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Algavad arengukava
avalikud arutelud

Elva valla arengukava ja eelarve
strateegia koostamise protsess algas
juba veebruaris. Tänaseks on eelnõu
saadetud Elva Vallavolikogule esimesele lugemisele.
Elva valla kaheksa suuremat
väljakutset aastateks 2019–2025
on arutelude, ideekorjete ja varasemate arengukavade analüüsi põhjal
järgmised: avatud valitsemise põhimõtete rakendamine praktikas; elanike
arvu vähenemine, väheste looduslike
eelduste ning soodsa asendi ärakasutamine turismi ja puhkemajanduse
arendamiseks; töökohtade vähesus
hajaasustatud piirkonnas; elukeskkond
ja looduslike eelduste ärakasutamine;
vajaduspõhine ühistransport, sest
praegu toimiv ühistranspordivõrk ei
ole elanikele piisavalt atraktiivne ning
ei paku sobivaid ja mugavaid ühendusi; kõigile on loodud võimalused elukestvaks õppeks;
laste, perede ja eakate
heaolu toetamine.
Nendest lähtu-

valt on sõnastatud kõik arengukava
eesmärgid ja tegevused.
Arengukava koostama hakates oli
töörühmade eesmärgiks luua praktiline
töödokument, mistõttu on arengukava
ja eelarvestrateegia koondatud üheks
dokumendiks. Arengukava ja eelarvestrateegia täitmist ja muutmisvajadusi analüüsitakse kord aastas. Arengukava eesmärkide täitmise aruanne
esitatakse vallavolikogule majandus
aasta täitmise aruande koosseisus.
Muutmise protsessis toimub igal aastal
ka eelarvestrateegia pikendamine ühe
aasta võrra.
Arengukava tegevused jagunevad kuue strateegilise eesmärgi
vahel: Elva vallas väärtustatakse
õppijakeskset haridust; Elva vald
toetab elanike heaolu, tervist ja ise-

Elva vald on hästi
juhitud aktiivse
kogukonnaga vald

Elva vald on
tuntud
positiivse
mainega
sihtkoht

seisvat toimetulekut; Elva vallas on
mitmekülgsed ja kättesaadavad vaba
aja veetmise võimalused; Elva vallas
on parim elu- ja ettevõtluskeskkond;
Elva vald on tuntud positiivse mainega sihtkoht ja Elva vald on hästi
juhitud aktiivse kogukonnaga vald.
Suuremad investeeringud aastateks 2019-2025 on järgmised:
• Elva linnasüdame kaasajasta
mine, 2,9 miljonit eurot
• teede ja tänavate investeeringud, 2,7 miljonit eurot
• Kentsi paisjärv, 564 000 eurot
• Rõngu kõnniteede ja jalgatee
ehitamine, 798 655 eurot
• Elva spordihoone rajamine,
5,5 miljonit eurot
• Elva linnastaadioni projekteerimine ja uuendamine, 600 000
eurot
• Puhja Kooli kaasajastamine,
1,7 miljonit eurot
• Rannu Kooli kaasajastamine,
1,5 miljonit
eurot

Elva vallas
väärtustatakse
õppijakeskset
haridust

Elva vald
on külalislahke ja abivalmis,
inimestele ning ideedele avatud
parima elu- ja
ettevõtluskeskkonnaga vald,kus
väärtustatakse head haridust,
rikkalikku kultuuri ja sporti.

Elva vallas on
parim elu- ja
ettevõtluskeskkond

Elva vald
toetab elanike
heaolu,
tervist ja
iseseisvat
toimetulekut

Elva vallas on
mitmekülgsed ja
kättesaadavad vaba
aja veetmise
võimalused
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Ranitsatoetuse
taotlemine
• Käärdi lasteaed, 2,5 miljonit
eurot
• Elva Gümnaasiumi Puiestee
hoone kaasajastamine, 1,5 miljonit eurot
• Rõngu kogukonnakeskuse
ehitus, 524 400 eurot.
1. augustil edastati Elva Vallavolikogu liikmetele ning volikogu
komisjonidele tutvumiseks arengukava ja eelarvestrateegia esimene
versioon. Augustikuu jooksul toimunud komisjonide koosolekutel arutati
tööversiooni ning komisjonid esitasid
vallavalitsusele oma täiendus- ja
parandusettepanekud.
Arengukava ja eelarvestrateegia
on esimesel lugemisel 27. augustil
toimuval volikogu istungil.
Avaliku väljapaneku ajal on kõigil
soovijatel võimalus teha arengu
kava ja eelarvestrateegia täiendusja parandusettepanekuid. Infolehe
trükkimineku ajaks pole veel teada,
kas volikogu nõustub arengukava
ja eelarvestrateegia avalikule välja
panekule saatmisega, kuid praegu
planeeritava edasiste tegevuste
ajakava kohaselt toimuvad avalikud
arutelud piirkondades ja piirkonnakogudes 3. septembrist kuni 11. septembrini 2018.
Avalikud arutelud toimuvad:
• 3. september kell 18 Konguta
Rahvamajas
• 4. september kell 18 Palupera
Põhikooli saalis
• 5.september kell 18 Rannu
Rahvamajas
• 6. september kell 18 Puhja
Seltsimajas
• 10. september kell 18 Elva
jaamahoones
• 11. september kell 18 Rõngu
Rahvamajas
Rohkem infot arengukava protsessi kohta ja arengukava materjalid on leitavad valla veebilehel
www.elva.ee/arengukava.
Kohtumiseni rahvakoosolekutel!
Kertu Vuks
arengu- ja
planeeringuosakonna
juhataja

Kuni 31. oktoobrini 2018 on võimalik esmakordselt 1. klassi mineva
lapse ühel vanemal taotleda ranitsatoetust. Ranitsatoetuse taotlemiseks
peab olema lapse ja ühe vanema
rahvastikuregistrijärgne elukoht
Elva vald.
Ranitsatoetuse eesmärk on lapse
põhihariduse omandamise alustamisel kaasnevate kulutuste osaline katmine. Ranitsatoetuse suurus on 70
eurot ühe koolimineva lapse kohta.
Toetuse taotlemiseks tuleb valla
veebilehel täita teenuste ja toimingute rubriigis e-vorm või esitada
täidetud avalduse blankett digi
allkirjastatult elva@elva.ee. Paberkandjal avalduse saab esitada vallavalitsusse või teenuskeskustesse.
Tä i e n d a v
i n fo r m a t s i o o n ,
e-vorm ning taotluse blankett
on leitavad Elva valla veebilehel
www.elva.ee/ranitsatoetus.
Triin Kaaver
haridusspetsialist

Tegevustoetuste
eelnõu
Elva Vallavalitsus valmistab ette
eelnõud „Elva valla eelarvest tegevustoetuste taotlemise ja eraldamise
kord“, mis sätestab Elva valla eelarvest kultuuriühingutele, spordiklubidele ning teistele avalikes huvides
tegutsevatele mittetulundusühendustele tegevustoetuse määramise,
taotlemise, taotluse läbivaatamise,
toetuse eraldamise ja toetuse kasutamise üle järelevalve teostamise
tingimused ja korra.
Eelnõu põhimõtted on läbi
arutatud volikogu valdkondlikes
komisjonides. 4. septembrist kuni
16. septembrini on eelnõu avalikul
konsultatsioonil, küsimused ja ettepanekud eelnõu kohta on oodatud.
Eelnõu on leitav veebilehel
www.elva.ee.
Lisainfo: karmen.moont@elva.ee;
telefon 5384 4233.
Elva Vallavalitsus
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Toitlustamisest Elva linna lasteasutustes
„Kõik, kõik on uus septembrikuus“
ütlevad tuntud Eesti luuleread. Nii
on seekord ka Elva linna koolide ja
lasteaedade toitlustamises. Vastavalt
kokkuleppele lõpetas 17. augustil P.
Dussmann Eesti OÜ toitlustusteenuse pakkumise Elva linna lasteasutustes ning nüüd korraldab toitlustust
vastloodud sihtasutus Elva Teenused.
Kui lasteaedade toitlustusteenuse
ülevõtmine läks suuremate probleemideta, siis koolimajade puhul seda
kinnitada ei saa. Kahjuks otsustas
varasem teenusepakkuja koolide
köökidest ära viia kõik seadmed,
mis olid nende soetatud, vaatamata
asjaolule, et neil oli lepingu järgi
kohustus hoida köögid kolme kuu
jooksul pärast lepingu lõpetamist
täisvarustuses, jättes vallale ülevõtmise hetkeks peaaegu tühjad
köögid. Alles pole ka kõiki enne teenusepakkuja tulekut köökides olnud
seadmeid ning nende üleandmine
teenusepakkujale pole dokumenteeritud. Kuhu ja kuidas need kadusid,
vajab veel selgitamist, mida ka lähiajal tehakse.
Alates 3. septembrist saavad kõik

koolilapsed toitlustatud ning selleks
on olemas plaan ja kokkulepped toitlustusfirmadega.
Kuna söögi valmistamiseks vajalikke seadmeid on võimalik hankida
septembri lõpuks, alustame koolide
toitlustamist sisseostetud toiduga,
mida sööklates koolikokkade poolt
jagama hakatakse. Toidu jagamine
toimub nagu eelmisel õppeaastal
iseteeninduslettidest. Valmistoitu
ostetakse kuni oktoobri alguseni,
mil saabuvad seadmed ning kokad
saavad täielikult ise toitu valmistama hakata. Ajavaru annab võimaluse teostada Tartu mnt köögis ka
sanitaarremont, mille vajadus selgus
kööki üle võttes.
Loodan lastevanemate mõistvale
suhtumisele valmistoidu sissetoomise osas kooliaasta esimesel kuul.
Selliselt on Elva kooli lühiajaliselt
toitlustatud ka varem, koolimaja
remondi ajal ning siis probleeme
ei tekkinud. Valmistoidule ja selle
transpordile kehtivad ranged kvaliteedinõuded, et tagada täisväärtusliku toidu jõudmine lapse taldrikule.
Väikese vaheajaga on plaanis
jätkata ka Puiestee tn õppehoones

puhvetiteenuse pakkumisega. Kuuajane paus on samuti tingitud vajalike seadmete tarneaegadest. Kuna
sihtasutuse Elva Teenused eesmärk
on pakkuda lastele kvaliteetset ja
tervislikku toitu, arvestatakse ka
tulevikus lastega, kellel on toidutalumatus või allergia erinevate toitainete suhtes, tagades neile erimenüü,
et vältida terviseprobleeme.
Nii lasteaedades kui koolides
jätkavad kokkade ja köögiabilistena peamiselt samad inimesed, kes
varem, vahetub vaid üks kokk kooli
Tartu mnt õppehoone köögis. Töölepingud personaliga on tänaseks
sõlmitud ning sellega on kõik töötajad andnud nõusoleku jätkamiseks.
Lisaks köögipersonalile töötab sihtasutuses juhataja ja raamatupidaja.
Juhatajaks valiti avaliku konkursi
tulemusel Krista Loog.
Ettepanekud ja küsimused seoses
lasteasutuste toitlustusteenusega
on oodatud e-posti aadressile krista.
loog@elva.ee.
Heiki Hansen
SA Elva Teenused
nõukogu esimees

