud 7. juulil kell 12–…
Segasumma suvila, Järve 1, Elva
avatud 7. juulil kell 10–16
Siin me oleme, Käo tee 50, Elva
avatud 7. juulil kell 14–…
Sushikohvik, Pikk tn 34, Elva
avatud 7. juuli kell 11-17
avatud 8. juuli kell 11-17
Šokolaadikohvik, Tähe 4a, Elva
avatud 7. juulil kell 12–19
Tagala, Kesk 32 hoov, Elva
avatud 7. juulil kell 12–16
Tammetõru, Pikk 34, Elva
avatud 7. juulil kell 10–22
avatud 8. juulil kell 11–17
Unistus, Kaera 1b, Käärdi

Rannu postipunkti tööst
Seoses Omniva töö ümber
korraldustega suleti 1. juunist Rannu
postkontor. Selle asemel asub nüüd
postipunkt Rannu Raamatukogus.
Postipunkt on avatud:
- esmaspäev, reede kell 10–16;
- kolmapäev kell 14–16.
Muudel aegadel raamatukogus pos
titeenust ei osutata. Samuti on posti
punkt suletud raamatukogu juhataja
puhkuse, koolituspäevade jms ajal.
Rannu postipunktis saab tellida
perioodikat, maksta makse, osta
marke ja ümbrikke. Samuti toimub
kirjade ja pakkide väljastamine ja
vastuvõtmine. Tehinguid saab teha
sularahas ja kaardiga makstes.

avatud 7. juulil kell 12–20
Väike Itaalia, Kaera 6, Käärdi
avatud 7. juulil kell 12–21
Kohvikutepäeval on Elvas avatud
ka tõukerataste laenutus, lisainfot
leiab http://lingid.ee/ratas.
Täpsem info kohvikute kohta
Facebookis: Elva Kohvikutepäev ja
veebilehel kohvikutepäev.elva.ee.
Kohtumiseni Elva kohvikutepäeval!

Elva
Kohvikutepäev
Merit Raudsepp
sündis 26.05.2018

Romet Kesperi sündis

04.06.2018

Elva vald
mälestab
Helju Tellissaar

09.09.1927-02.06.2018

Kindlasti tuleks arvestada, et pos
tivahetus toimub üle päeva ja enamik
tehinguid vormistatakse lõplikult
alles Tallinnas, seetõttu toimub kõik
viivitusega.
Samuti soovitan pakke tellides
lisada kontaktidesse oma telefoni
numbri, et oleks võimalik teavitada
sõnumiga paki saabumisest posti
punkti. Nii saate paki kiiremini kätte.

Nikolai Gorbatenko

Palun mõistvat suhtumist ja ilusat
suve!

23.01.1933-09.06.2018

Viive Vink
Rannu Raamatukogu juhataja

29.12.1925-04.06.2018

Luule Andrusson

13.01.1947-04.06.2018

Evald Kolga

15.07.1941-05.06.2018

Liidia Viljaste

23.10.1929-06.06.2018

Erich Karu

Ivan Molokov

07.09.1932-10.06.2018

Heino Lustja

23.05.1941-12.06.2018

EELK
Rannu Püha
Martini kiriku
teated
Teenistused
pühapäev, 8. juuli 2018
kell 14.00 7. pühapäev pärast nelipüha,
jumalateenistus
pühapäev, 22. juuli 2018
kell 14.00 9. pühapäev pärast nelipüha,
jumalateenistus
Kogudust teenib EELK Valga praostkonna
vikaarõpetaja Diina Tuulik.
kontakt: diina.tuulik@eelk.ee,
telefon: 5010825
Talituste osas palun eelnevalt kokku
leppida.
Hooldajaõpetaja EELK Valga praost
Mart Jaanson
kontakt: mart.jaanson@eelk.ee,
telefon: 56611443
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Kultuuri- ja spordiürituste
kalender
29. juuni
30. juuni

19.00

KRABAT
müstiline veskilugu

9.00

Juunikuu laat
Peedu Kodukandi

30. juuni

11.00 Kultuurifest - PEEDU 380

30. juuni
12.00 ja 17.00

Dokumentaalnäidendi

30. juuni

14.00

06.-08. juuli
06. juuli

19.09

07.-08. juuli

19.00

10.-14. juuli
10. juuli
11. juuli
12. juuli
12. juuli
12. juuli
13. juuli
14. juuli
15. juuli

Elva Kultuurikeskuse
parkla
Peedu
Hellenurme
Veskimuuseum

“Röövlivald Puhja”

Puhja Seltsimaja

Eesti MV laskmises

Tartumaa
Tervisespordikeskus

1. pilt “Sääniku talu 1940”

Puhkpillikvinteti Estica
kontsert “Teekond”
EV100 raames
Elva Kohvikutepäev

07. juuli

08. juuli

KRABAT
müstiline veskilugu

Hellenurme
Veskimuuseum

NIKULIN TSIRKUS
FC Elva - Maardu Linnameeskond
Klarnetisuvi Elva 2018

Elva vaksalihoone

Elva linn
Elva Kultuurikeskuse
parkla
Elva Linnastaadion

Elva linn

19.00

Aiakontsert
Marek Sadam

18.00

Rannavolle sari
meeste I etapp

Elva linn
Verevi rand

18.00

Rannavolle sari naiste ja
noormeeste I etapp

Elva linn
Verevi rand

19.00

XIX voor:
FC Elva - Keila JK

Verevi motelli aed

Elva Linnastaadion

“Minu sõber meriröövel”.
19.00

Puhja Seltsimaja näitering, Puhja Seltsimaja
lavastaja Astrid Hallik

19.00

Rannapidu
Suveõhtu legendid

Elva, Verevi rand

10.00

Rannu kohvikute päev

Rannu piirkond

Peremuusika päeva
juubelikontsert

Mäeotsa talu,
Koruste küla,
Rõngu piirkond

17.00

“Valss vanaisale”

Aiakontsert:

Marek Sadam ja
Martin Trudnikov
10.07.2018

19.00

Verevi motelli aias

Tegemist on erakordselt ausa kontsertkavaga, kus läbi
tuntud šansoonide räägitakse elust ja armastusest.
Hea kontsert neile, kes armastavad või on kunagi selle
imelise tundega kohtunud.
Eelmüügist: 12 €

Infoleht on Elva valla infoleht

Toimetaja: Kerli Rätsep. Kommunikatsioonijuht: Eeva Kumberg.
Ladumine: Kayvo Kroon.
Trükk: Printall AS. Kojukanne: Omniva. Tiraaž 6500.
Kontakt: infoleht@elva.ee.
Järgmine infoleht ilmub 06.07.2018.
Kaastööde esitamise tähtaeg 29.06.2018.

Etendus „Äratõmbetuli“ jääb ära!
Hea klient!
Jääb ära Mart Sanderi kriminaaldraama „Äratõmbetuli“.
Piletid ostetakse tagasi.
Elva Kultuurikeskus

elvakultuur.ee