Lapse toiduraha katmise toetusest
Lapse toiduraha katmise toetuse eesmärk on vähekindlustatud
peredele toetuse andmine koolieelses lasteasutuses (sealhulgas
lastehoius), üldhariduskoolis või
kutseõppeasutuses käiva lapse toitlustamise kulude katteks. Toetusega
hüvitatakse üldhariduskooli ja kutseõppeasutuse õpilase toidupäeva
maksumuse ja riigi poolt eraldatud
koolilõuna toetuse vahe.
Toetuse taotlemiseks esitab lapse
vanem, hooldaja, eestkostja ning
vajadusel pedagoog või sotsiaal
töötaja vallavalitsusele vormikohase
taotluse (leitav Elva valla veebilehel
www.elva.ee) lisadokumentidega

hiljemalt 20. septembriks. Erakorralistel juhtudel võetakse taotlusi
vastu ka muul ajal.
Taotlusele on vaja lisada perekonna kõigi liikmete eelmise kuu sissetulekute ja eelmisel kuul tasumisele
kuuluvate eluasemekulude suurust
tõendavad dokumendid (töötasu
tõendid, arvelduskonto väljavõte,
kommunaalteenuste arve jms).
Lapse toiduraha katmise toetus on
sissetulekust sõltuv toetus, mida on
õigus saada perekonnal, kelle netosissetulek (perekonna kõigi liikmete
eelmise kuu sissetulekust on maha
arvatud jooksval kuul tasumisele
kuuluvad eluasemekulud) ühes kuus

on väiksem kui riiklikult kehtestatud
toimetulekupiiri kahekordne määr
pereliikme kohta. Alates 1. jaanuarist
2018 on toimetulekupiir 140 eurot.
Otsuse toetuse määramise kohta
perioodiks 01.09.2018–31.01.2019
teeb valla sotsiaal- ja terviseosakond
hiljemalt 30. septembriks. Toetust ei
maksta üldjuhul välja toetuse saajale, vaid kantakse üle teenuse osutaja
arvelduskontole.
Milvi Sepp
sotsiaal- ja tervise
osakonna juhataja

Detailplaneeringute vastuvõtmine ja avalik
väljapanek
Elva Vallavalitsuse 07.08.2018 korraldusega nr 896 võeti vastu Tännassilma külas Kaevu tee 3 detailplaneering ning määrati avaliku väljapaneku
ajaks 27.08.2018 kuni 10.09.2018 ja
avaliku väljapaneku kohtadeks Elva
Vallavalitsus (Kesk 32, Elva linn) ning
Puhja teenuskeskus (Elva tee 1, Puhja
alevik).
Planeeringu eesmärgiks on krundile
ehitusõiguse määramine katlamajahakkelao püstitamiseks, juurdepääsutee, parkimise, tehnovõrkude ja
haljastuse lahenduse koostamine.

Elva Vallavalitsuse 07.08.2018 korraldusega nr 909 võeti vastu Vellavere
külas Raini kinnistu detailplaneering ning määrati avaliku väljapaneku
ajaks 27.08.2018 kuni 10.09.2018 ja
avaliku väljapaneku kohtadeks Elva
Vallavalitsus (Kesk 32, Elva linn) ning
Konguta teenuskeskus (Annikoru tee
7/1, Annikoru küla).
Planeeringu eesmärgiks on krundile
ehitusõiguse määramine elamu ja kõrvalhoone ehitamiseks, juurdepääsutee,
parkimise, tehnovõrkude ja haljastuse
lahenduse koostamine.

Planeeringutega on võimalik tutvuda ka valla veebilehel www.elva.ee/
detailplaneeringud.
Iga isikul on õigus avaliku väljapaneku jooksul esitada planeeringu
kohta arvamusi. Kirjalikud arvamused
palume esitada Elva Vallavalitsusele
aadressil Kesk tn 32, Elva linn või
e-posti aadressil elva@
elva.ee.
Maarika Uprus
planeeringu
spetsialist

Teade
Elva Vallavalitsus ootab kohtumisele järgnevatel maaüksustel asuvate hoonete kasutajaid, olemasolul võtta
kaasa hoone kasutus- või ostuleping, jooniseid või hoone eest tasumist tõendavad dokumendid:
•
06.09.2018 kell 10 – Annikoru tee 11, Annikoru küla – kü 17101:001:0164, suurus 1009 m². Maa-alal
asub ühekorruseline abihoone (kuurid), ehitusaluse pinnaga 208 m².
•
06.09.2018 kell 11 – Annikoru tee 14, Annikoru küla – kü 17101:001:0163, suurus 555 m². Maa-alal
asub ühekorruseline abihoone (garaažid), ehitusaluse pinnaga 261 m².
•
06.09.2018 kell 12 – Taga-Pihlaka, Konguta küla – kü 17101:001:0161, suurus 2073 m². Maa-alal asub
ühekorruseline abihoone (kuurid), ehitusaluse pinnaga 319 m².
Kohtumised toimuvad Konguta teenuskeskuses, Annikoru tee 7/1, Annikoru küla.
Lisainfo: e-post terje.korss@elva.ee, telefon 5302 0888.
Terje Korss
vallavaraspetsialist

Elva Vallavalitsuse 31.07.2018 istungil otsustati:
anda ehitusluba Puhja alevik, Elva tee 6 asuva Puhja pastoraadi hoone rekonstrueerimiseks;
anda ehitusluba Elva linn, Põllu tn 10 asuva üksikelamu püstitamiseks ja ehitusluba kõrvalhoone
lammutamiseks;
anda kasutusluba Palupera külas Vaino katastriüksusel valminud päikeseelektrijaamale;
eraldada tegevustoetus MTÜ-le Vellavere summas 200 eurot;
eraldada MTÜ-le Rõngu Rõõmsaks omaosalus suveterrassi rajamiseks;
kinnitada hanke (alla lihthanke piirmäära) „Konguta sotsiaalmaja „Tareke“ rekonstrueerimise omanikujärelevalve teostamine“ tulemused ning tunnistada edukaks pakkuja OÜ Talismus pakkumus
maksumusega 700 eurot kuus, millele lisandub käibemaks 20%. Ehitusperioodi ligikaudne kestus
on 4,5 kuud. Teenuse osutamist alustatakse 01.08.2018, teenuse osutamine lõpetatakse 15.12.2018;
lubada MTÜ-l EHHF korraldada 03.08.–05.08.2018 Tartumaa Tervisespordikeskuses avalik üritus
Eesti Hip Hop Festival ja selle raames kontserdid 03.08.2018 kell 15.00–03.00 ja 04.08.2018 kell
12.00–03.00. Ürituse korraldamise eest vastutav isik on Maido Möls;
lubada MTÜ-l Vellavere korraldada Vellavere külas Jakobi kinnistul 20.08.2018 kell 14.00–22.00
avalik üritus Konguta külade päev. Ürituse korraldamise eest vastutav isik on Margus Reinoja;
lubada Rõngu Rahvamajal korraldada Rõngu alevikus kooli staadionil ja Hiugemäel 04.08.2018 kell
10.00 kuni 05.08.2018 kell 00.00 avalik üritus Rõngu Külade Olümpia. Ürituse korraldamise eest
vastutav isik on Mari-Liis Vanaisak;
muuta endise Konguta Vallavalitsuse ja Melior-M OÜ vahel sõlmitud hankelepingut ning sõlmida
tellija ja töövõtja vahel töövõtulepingu nr 15-1.15/90 lisa 1;
määrata kinnistu Käo-Mikko jagamisel kaheks katastriüksuseks uutele reaalosadele koha-aadressid
ja sihtotstarbed alljärgnevalt: 1. Elva vald, Käo küla, Käo-Miku, sihtotstarve 100% maatulundusmaa;
2. Elva vald, Käo küla, Käopõllu, sihtotstarve 100% maatulundusmaa.

Elva Vallavalitsuse 07.08.2018 istungil otsustati:
anda kasutusluba Tamme külas Observatooriumi välibaasi territooriumil valminud üksikelamule;
anda ehitusluba Elva linn, Kirde põik 8 asuva hoone katusele päikeseelektrijaama rajamiseks;
eraldada Elva valla 2018. aasta eelarve reservfondist Aakre Raamatukogu eelarvesse 925 eurot;
eraldada Elva valla 2018. aasta eelarve reservfondist MTÜ-le Aakre Külaselts 2000 eurot projekti
„Noorte kaasamise suurendamine kogukondliku tegevusega” omaosaluse katmiseks;
kinnitada kinnistu Lustiääre avaliku kirjaliku enampakkumise läbiviimiseks moodustatud komisjoni protokoll 02.08.2018 ja tulemus. Enampakkumise võitja pakkumus on 4071 eurot, mis jääb
kinnistu lõplikuks müügihinnaks. Võõrandada kinnistu enampakkumise võitjale;
moodustada Elva valla eelarvest eraldatavate projektitoetuste taotluste hindamiskomisjon;
määrata Tammiste külas Tammiste-Käo tee L1 maaüksuse uueks koha-aadressiks Elva vald,
Tammiste küla, Tammiste-Väljaotsa;
määrata Mäe-Helmi kinnistu jagamisel viieks katastriüksuseks uutele reaalosadele koha-aadressid
ja sihtotstarbed alljärgnevalt: 1. Elva vald, Rebaste küla, Mäe-Helmi, sihtotstarve 100% maatulundusmaa; 2. Elva vald, Rebaste küla, Mäeveere, sihtotstarve 100% elamumaa; 3. Elva vald, Rebaste küla,
Mäe-Metsa, sihtotstarve 100% maatulundusmaa; 4. Elva vald, Rebaste küla, Mäe-Männi, sihtotstarve
100% elamumaa; 5. Elva Vald, Rebaste küla, Mäe-Põllu, sihtotstarve 100% maatulundusmaa;
määrata ja maksta sünnitoetus ühele isikule;
nõustuda maa riigi omandisse jätmisega Elva vallas asuvate maaüksuste osas ning määrata
maaüksuste koha-aadress ja sihtotstarve alljärgnevalt: 1. Rämsi küla, Õunaaia, sihtostarve maatulundusmaa; 2. Kirepi küla, Koolipõllu, sihtotstarve maatulundusmaa;
seada isiklik kasutusõigus Elektrilevi OÜ kasuks tähtajatult Elva valla omandis olevatele maadele
alljärgnevalt: 1. Elva vald, Elva linn, Turuplatsi tn 3; 2. Elva vald, Elva linn, Turuplatsi tänav;
sõlmida Rahandusministeeriumi Infotehnoloogiakeskusega (RMIT) teenusleping projekti „KOV
infosüsteemide ISKE nõuetega vastavusse viimine” elluviimiseks;
pikendada kaks sotsiaaleluruumi lepingut;
vabastada korraldatud jäätmeveost üks jäätmevaldaja;
vabastada MTÜ Iseseisev Elu Elva linnas Supelranna 21 II korrusel kasutus- ja koostöölepinguga
kasutusele võetud 73,09 m² suuruse pinna osas üüri maksetest alates 01.08.2018;
võtta vastu Elva vallas Tännassilma külas Kaevu tee 3 krundi detailplaneering vastavalt Anne
Strati Arhitektuuribüroo OÜ poolt koostatud tööle nr 394-18 „Tartumaa, Elva vald, Tännassilma
küla, Kaevu tee 3 krundi detailplaneering“;
võtta vastu Elva vallas Vellavere külas Raini kinnistu detailplaneering vastavalt Ruumi Grupp OÜ
poolt koostatud tööle nr DP-21/02-2017 „Vellavere külas asuva Raini kinnistu detailplaneering“.
Margit Kiin
õigusnõunik

Elva Vallavalitsuse 14.08.2018 istungil otsustati:
anda ehitusluba ühisveevarustuse ja -kanalisatsioonitrassi rajamiseks Elvas, Konguta tee T1, Tartu
maantee, ja Tartu maantee T1 kinnistutel;
anda kasutusluba Kurelaane külas, Kanaari kinnistul valminud kuuri laiendusele;
anda Elva Vallavalitsuse bilansist Otepää Vallavalitsuse bilanssi endise Palupera Vallavalitsuse
põhivarad seisuga 01.01.2018, mis on seotud kinnistute võõrandamisega Otepää vallale;
eraldada Annikoru küla, Annikoru tee 1, Annikoru tee 2 KÜ-le projekti „Kõnniteede renoveerimise
2. osa ja majaesise heakorra kujundamine“ toetust 400 eurot;
eraldada Elva valla 2018. a eelarve reservfondist Elva Gümnaasiumi üldkulude eelarvesse 29999,04
eurot Puiestee tn 2 asuva hoone keldriruumide ehitustööde teostamiseks;
mitte eraldada Annikoru küla, Annikoru tee 6 KÜ -le projekti „Ühistu maa-ala asfaltkatte renoveerimistööd“ toetust.
kinnitada Elva Muusikakooli direktori ametikohale Tuuli Vaher alates 21. augustist 2018;
kinnitada Elva valla eelarvest 2018. aastal projektitoetusteks rahaliste eralduste jaotus;
korraldada avatud e-menetlusega riigihange „Elva valla kergliiklusteede ehitus“;
korraldada avatud e-menetlusega riigihange „Elva Kesk tn ja lähiümbruse rekonstrueerimine“;
lubada MTÜ-l Tartu Ujumisklubi korraldada 18. augustil 2018 avalik üritus „Elva XXXI triatlon“;
lubada Ulila Suveaed MTÜ-l korraldada 20. augustil Ulila Suveaias avalik üritus „Taasiseseisvumispäeva tähistamine koos Karl Madisega“;
lubada Uula Külaselts MTÜ-l ja Uula Huvikeskusel korraldada 25. augustil 2018 Rämsi küla ja Uula
Huvikeskuse õuealal avalik üritus „Rämsi külapäev“;
lubada Elva Soojus OÜ-l maksta juhatajale ühekordset lisatasu;
lükata tagasi kõik riigihanke „Puhja Kooli kaasajastamine“ pakkumused;
tunnistada kehtetuks Väike-Rakke, Tänassilma, Kobilu ESTSIDE valguskaabli mikrotorustiku
rajamiseks väljastatud ehitusluba nr 1812271/13330;
määrata projekteerimistingimused Elvas Suvila tn 63 kinnistul üksikelamu laiendusprojekti
koostamiseks;
määrata projekteerimistingimused Kalme külas Uderna kooli katastriüksusel elamu ehitusprojekti
koostamiseks;
seada isiklik kasutusõigus Elektrilevi OÜ, kasuks tähtajatult Elva valla omandis olevatele maadele
Konguta tee T3 ja Tartu maantee T1.
Salle Ritso
vallasekretär

Tuuli Vaher alustas
21.augustil tööd
Elva Muusikakooli
direktorina.
Tuuli muusikaõpinguid said
alguse Elva Muusikakoolis, edasi
õppis ta klaverit H. Elleri nim Tartu
Muusikakoolis ning Eesti Muusika-

ja Teatriakadeemias, lisaks on
täiendanud teadmisi Tartu Ülikoolis
kultuurikorralduse magistriõppes.
Töötanud on ta muusikakoolides
klaveriõpetaja ja kontsertmeistrina
ning Otepää Muusikakoolis
direktorina. Lisaks õpetab Tuuli Elva
Huviala- ja Koolituskeskuses klaverit
Suzuki meetodi alusel.
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Lasteaed – paik hoolivusele ja headele suhetele

		

„Õppimine lasteaias põhineb eelkõige headel suhetel ja hoolivusel“,
ütleb Taani Aarhusi ülikooli professor Stig Boström. Haridus ja hoolivus
on lahutamatud märksõnad meie
igapäevases suhteruumis teades, et
laps õpib vaid siis, kui ta end turvaliselt ja hästi tunneb. Haridus- ja
kultuuriosakond on olnud töös ligi
kaheksa kuud ning üks osakonna
konkreetne tegevusvaldkond on
alushariduse koordineerimine ja
arendamine.
Esimestel kuudel on olnud palju
üksikküsimuste lahendamist, kuid
uuest hooajast saab teha suuremaid
ja süsteemsemaid plaane. Senise
kogemuse põhjal toon välja algavaks
hooajaks mõned olulised punktid
lasteaedade meeskondadele ja laste
vanematele.
Kuidas ära tunda head lasteaeda?
Nii on küsinud mitmed lapse
vanemad ja lasteaedade hoolekogud. Lasteasutuse kvaliteedinäitajad
on selgelt sõnastatud 2014. aastal
Euroopa Liidus koostatud ühisdokumendis „Alushariduse ja lapsehoiu
kvaliteediraamistiku peamised põhimõtted”, mida peab silmas ka Eesti.

Foto: Kayvo Kroon

Ennekõike näitab laste heaolu
tagamise võimekust optimaalne töötajate ja laste arvu suhe, lisaks töötajate mõistlik tööaeg ja töökoormus.
Täna eeldab kaasaegne töökorraldus
õpetajate ja õpetajaid abistavate töötajate väga head koostööd ja lastega
tegelemist samaaegselt. Eestis läbiviidud uuringud näitavad, et kattuva
tööaja mõju laste arengule on olnud
seni kõige tõhusam töökorralduse
vorm. Seepärast ei ole haruldane, et
meie rühmameeskondades töötavad
täna üheskoos tugiisikutega näiteks
4-6 inimest ja lähtutud on siin laste
vajadustest, sealhulgas erivajadustest ning õppekavast. Märksõnaks
siin on kõikide meeskonnaliikmete
arendamine ja vajaduspõhine ülesannete jagamine. Täna on oluline,
et rühmameeskonnad hindaksid süsteemselt oma tööd ja teeksid sellest
järeldusi, jätkates või muutes oma
tegevusi vastavalt lapse vajadustele.
Oluline on rakendada lapsest
lähtuvat õppe- ja kasvatuskorraldust. Teame, et laste juhendamise
kvaliteet on otseselt seotud nende
keeleliste ja matemaatiliste oskustega ja et lapse ning õpetaja suhe

mõjutab väga otseselt lapse sotsiaalseid oskusi. Lisaks on olulised toimiv
õppekava, lasteaia pidaja poolsed
rahastamispõhimõtted, tervisekaitse
ja üldine ohutus. Need on suunad,
millega nii haridusasutuste juhid kui
meie osakond ja vallavalitsus peavad
tegelema.
Lasteaeda hinnates tuleb kindlasti rääkida ka iga lapse märkamisest. Kaasaegne õpikäsitus näeb
väikelapsi kui aktiivseid ja arukaid
õppijad, kellel on loomu poolest alles
veel palju avastamisrõõmu, kellel on
oma huvid ja vaated ning seepärast
ka õigustatud ootus olla õpetajate
poolt lasteaiapäevas märgatud,
suunatud ja arendatud. Võiksime
jällegi küsida, kas elu lasteaias on
selle vaatenurga järgi toetatud? Kas
kasvukeskkond on selline, et laps
saab jagada oma ideid, katsetada ja
eakaaslasetega mängida? Väärtuste
ja oskuste arendamine peab alguse
saama juba lasteaias, arendada tuleb
laste koostöö- ja suhtlemisoskust,
murede jagamise ja lahendamise
oskust ning kohanemisoskust. Seega
võib lapsevanem igapäevaselt märgata, millised on laste omavahelised
suhted lasteaias, millised on suhted
lapse ja õpetajate vahel, millised personali ja juhtkonna ning personali
ja perede vahel. Oluline on küsimus,
milliseid väärtusi ning kuidas me
lastele lasteaiapäevas üheskoos
jagame. Kui soovime, et lapsed kasvaksid hoolivateks, siis peavad nad
kogema, et neist hoolitakse ning et
igale lapsele jagub tähelepanu.
Hea lasteaia loomine on ühistöö
lasteaia ja perede vahel, samuti selle
hoidmine. Jaksu ja soovi seda ühiselt
saavutada!
Mare Tamm
haridus- ja kultuuri
osakonna juhataja

Septembris tuleb hakata sõlmima uusi
jäätmeveolepinguid
Elva Vallavalitsus viis läbi riigihanke olmejäätmete vedaja leidmiseks Elva valla territooriumil. Hanke
võitis Eesti Keskkonnateenused AS,
kes järgnevad viis aastat jätkab Elva
valla olmejäätmete vedajana. Ühe
kuupmeetri olmejäätmete veo hinnaks on 10,94 eurot (lisandub käibemaks). Uute hanketingimustega vedu
algab 1. oktoobril 2018.
Alates septembrist hakatakse
sõlmima uusi jäätmeveolepinguid
järgnevaks viieks aastaks. Jätkuvalt
on soovitav sõlmida lepingud elektrooniliselt ja interneti teel, sest siis
jääb jäätmevedajale ka majaomaniku
e-posti aadress, kuhu saab teavitusi
saata järgmisest konteineri tühjendamise kuupäevast, arvetest või erakorralistest ilmastikutingimustest
tingitud muudatustest.
Majaomanikud, kellel puudub
interneti kasutamise võimalus,
saavad lepingu sõlmida kirjalikult.
Lepingud saadetakse koos selgitava
kaaskirjaga kõigile majaomanikele
kirjalikult posti või e-maili teel, kus
kirjas konteineri tühjendamise kuupäevad, konteineri suurus, hinnakiri,
arve saatmise kontakt ja muu vedu
puudutav info.

Paberkandjal lepingute sõlmimise
lihtsustamiseks avatakse septembris
AS Eesti Keskkonnateenuste klienditeeninduspunktid Puhjas, Rõngus,
Rannus, Annikorus ja Elvas. Teeninduspunktidest on võimalik vajadusel
saada täiendavat infot ja abi lepingute sõlmimisel. Klienditeeninduspunktide täpne aadress ja vastuvõtu
kellaajad saadetakse majaomanikele
koos lepinguga.
Majaomanikud, kellel lepinguga
seoses täiendavaid küsimusi ei ole
ja kõik andmed on korrektsed, võivad
allkirjastatud lepingu saata tagasi
e-maili või posti teel. Senikehtinud
lepingud lõppevad automaatselt ja
neid pole vaja eraldi lõpetada. Leping
tuleb sõlmida kõigil majapidamistel,
ka nendel, kes seni kasutasid valla
avalikke kogumispunkte.
Jäätmeveo lepingut sõlmides tasub
kindlasti läbi mõelda ka prügikonteineri tühjendamise koht. Hajaasustuses on palju neid sissesõiduteid,
mille raske prügiveok võib lõhkuda.
Mõistlik oleks konteineri tühjendamise kuupäevaks vedada see paremini ligipääsetavasse kohta, et vedaja
tahtmatult ei lõhuks erateed. Samuti
on oluline, et suured puud, koerad,
kinnised väravad jm ei takistaks

prügikonteineri tühjendamist.
Loodame, et uuele hankele üleminek sujub Elva vallas suuremate
probleemideta, sest jätkab siiski
senine vedaja, kes teab juba enamikku majapidamistest.
Hegri Narusk
vallamajandusosakonna juhataja

Konteineri
suurus m3
0,05
0,08
0,12
0,14
0,19
0,24
0,36
0,37
0,6
0,66
0,77
0,8
1,1
1,5
2,5
4,5

Hind eurodes
koos
käibemaksuga
0,66
1,05
1,58
1,84
2,49
3,15
4,73
4,86
7,88
8,66
10,11
10,50
14,44
19,69
32,82
59,08
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Hajaasustuse programmist
toetuse saajad on selgunud
Hajaasustuse programmi 2018.
aasta taotlusvooru laekus Elva vallas
kokku 52 taotlust kogumaksumusega
210 058,94 eurot. Hajaasustuse programmi taotlusvoor oli avatud 9. aprill
kuni 11. juuni 2018.
Hajaasustuse programmi kaudu
rahastatud toetuse abil on inimestel,
kes elavad hajaasustusega piirkonnas, võimalik välja ehitada veevärk
ja kanalisatsioon, teha korda koduõuest suurele teele viiv juurdepääsutee või paigaldada autonoomseid
elektrisüsteeme. Projektide teostumisse panustavad võrdselt nii riik,
kohalik omavalitsus kui ka taotleja.
Elva valla osalus programmis oli 50
000 eurot.
Pingerea alusel saavad Elva vallas
toetust 39 projekti. Neist 30 on
vee-ja kanalisatsioonisüsteemide valdkonna projektid ja üheksa

juurdepääsuteede rajamiseks. Kõiki
toetuse saamiseks taotluse esitanuid
on hindamiskomisjoni otsusest ka
teavitatud.
Hajaasustuse toetus on planeeritud ka 2019. aasta Elva valla eelarvesse, eeldatav taotlemise aeg on
2019. aasta kevadel. Programmist
toetuse taotlemise üheks tingimuseks on, et vähemalt taotleja omaks
aastalõpu seisuga sissekirjutust Elva
vallas.
Täpsem info 2018. aasta projektide toetuste ja uute taotlusvoorude kohta on leitav valla veebilehel
www.elva.ee.
Mikk Järv
abivallavanem

Puhja Kooli kaasajastamise
projektist
Puhja Kooli kaasajastamise projektile on SA Innove 2017. aastal otsustanud anda toetust 840 548 eurot.
Omaosalusena planeeris Puhja vald
eelarvesse 880 000 eurot ning kokku
on ehitustöödeks eelarves ettenähtud 1 720 548 eurot. Läbiviidud Puhja
Kooli kaasajastamise hanke lõpphinnaks kujunes 2 075 634 eurot, mille
tulemusena jääb planeeritud vahenditest projekti teostamiseks puudu
ligikaudu 355 000 eurot.
Elva Vallavalitsuse 14.08.2018 korraldusega nr 2-3/922 tühistati Puhja
Kooli kaasajastamise hanketulemused. Edasi on plaanis projekteerijatega arutada, millised on võimalused
ehitushinna vähendamiseks nii, et
projekti eesmärgid saaksid siiski
täidetud. Projekti muudatused tuleb
kooskõlastada ka rahastaja Innove

SA-ga. Eeldatava ajakava kohaselt
kuulutatakse uus hange välja 2018
aasta lõpus.
Puhja Kooli kaasajastamise projekti eesmärgiks on saada juurde tänapäevastele kooliruumi vajadustele
vastavat avatud ning mitmekülgselt
kasutatavat funktsionaalset ruumi
ja tagada parem õpikeskkond. Hoonele ehitatakse juurde suur saali- ja
fuajeeblokk, mis aitab 4-korruselise
hoone siduda tervikuks. Ümber ehitatakse ka mitmed klassiruumid ning
luuakse väikeklassid eripedagoogi ja
logopeedi tarbeks. Projektis on tähelepanu pööratud ka klassiruumide
valgustuse parandamisele.
Mikk Järv
abivallavanem

Sotsiaalkomisjoni istungist
Elva valla sotsiaalkomisjoni istung
toimus 16. augustil vallamajas. Koosolekut juhtis komisjoni esimees
Peeter Laasik.
Päevakorra esimeseks teemaks
oli Elva valla arengukava aastateks
2019-2025, mille kohta esitasid
ettekanded vallavalitsuse arengu- ja
planeeringuosakonna juhataja Kertu
Vuks ja abivallavanem Marika Saar,
kelle sõnum oli sisukas ja põhjalik.
Komisjon tegi arengukavasse
omapoolse täienduse ja muutis
ühes kohas sõnastust. Ühel häälel
kiideti arengukava esialgne versioon
heaks. Ühtlasi anti komisjoni liikmetele teada, et arengukava kui ka
eelarve strateegia projekti parandusi
ja täiendusi võib veel teha kuni 20.
augustini ning dokumendid suunatakse vallavolikogule augustikuu
istungile arutamiseks. Septembris
lubati panna materjalid avalikule
väljapanekule ning peetakse ka
vastavad rahvakoosolekud piirkonnakogudes. Oktoobris võetakse
vallavolikogu poolt need tähtsad
dokumendid täitmiseks.
Teise päevakorrapunktina tegi
sotsiaalkomisjon SA Elva Laste- ja

Perekeskuse põhikirja muudatusettepanekud. Teemal võttis sõna
abivallavanem Marika Saar.
Kolmanda päevakorrapunktina
arutati valla bussiringide teemal.
Sotsiaal- ja terviseosakonna juhataja Milvi Sepp tegi teemast ülevaate. Vallavalitsuse poolt on jälgitud
bussiliiklust. Vallas toimib teatavasti
sotsiaal-, kooli- ja töötranspordiühendus. Komisjonile anti teada, et
vastav vaatlus jätkub ka septembris.
On täheldatud, et sotsiaaltranspordi
kasutajad käivad poes, arsti juures,
apteegis, sidejaoskonnas, raamatukogudes ja päevakeskuses. Paljud
neist muretsevad ka teiste inimeste
pärast – toovad näiteks liikumispuuetega inimestele toiduaineid.
Suur tänu neile!
Komisjoni liikmed ei olnud rahul
Puhja-Elva-Puhja bussiliini kellaaegadega. Toimivad bussiliinid jätkavad oma tööd. On selge, et need
peavad olema vajaduspõhised.
Kalev Jago
sotsiaalkomisjoni liige
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Kaasav eelarve Elva vallas
Kaasav eelarve on paljudes maailma riikides, sh Eestis, kasutatav
menetlus eelarve koostamisel, kus
kohalikule kogukonnale on antud
võimalus omavalitsuse eelarve koostamisel teatud summa osas kaasa
rääkida. Kaasava eelarve läbiviimine
varieerub riigiti, kuid selle põhimõte
on selge ja arusaadav – kohalik volikogu otsustab mingi osa omavalitsuse eelarvest eraldada otsustamiseks
kohalikule kogukonnale.
Elva vallaks ühinenud omavalitsustest rakendas ühinemise eelselt
kaasavat eelarvet Elva linn. Elva Vallavolikogule on vallavalitsuse poolt
esitatud kaasava eelarve menetlemise korra eelnõu.
Eelnõu kohaselt on Elva valla eelarves kaasava eelarve ideede realiseerimiseks ette nähtud igal aastal
45 000 eurot, mis jaotatakse piirkondade põhiselt kolme rahvahääletusel kõige rohkem hääli saanud
ettepaneku vahel tingimusel, et kaasava eelarve objektid peavad asuma
valla erinevates piirkondades. Enim
hääli saanud ettepanekud saavad
kaasava eelarve raames rahastuse
maksimaalselt 15 000 euro väärtuses.
Ettepanekute tegemine
Kaasava eelarve raames võib oma
idee esitada igaüks. Ettepanekuid
saab esitada 1. septembrist kuni
15. septembrini VOLIS keskkonna
kaudu või e-posti teel elva@elva.ee.
Kõik esitatud ettepanekud avaldatakse Elva valla veebilehel. Kaasava
eelarve idee esitamisel peab lähtuma
sellest, et idee pakuks avalikku hüve
ja olema avalikus kasutuses. Objekt
ei tohiks tekitada ebamõistlikke
kulusid valla järgnevate aastate eelarvetele.
Ettepanek peab sisaldama:
• esitaja nime, kontakttelefoni
või e-posti aadressi;

• idee nimetust (lühike fraas, mis
iseloomustab ettepaneku sisu);
• idee kirjeldust, planeeritavat
asukohta, eesmärki ja olulisust
(lühike kirjeldus, millisele Elva valla
vajadusele ettepanek vastab, millise
probleemi lahendab või millise uue
võimaluse avab; mis on ettepaneku
eesmärk; miks on ettepaneku teostamine Elva valla eelarvest vajalik ja
oluline);
• sihtrühma (lühike kirjeldus, kes
saavad probleemi lahendamisest või
uue võimaluse avanemisest otsest
kasu; nimetada hinnanguliselt sihtrühma suurus, vanus jm olulised
tunnused);
• ettepaneku hinnangulist
maksumust;
• muud olulist infot, ideed iseloomustavat materjali (eskiis, joonis,
foto, kirjeldust sellest, mida oleks
idee hindajatel lisaks oluline teada).
Ettepanekute sõelumine
Kõik laekunud ideed vaatab üle
Elva Vallavalitsus ning esitab oma
arvamuse ettepanekute sõelumise
komisjonile. 11-liikmeline komisjon
koosneb piirkonnakogude esindajatest (igast piirkonnakogust üks esindaja), vallavalitsuse esindajatest ja
vallavolikogu esimehest. Komisjon
analüüsib ja hindab ettepanekuid,
arvestades muu hulgas idee teostatavust 12 kuu jooksul ettepaneku esitamise tähtpäevast, kulutuste põhjendatust ning eelarve läbipaistvust.
Sõelumise tulemusena selgitatakse
välja ettepanekud, mis pannakse
rahvahääletusele.
Rahvahääletus
Kõikide rahvahääletusele pandud
ideede tutvustamine toimub avalikul
koosolekul, kus antakse ettepanekute esitajatele võimalus oma ideesid
tutvustada.

Rahvahääletuse korraldab vallavalitsus ning see viiakse läbi
elektrooniliselt VOLIS keskkonna
kaudu. Rahvahääletuse aeg on seitse
kalendripäeva ning hääletada saavad
kõik vähemalt 16-aastased, kes
rahvastikuregistri järgi elavad Elva
vallas. Oma arvamust saab avaldada
ka vallavalitsuses ning teenuskeskustes, esitades isikut tõendava
dokumendi ning kasutades vallavalitsuse vastava töötaja abi. Lisaks
võib vallavalitsus hääletuse korraldada ka raamatukogudes, koolides
ning muudes avalikes ruumides.
Täpsem info hääletuse toimumise
aja kohta avaldatakse valla veebilehel ja Infolehes.
Ettepanekute realiseerimine
Rahvahääletuse tulemusena tekib
pingerida, millest kolm enim hääli
saanud ettepanekut realiseeritakse
tingimusel, et kaasava eelarve objektid peavad asuma valla erinevates
piirkondades.
Kui ettepanekute maksumus
on väiksem kui 15 000 eurot, siis
kuulub realiseerimisele ka järgmine paremusjärjestuses olev kaasava
eelarve objekt ülejäänud rahaliste
vahendite ulatuses.
Vaata täpsemat infot valla veebilehel www.elva.ee või Elva valla
Facebookis ning pane oma idee kirja
– võib olla saab just sinu mõte teoks!
Ideekorje kestab 1. septembrist
kuni 15. septembrini 2018.
Lisainfo: kertu.vuks@elva.ee.
Head kaasamõtlemist!

Elva Vallavalitsus esitas selle aasta
juunikuus SA INNOVEle Euroopa
Sotsiaalfondist rahastatavasse taotlusvooru projekti „Hoolekandeteenuste arendamine Elva vallas”. Elva
Vallavalitsus sai positiivse vastuse
ning vallale eraldatav toetus on 245
863 eurot. Projekti kogumaksumus
on 327 818 eurot ning vald panustab
projekti kahe aasta jooksul 81 955
eurot.
Projekti eesmärgiks on võimaldada
vajalikke sotsiaalteenuseid täisealistele hoolduskoormusega inimestele või täisealistele erivajadustega
inimestele, mille tulemusena väheneks hoolduskoormus või suureneb
Kertu Vuks erivajadustega inimeste toimetulearengu- ja planeeringuosakonna kuoskused, et nad saaksid siseneda
juhataja tööturule või jätkata töötamist.
Projektiga arendatakse ja laiendatakse koduteenust terves Elva vallas
ning tänu sellele saame osutada
teenust enam vähemalt 40 hooldusvajadusega inimesele.

Elva ettevõtlikud kohtusid Elamusfestivalil
10. augustil oli Verevi järve äär
muutunud tõeliseks festivalialaks
– toimus Elva valla ettevõtjate
mess-kohtumispaik – Elva Elamus
festival.
Elamusfestivali korraldamise mõte
tekkis juba kevadel. Idee ürituse korraldamiseks tuli visioonikonverentsil
arengukava ümarlauast. Vallas on
palju neid inimesi, kes sooviksid osta
just kohalikelt tegijatelt tooteid või
teenuseid, kuid puudub hea ülevaade
kohalikest pakkujatest.
Elamusfestivalil oligi hea võimalus
tutvuda ettevõtjate poolt pakutavate
kaupade ja teenustega, alustades
kohalikest käsitööesemetest, saadustest ja toidukaubast kuni disaini- ja kujundusteenusteni. Huvilistel
oli võimalik külastada isegi pop-up
ilusalongi. Oma tegemisi olid tulnud
tutvustama ka kodukohvikud, rahvamajad ja seltsingud. Elamusi
pakkusid ka sportlikud tegevused,
näiteks oli võimalik tutvuda discgolfi ja laskmisega või panna ennast
proovile seiklusrajal. Soovijad said
käsitööliste juhendamisel meisterdada ning ka lastele jagus põnevaid
tegevusi. Ühtekokku oli festivalile
tulnud oma tegemisi tutvustama 65
ettevõtet, ettevõtjat, seltsi, sihtasutust ja mittetulundusühingut.

Noortelaval pakkusid elamusi
kohalikud muusikud, tantsijad ja
võistlusmängud. Noortevolikogu
eestvedamisel toimusid ka tulised
arutelud noori puudutavatel teemadel. Sisuka õhtu lõpetas äratundmisrõõmu pakkuvate lugudega Ivo Linna
ja Supernova kontsert.
Kultuurispetsialisti ja festivali ühe
eestvedaja Karmen Moonti sõnul on
ettevõtjate kui ka külastajate tagasiside festivalile positiivne ning juba
enne sündmust oli tunda ootusärevust. „Korraldajana oli väga hea meel
näha kaunilt ja läbimõeldult sisustatud telke, rääkimata elamustest, mida
kohapeal kogeda sai. Mainimata ei
saa jätta noortelava programmi, mis
messi melu keskel elamusi pakkus.
Võime enda noortevolikogu üle, kes
noortelava vedasid, väga uhked olla,“
sõnas Moont.
Üritus täitis oma eesmärki ja
tõenäoliselt on ettevõtjate huvi
järgmisel aastal veelgi suurem. Nii
mõnigi tegija, kelleni sel aastal info
ei jõudnud, sai mõtteid uuel aastal
osalemiseks. Elva vald tänab omalt
poolt kõiki korraldajaid, osavõtjaid
ja külastajaid. Kohtume juba uuel
aastal!
Infoleht

Toetus hoolekandeteenuste
arendamiseks

Fotod: Kerli Rätsep

Intervallhooldusteenus on Elva
vallas antud projekti raames piloteerimisel, mis abistab teenuse
vajaduse kaardistamisel ning selle
jätkusuutlikkus on nähtav käesoleva projekti raames teenuse käivitamisel. Intervallhooldusteenust
plaanime võimaldada vähemalt 30
hooldusvajadusega inimesele.
Projekti partneriks on SA Elva
Laste- ja Perekeskus, kelle osaks projektis on tugiisikuteenuse süsteemi
loomine ja arendamine erivajadusega täisealistele inimestele ning
ka toimetulekuraskustes peredele.
Teenuste kasutajatele luuakse paremad võimalused töö säilitamiseks
või tööturule sisenemiseks. Hoolekandeteenused võimaldavad hooldusvajadusega inimesel kauem oma
kodus elada.
Marika Saar
abivallavanem
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Konguta koolilaste tulevikuvisioonid
Valla arengukava koostamise
protsess on täies hoos. Läbi on
viidud ideekorje, toimunud on rahvakoosolekud ja visioonikonverents.
Kõigil on olnud võimalus kaasa rääkida ning anda oma panus vallaelu
arengu kavandamisse. Oma panuse
on andnud ka Konguta Kooli 5. klassi
õpilased, kelle põnevaid ideid lugejatega jagame.
Kiri turismifirmale
Lugupeetud turismifirma – teeme
sulle pakkumise, millest ei saa keelduda! Me kutsume turiste Elvasse!
Miks? Vastame ise.
Elvas on palju mitmesugust huvitavat tegevust, näiteks Elva seikluspark. Seikluspargis on „mitu asja
ühes“: näiteks zipline´id ja erinevad
ronimisrajad ja -kohad. Isegi üle järve
saab trossi otsas kihutada!
Seiklejatele ja nendele, kes otsivad
põnevust, võib kindlasti huvi pakkuda
RoomEscape, kus saab oma teadmised ja närvi proovile panna tubadest
põgenemisel. Elvas on Verevi motell,
kus on mõnus viibida, seal on hea ja
rahulik männimetsa keskel puhata.
Motelli lähedal paikneb Verevi järv,
kus saab ujuda, sest see on suvel üks
soojemaid Eesti järvesid.
Veel on meil palju jooksu- ja matkaradu, mis on väga heas korras ja
sobivad igas vanuses inimestele, ka
peredele, kellel on väikesed lapsed.
Meil on üks loodusrada kaunite muinasjutukujudega. Elvas on ka mitmeid
võrguplatse, kus on väga hea suvel
võrkpalli mängida, isegi rannavolle
plats on olemas! Linna on rajatud
uus suur Nike Arena, kus saab heal
tasemel jalgpalli mängida. Elvas on
ka skatepark, kus saab sõita rulade
ja tõukeratastega. Elvas on isegi suur
ja korralik, hiljuti rajatud discgolfi
väljak. Nagu sa aru võisid saada, siis
Elvas on sport au sees.
Käo poes on aga Elva parim masinajäätis. Sellega peab kindlasti maiustama! Poodides, näiteks raamatupoes
ja Konsumites saab osta lastele mänguasju, mälestuseks suveniire ja isegi
tehnikat on võimalik kaasa osta.
Bussidega on mõnus ringi sõita,
sest need viivad igale poole üle Elva

valla ja meil on veel ka taksobuss!
Paljud, kes on Elvas käinud, ütlevad, et siin on mõnus olla! Elva on
parim koht Tartu maakonnas, mida
külastada ja kus elada. Tule sinagi
Elvasse!
Ettepaneku tegid: Mikk Lepp, Otto
Treial ja Ain Tamm
Kiri Postipoisile
Palun avaldada Teie ajalehes alljärgnev lugejakiri.
Tere!
Räägime teile Elva vallast, kuna
küsisite. Nüüd saate meilt tagasisidet.
Elva on ilus linn oma looduse ja
kaunite parkidega. Elvas on palju
lahedaid koole, isegi muusikakool,
kus õpib palju Elva valla andekaid
lapsi.
Palju toredaid inimesi: lapsi ja
täiskasvanuid, kes on abivalmid ja
osalevad erinevatel heategevusüritustel, mida Elvas korraldatakse. Palju
toetavaid üritusi, mis aitavad haigeid
lapsi, täiskasvanuid ja vanureid.
Kultuurikeskus on väga mõnus ja
suursugune.
Kõikjal on ilusad majad ja korterid.
Looduses leidub palju ilusaid
veekogusid. Ühel neist superlahe
seikluspark hea hinnaga. Elva vallas
korraldatakse Elva jõel kanuumatku.
Hea jõusaal, mitmed staadionid.
Ajaloolisi fakte ja lisateadmisi saab
siit: https://et.wikipedia.org/wiki/
Elva.
Aitäh, et küsisite tagasisidet Elva
valla kohta.
Elva vald
Elvas kõike saab teha
kuna siin on nõnda kena.
Elva vald on maru vahva
Kogus kokku suure rahva.
Elva vald on nüüd minu vald,
Elva palju rõõmu saand!
Kaisa-Johanna Tiivel ja Angelika
Ruusalepp
Kiri Presidendile
Tere, kallis President!
Meie oleme kaks 11-aastast tüd-

rukut Konguta Koolist: Annabel ja
Marleen. Me tahame tutvustada Teile
oma uut koduvalda – Elva valda, sest
selle aasta jaanuarist (2018) on meil
täiesti uus vald, kus on ühendatud
endised Konguta, Puhja, Rannu ja
Rõngu vallad, osa Puka ja Palupera
vallast ning Elva linn.
Meie uus koduvald Elva asub nüüd
Tartumaal. Elva vallas on ilus loodus,
kus koos sõpradega jalutada ja perega
matkata. Sõpru on Elvas hea leida,
sest siin on lahked ja sõbralikud inimesed. Ehkki siin on väga ilus loodus,
siis on siin mõnikord ka väga jahe
talviti ja suviti on aga väga kuum –
seetõttu on siin huvitav kliima.
Elvas on palju poode, kust leiab
kõike.
Elvas toimub väga palju üritusi
näiteks Jüriöö jooks, kontserdid, teatrietendused, spordivõistlused.
Elvas saab paljudes väikestes järvekestes ujumas käia. Verevi järves on
sellepärast äge ujumas käia, sest seal
on hüppetorn, kust saab vette hüpata.
Elvas asub suur raamatukogu, kust
saab laenutada väga erinevaid ja huvitavaid raamatuid, ka võõrkeelseid on.
Elvas on mitmeid väga häid söögikohti: Waksal, Peetri Pizza, Pubi 11
ja sushi baar – seega maitsetega on
Elvas arvestatud.
Siin asuvad ka väga head koolid.
Haridust ei saa mitte ainuüksi Elva
linnast, vaid head haridust saab kõikjal Elva vallas. Neis koolides toimub
väga erinevaid ringe, kust me osa
võtame. Meie ise käime võrkpallis ja
iluvõimlemises. Elvast tuleb üldse
palju sportlasi, eriti talisportlasi, nagu
viimastel taliolümpiamängudel teleristki näha oli.
Elvas on uus kultuurikeskus, kus on
ilmselt esinenud igaüks Elva vallast.
Elvasse saab lihtsalt – kas bussi või
rongiga.
Elva on armas ja väike linn, kus
elada, aga Elva vald on tohutu suur
hästi toredate inimestega.
Teid tervitavad sellel kaunil maikuul,
Annabel Raig ja Marleen Kallas

Konguta Kooli õpilastel lõppes
terve aasta kestnud loodushariduslik
õppeprojekt, mida aitas rahastada
Keskkonnainvesteeringute Keskus.
Võimalus KIK-i toel edendada laste
loodusharidust on suurepärane,
sest aitab õpilastel täiendada õppekavast saadud teadmisi ja seda eriti
põnevalt – õppides väljaspool klassiruumi. Lapsed õpivad tundma meie
kodumaa ilusat loodust, saavad tuttavaks kaunite kohtadega ja annavad
oma emotsioonid edasi peredelegi.
Väga rõõmustav on teada, et üsna

Foto: erakogu

mitmed pered külastavad laste ettepanekul hiljem neid samu looduskeskusi ja saavad samamoodi osa
meie Eestimaa loodusrikkusest ja
võimalustest. RMK toel projektiga
„Loodusega koos!“ liitudes õpetame
me oma järeltulijatele loodushoidu
ja edendame keskkonnaharidust.
Konguta Kooli õpilased said seekordse projektiaasta jooksul käia
Tallinna Loomaaias tutvumas esindusliku zoopargi elanike ja nende
elutegevusega. Lodjaretkel Emajõel
uudistati Tartu linna jõelt ja loomuli-

Alates õppeaasta algusest alustavad sõitmist uued bussiliinid. Liin
number 530 sõidab marssruudil Ulila – Puhja – Annikoru – Elva – Valguta – Rõngu ning liin number 531 marssruudil Ulila – Puhja – Annikoru
– Majala – Elva.
Liin number 530 väljub koolipäevadel ning teeb järgmised peatused:
6.35 Tartu bussijaam – 6.43 Eerika – 6.44 Märja – 6.45 Ranna – 6.47
Haage – 6.48 Pihva – 6.49 Peedimäe – 6.50 Asusilla – 6.52 Rõhu – 6.54
Pakla- 6.57 Väike-Ulila – 6.58 Ridaküla – 6.59 Ilvese – 7.00 Ulila – 7.01
Pargi – 7.02 Karjääri – 7.04 Rämsi – 7.06 Kaimi – 7.08 Mõisanurme – 7.10
Puhja – 7.11 Ristimäe – 7.13 Järvaküla – 7.15 Kobilu – 7.18 Lembevere – 7.20 Annikoru – 7.21 Soova – 7.23 Saksjaagu – 7.25 Majala – 7.28
Arbimäe – 7.31 Elva – 7.32 Nooruse – 7.35 Turuplatsi – 7.36 Lille – 7.39
Enno – 7.40 Uderna tee – 7.41 Tammiste – 7.42 Puiestee – 7.43 Kirepi –
7.50 Teedla – 7.52 Vilsi – 7.53 Lobjaku – 7.55 Valguta asula – 7.58 Valguta
– 7.59 Lapetukme – 8.01 Paaslangi – 8.03 Koruste – 8.04 Kingu – 8.05
Rõngu kalmistu – 8.10 Rõngu kool – 8.15 Rõngu.
Liin number 531 väljub esmaspäevast reedeni koolivaheaegadel
(va riigpühad) ning teeb järgmised peatused:
6.35 Tartu bussijaam – 6.43 Eerika – 6.44 Märja – 6.45 Ranna – 6.47
Haage – 6.48 Pihva – 6.49 Peedimäe – 6.50 Asusilla – 6.52 Rõhu – 6.54
Pakla- 6.57 Väike-Ulila – 6.58 Ridaküla – 6.59 Ilvese – 7.00 Ulila – 7.01
Pargi – 7.02 Karjääri – 7.04 Rämsi – 7.06 Kaimi – 7.08 Mõisanurme – 7.10
Puhja – 7.11 Ristimäe – 7.13 Järvaküla – 7.15 Kobilu – 7.18 Lembevere
– 7.20 Annikoru – 7.21 Soova – 7.23 Saksjaagu – 7.25 Majala – 7.28 Arbimäe – 7.29 Ujula – 7.30 Turuplatsi –Nooruse (nõudepeatus) – 7.35 Elva.
Muudatus Hellenurme-Palupera koolibussi ringil
Otepää vald lõpetas endise Palupera koolibussi doteerimise. Hellenurme ja Palupera noored saavad Otepää Gümaasiumisse liikumiseks
kasutada vaid maakonnaliine. Päidla lapsed, kes käisid Palupera Põhikooli, saavad endiselt Elva valla poolt doteeritud koolibussiga sõita.
Lisainfo: www.peatus.ee.
Terje Korss
vallavaraspetsialist

Koolialguse aktused

Õpime õues!

Tallinna Loomaaia külastus. 		

Uued bussiliinid

kult tutvuti Emajõe elustikuga. Kabli
Külastuskeskuses Pärnumaal läbiti
õppeprogrammid „Merelt maale ja
maalt merele“ ja saadi veelgi tuttavamaks Läänemerega. Luke mõisas
uudistati kevadist loodust ja sõrmi
mulda pistes saadi teadmisi kevadistest mõisatöödest. Vapramäe-Vellavere- Vitipalu sihtasutuse õppeprogrammide abil saadi selgeks orava ja
päevakoera elutsüklid ja palju muud
põnevat.
Kõik nimetatud õppekäigud olid
laste arvates äärmiselt toredad ja
vajalikud. Loomulikult unistavad
lapsed järgmistest õppekäikudest
uuel õppeaastal uutesse sihtkohtadesse.
Liina Tamm
Konguta Kooli direktor

Aakre Lasteaed-Algkool

1.september kell 11

Elva Gümnaasium 		

1. september kell 11

kooli võimlas

Elva lauluväljakul

Konguta Kool 		

1. september kell 10

Palupera Põhikool 		

1. september kell 10

Puhja Kool 		

1. september kell 10.30

Rannu Kool		

3. september kell 9

Rannu Rahvamajas

Rõngu Keskkool		

1. september kell 10

Valguta Lastaed-Algkool

3. september kell 9

TERA Peedu Kool		

kooli aulas

kooli saalis

kooli võimlas

kooli saalis

27. august kell 11

Elva Kultuurikeskuses

Täpsem info koolide kodulehtedel.
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Külad pidasid pinevat olümpiaheitlust

Lüpsipingi heitevõistlus. 		

4. augustil süüdati taas olümpia
tuli, sest juba kaheksandat korda
toimus igal aastal üha enam
populaarsust koguv Rõngu külade
olümpia. Käesoleva aasta olümpia
oli mitmes mõttes tähenduslik, sest
toimus esimest korda uues ühendvallas – Elva vallas. Külade olümpia
muutus käesolevast aastat avatuks
ka teistele tublidele ja toimekatele
Elva valla küladele.
Kui eelmisel aastal oli korraldajaks Kirepi küla, kes tegi unustamatu Kilplaste olümpia, siis sel aastal
võttis teatepulga üle Rõngu alevik,
kust traditsioon on alguse saanud.
Kuna olümpia jõudis oma kaheksandal toimumise aastal taas ringiga
Rõngu alevikku, siis osaliselt sellest

Foto: Andres Luik

inspireerituna oli käesolevatel mängude teemaks „Nostalgia“.
Võisteldi aladel nagu vanasti.
Kombineeritud teatejooksus oli küla
esindusel vaja nutikust, jõudu ning
muidugi õnne ning selle võistluse
pani kinni Koruste küla. Lüpsipingi
heitevõistluses oli taaskord esirinnas
Koruste küla, napilt jäid alla Aakre
ja Valguta küla. Võidusõit „Vallatud
kurvid“ tõi esikoha Rõngu alevikule.
Üsna meeleolukas oli võistlusala
kaup kauba vastu ehk ka pime kana
leiab tera. Kõige nutikam ja kiirem
taas Koruste küla, kuid auhinnalisele
kohale tulid ka Rõngu ja Aakre küla.
Palju äratundmisrõõmu valmistas
viktoriin, millest sai osa võtta kogu
küla aktiivgrupp. Eesti filmiklassi-

Rakke külapäev

Töötoas valmisid vahvad kepphobused. 		

Rakke külapäev on meie külade
oodatuim sündmus nii suurte kui
väikeste seas. Tegevust jätkus sel
korral nii tuppa kui ka õue. Esinejaks oli Margoliina, kes rõõmustas
meid oma toredate lauludega.
Eriti meeldisid rahvale põnevad

On rõõm teatada, et Rannu
Pere- ja Noortekeskusesse on väikestel inimestel nüüd veel rohkem
põhjust tulla. Projektitoetuse abil
on meie ruumides valmis saanud
väike mängutuba. Projekti toetati

Rannu ja Soomes asuva Lammi
sõprussuhted said alguse juba viiskümmend aastat tagasi. Esmalt
suhtlesid omavahel järveteadlased.
Ka Lammis asub bioloogiajaam, mis
tegeleb järvede uurimisega. Umbes
kolmkümmend aastat tagasi tekkisid
sõprussuhted kahe kooli vahel ning
üsna pea ka kahe valla vahel. kakskümmend viis aastat tagasi hakkasid
suhtlema ka kahe koguduse liikmed.
Pea igal aastal käiakse teineteisel külas, kord on võõrustajateks
Lammi inimesed ja järgmisel aastal
jälle rannukad. Nendel käikudel on
saanud kaasas käia nii õpilased, õpetajad, vallavalitsuse töötajad kui ka
taidluskollektiivid. Rannu noored on
käinud ka leeris Lammi kirikus.
Suve algul saabuski Lammi koguduselt taas kutse külaskäiguks. 18.
augustil asusid Soome poole teele
14 inimest, kelle hulgas oli koguduse ja kogukonna liikmeid ning
lisaks tõlk Vallo ja bussijuht Endel.
Seekord majutati meid Lammi kiriku
leerikeskusesse, mis asus kauni järve
kaldal. Meil oli võimalus saunas käia,
ujuda ja järvel aerutada. Pühapäeval
olime Lammi kirikus jumalateenistusel. Seejärel käisime Pälkanes
aiandustalus, kus perenaine tegeleb
viinamarjakasvatusega. Üllatav oli
kuulda, et nii istikuid kui ka kogemusi on ta käinud hankimas Eestist.
Lisaks kasvatab ta maitsetaimi ning
tegeleb pajuvitstest punumisega ja
peab ka nädalavahetusel kohvikut.

Plaanis on hakata ka kasvatama
roose, et nendest valmistada siirupit,
keedist. Teiseks külastasime Porkkala mõisaaeda, kus asub Soome vanim
kasvuhoone ja parki on rajatud teemaalad. Viimasel päeval tutvusime
lähemalt Tuulose kirikuga. Soome
sõpradega toimusid ühised lõuna- ja
õhtusöögid, kus juttu jätkus kauemaks. Sellest, kuidas Soomes toimus
haldusreform, on juttu olnud varasematel külaskäikudel, seekord saime
teada, kuidas see puudutas kirikuelu.
Tänu tõlk Vallo heale Soome tundmisele külastasime veel Porvoo linna
ning ka Aleksis Kivi viimast elupaika.
Niisugused külaskäigud avardavad silmaringi. Lisaks suhtlemisele
Lammi inimestega, saavad ka kogukonna liikmed omavahel lähemalt
tuttavaks, sest sageli on neil reisidel inimesi, kes tavaelus ei pruugigi omavahel suhelda. Väga palju
arutatigi omavahel meie piirkonna
probleeme ja rõõme.
Rannu koguduse esindaja esitas
Lammi kogudusele küllakutse tulla
järgmise aasta augustis külaskäigule
Randu.
Reisiseltskond tänab Elva Vallavalitsust, kes meie reisi toetas ning loodame, et see toetus jätkub ka edaspidi. Nii vanu sõprussuhteid kahe riigi
kahe piirkonna vahel peaks hoidma,
kui selleks on inimestel huvi.

Peremuusika päev „Valss
vanaisale“

Viive Vink
reisi organiseerija

Õpitoas sai valmistada kepphobust, mida ka rahvas suure rõõmuga
kasutas. Juhendajaks meie kauaaegUrb ja Karmen Urb ning
ne tubli käsitööline Vaike Kukk, kes
nö isehakanud lapselapon meid igal aastal millegi uuega
sed Triin Arak ja Mihkel
üllatanud.
Kallip. Kuulda sai klaPeo naelaks oli traditsiooniline
verit, viiuleid, trompetordi oksjon, kus tort müüdi maha
tit, rahvakandleid ning
seekord 120 euroga. Tordi valmiskauneid inimhääli. Kõlas
tas allakirjutanu. Sellega veel päev
valik klassikalise muusika
ei lõppenud, sest õhtu sisustasime
palu, Triin Araku autoriüheslaulmise saatel, kus laulsime
laule ning vanaisale armkoos eesti rahvaga meile ju nii
saks olnud viise.
Peremuusika päeva tegijad.
Foto: Elbe Prants
armsaks saanud laule. Tantsugi
Kontsertosa lõpus üllasai löödud laulu saatel – kui kõlas
Üks neist paljudest palavaist suve- tasid naabrid Piiri talust esinejaid
„Kaera-Jaan“, siis sai külavanemgi päevist oli Rõngu lähistel asuvas kaunite koduste liiliatega ning juba
Foto: erakogu
mängud, kus vastastikku olid küla- tantsu päris selgeks. Oli tegus päev Mäeotsa talus eriliselt ootusärev. mitmendat aastat jagas tädi Heljo
vanem ja külaselts, võitjaks tuli ja ka tore õhtu.
15. juulil toimus Arakute koduhoo- heldelt esinejatele oma kootud sooje
muidugi kelmist külavanem Kaupo.
vil juba viiendat korda peremuusika vaipu. See on siiras ja sundimatu
Traditsiooniline Rakke jooks, mis
Hille Andressoo päev. See on päev aastas, mille eel kogukonna kaasaelamise rõõm.
on laste seas väga populaarne, pani
külaseltsi eestvedaja meie pere saab kokku ja tegutseb
Kontserdile järgnes pikk tantsu- ja
kaela kõigile shokolaadist medalid.
ühiselt selle nimel, et küla saaks lustipidu Konguta kapelliga. See eluRõõmu ja lusti jätkus kohe jupiks
kokku ja koos oleks hea.
ja pillimängurõõmust pakatav kamp
ajaks.
Peremuusika päeva traditsioon ja nende musitseerimine oli nii nausai alguse aastaid tagasi Arakute ditav, et kohalolijatel kadusid vist
pereansambli väga menuka kontser- viimsedki jalgpallifinaaliga seotud
diga. Hiljem on meil külas käinud sügelised ning kõigil oli aega sumePaul-Kristjan ja Indrek Kalda, Eeva dat suveõhtut ja üksteist nautida.
LEADER-projektitoetuse strateegia malik kasutada meie köögiruumi ja ja Villu Talsi ning Inga ja Toomas
Peremuusika päev on algusest
meede 3 „Kogukonnaga sidustunud suurt saali, kus olemas piljardilaud ja Lunge. Igal aastal on olnud umbes peale olnud projekti- ja piletivaba,
aktiivsed noored“ kaudu ja kohaliku lauatennis ning erinevaid lauamänge 200-250 kuulajat, nii ka tänavusel õhinapõhine sündmus. Külalistel on
tegevusgrupi MTÜ Võrtsjärve Ühen- kabemängust aliaseni.
peremuusikapäeva juubelikontserdil, olnud võimalus midagi annetuskasti
dus poolt.
Lisainfo: telefon 5666 4398, e-post millega tegime kummarduse mõni poetada ning ühisele peolauale kaasa
Projekti raames paigaldati väike mkallejarv@gmail.com.
aeg tagasi meie seast lahkunud vana- võtta. Igal aastal järgmise peremuuronimissein ja mängunurk, põrand
isa Helmut-Endel Arakule. Vanaisa sika päeva ning võimalike külalisesikaeti kogu ulatuses vaipkattega ja
Olete oodatud!
Helmutit teadis Rõngu kandis nejate üle arutledes on see kõik alati
uue ruumi sisustamiseks sai soetaMaret Kalnitski igaüks kui väga kuldsete kätega olnud see, mida oleme väga tahtnud
tud ka uus mööbel. Mängutuba on
Rannu Pere- ja Noortekeskuse töökat meest, kes armastas ilusaid koos teha ja teistega jagada. Oleme
juba ka pisikeste külaliste poolt sooja
juhataja-noorsootöötaja meloodiaid ning mängis erinevaid tänulikud kõigile, kellega saime selle
vastuvõtu leidnud.
pille. Oma töökuse ja visadusega aasta erilisi ja emotsionaalseid hetki
Rannu Pere- ja Noortekeskuse
ning muusika- ja pillimängupisikuga jagada.
ruume saab kasutada ka sünnipäenakatas ta ka oma lapsi ja lapselapsi.
Triin Arak
vapidude ja muude vahvate ürituste
Kontserdil astusid üles Helmuti
Mäeotsa talu perenaine
tarbeks. Lisaks mängutoale on võipoeg Aivar Arak ja tütar Raina Urb,
lapselapsed Martin Arak, Mari-Liis

Rannus avati mängutuba

Rannu Pere- ja Noortekeskuse mängutuba. 		
Foto: erakogu

ka ajas nii mõnelgi juhtme sassi ja
samas tõi naeratuse näole. Küla- ja
alevikuvanema võistlus pani proovile külavanema kokandusoskuse ja
kiiruse. Võitjatena väljusid Rõngu,
Koruste ja Kõduküla külavanemad,
kes olid kodus ilmselgelt pikalt harjutanud.
Pingeline heitlus karika nimel
päädis lõpuks Koruste küla võiduga.
Teisele kohale rebis end Rõngu alevik
ja kolmandale kohale tuli Aakre küla,
kelle vahemaa Kõdukülaga oli väike.
Suur kummardus veel ka Valguta,
Lossimäe, Kirepi ja Tammise küla
ees, kes oma vägevate võistkondadega pakkusid igal alal võistluselevust
ning pinget. Vaieldamatult kõige
stiilipuhtama nostalgilise võistkonna oli välja pannud Kirepi küla.
Järgmise olümpia korraldamise õigus
anti aga pidulikult üle Tammiste
külale. Pineva võistluspäeva lõpetas
Hiugemäel ansambel Singer Vinger
oma kustumatute hittidega.
Kõik see sai toimuma tänu tublidele eestvedajatele: Rõngu alevikuvanem Merle Miliste, MTÜ Kvaliteetaeg
ja Rõngu Rahvamaja. Suurim kummardus kõigi heade sponsorite ees,
kellele tänu said sportlased nautida
mahukaid ja sisukaid auhinnakotte.
Tegevusi toetasid ka Elva Valla
valitsus ja Kohaliku omaalgatuse
programm.
Mari-Liis Vanaisak
Rõngu Rahvamaja juhataja

Külaskäik Lammi kogudusel

ELVA VALLA INFOLEHT

FC Elva kutsus osa saama jalkafestivalist

Fännide rongkäik Elva Linnastaadionile.

28. ja 29. juulil oli põhjust kõigil
jalgpallihuvilistel tulla Elvasse,
sest juba viiendat korda toimus FC
Elva Jalkafest. Seekordne festival oli
varasematest veelgi suurejoonelisem ning erinevates tegevustes oli
võimalik kaasa lüüa nii Nike Arena
Elva staadionil, Elva linnastaadionil
kui ka lauluväljakul. Ürituse ettevalmistused said alguse juba eelmise
aasta sügisel. Jalgpalliklubi FC Elva
tegevjuhi Marek Naarise sõnul võtsid

Fotod: Pirjo Põim

Osavusfestivalil sai end proovile panna erinevates mängudes.

seekordse festivali korraldamisest
osa ligikaudu 70 klubiliiget, õhtuse
kontserdi osas olid abiks Raimo Aun
ning Are Altraja.
Esimesel festivali päeval said huvilised end proovile panna Osavusfestivali mängudes, millest populaarseim oli paagivette sulpsamise mäng
Dunk Tank mäng. Lisaks oli võimalik
osa võtta noolemängu sarnasest
jalgpalli täpsusmängust, läbida
hiidpalliga takistusrada, proovida

MTÜ Hellenurme Mõis eralasteaed
võtab alates septembrist tööle
• l as t ea i aõp e taj a 1,0 ametikohta,
• m uu s i k a õp e ta j a 0,25 ametikohta,
• l o gop e ed i 0,25 ametikohta.
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mängida minipalliga, Libejalgpalli
väljakul palli taga ajada ning kaasa
lüüa veel mitmes põnevas mängus.
Pärast mänge viis ühine rongkäik
Elva linnstaadionile, kus toimus
FC Elva – JK Welco kohtumine, mis
lõppes viigiga 0:0.
Õhtu jätkus Elva laululaval, kus
oli võimalik mõõtu võtta erinevatel
võistlustel, näiteks käesurumine,
köievedu ning sangpommi tõstmine.
Päeva lõpetas meeleoluka kontser-

Päev lõptas kontsert-pidu, kus astus üles Smilers.

diga Smilers ning Arka & Co disko.
Festival jätkus pühapäeval Sportland Klubiliiga noorte mängudega
ning lastevanemate Penaltiturniiriga. Festivali lõpetas FC Elva ja FC
Kuressaare naiste kohtumine, mille
võit läks seekord Saaremaale.
Marek Naarise arvates tuleks kindlasti festivali traditsiooni jätkata.
„See on suurim pidupäev, mis pole
ainult jalgpalluritele vaid kõigile,
kes me tahame Elvas ja vallas elada.

RN
Stuudio
alustab uut hooaega

Palju on ideid kuidas paremini teha.
Miks mitte teha sellest Elva üks
kaubamärk!“ märkis Naaris. FC Elva
Jalgpalliklubi tänab kõiki toetajaid,
kaaskorraldajaid ja vabatahtlikke,
kes andsid oma panuse sündmuse
kordaminekule.
Infoleht

Ootame kõiki uusi ja endiseid
tantsijaid RN Stuudio vastuvõtule.

5. september
kell 17 – Boy Power + 4.–6.

klass (näidistrenn + vastuvõtt)
kell 18 – Mudila + 1.–3. klass
(näidistrenn + vastuvõtt)
kell 19 – 7.–12. klass (näidistrenn + katsed)

Kandidaatidelt eeldame

• vastavust kvalifikatsiooninõuetele,
• rõõmsameelsust ja lastesõbralikkust,
• väga head suhtlemis- ja koostööoskust,
• loovust ja iseseisvat algatusvõimet.

Pakume
• omanäolist töökeskkonda ajaloolises mõisahoones,
• paindlikku töögraafikut,
• toetavaid kolleege,
• võimalust aktiivselt kaasa lüüa lasteaia arendustegevuses.

Vanuseastmes

Tööle asumise aeg: esimesel võimalusel. CV ja avaldus palume esitada
e-posti teel lasteaed@palupera.ee hiljemalt 10.09.2018; lasteaiaõpetajal
hiljemalt 03.09.2018. Lisainformatsioon: Maarika Vähi, tel 5662 8718.

Koolituskeskuse saalis (Pikk 8).

ehk

sündis 17.07.2018

Ruudi Frei
sündis 24.07.2018

Melany Kalnitski
sündis 23.07.2018

Loore-Liisa Tõnismäe
sündis 24.07.2018
Heidi Liandra Sassi
sündis 30.07.2018
Kennert Kruusa
sündis 31.07.2018
Hendrik Henno
sündis 03.08.2018
Alice Tamm
sündis 03.08.2018
Johan Širokov
sündis 06.08.2018

7.–12.
+

klass

täiskasvanud

toimuvad katsed, sest moodustame
võistlusrühmad.
Trennid toimuvad Elva Huviala- ja
Rohkem infot leiate RN Stuudio

TÖÖKUULUTUS
Elisabeth Tammera
sündis 10.07.2018
Ott-Joonas Paabo

juuniorid

Facebooki lehelt või

e-posti teel

rnstuudio@gmail.com.
Mari-Liis Kurvits
RN Stuudio

Elva vald
mälestab
Leida Orgusaar

21.06.1931-27.07.2018

Maie Kuku

Info küüditatutele
12. septembril kell 14.00

ko k k u tu le k
Kesk 10, Elva saalis

01.09.1936-30.07.2018

(Pubi ÜksTeist ruumid)

Eha Reilson

Osavõtust palume teatada
telefonil 526 4248, Taimi

23.09.1935-05.08.2018

Jaan Kits

19.03.1948-08.08.2018

Helju Kikas

25.10.1926-08.08.2018

Vilve Randoja

15.07.1940-10.08.2018

Kalju Toom

09.05.1935-11.08.2018

Vambola Viira

24.05.1961-11.08.2018

14. oktoobril 2018 kell 11.00

j u malate e nistu s
Elva kirikus
Pargi tn 8, Elva linn
Jumalateenistusele toob
ülevallaline bussiring.
Transpordivajadusest palume
teavitada hiljemalt 12. oktoobril
telefonil 5691 8973, Liljaana.

Elva Vallavalitsus müüb
auto24.ee portaalis kuu aega
kestva oksjoni käigus sõidukit:
SUBARU FORESTER,
2002 a., reg nr 755ASB, VIN:
JF1SF5LJ42G096297, müügi
alghind 400,00 eurot.
Oksjon on tagatisrahata ning
oksjonil saab osaleda portaalis
www.auto24.ee.

EELK
Rannu Püha
Martini kiriku
teated
Alates 9. septembrist 2018
teenib Rannu koguduses uus
vaimulik Timo Švedko.
Pühapäev, 9. september kell 14
jumalateenistus.
Pärast on kaetud kohvilaud, kus
on võimalik Timo ning tema
perega lähemalt tuttavaks
saada.
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Kultuuri- ja spordiürituste
kalender
Ootab õpilasi
registreeruma
2018/2019 õa
huviringidesse

Eesti meistrivõistlused
8. september Olerex rallikrossis
2018
Kulbilohu krossirada
10.00
7. etapp - finaal
8. september Ruubeli Rattaralli ja nooruse Rõngu alevik
matk
11.00
11. september
17.00

Jooksukrosside
sügissarja I etapp

Elva staadioni
parkmets

12. september
17.00

Jalgrattakrosside
sügissarja I etapp

Elva staadioni
parkmets

14. september
22.00

Ans. Wismari Poisid

Pubi Üksteist

15. september
10.00

EDGL PRO karikasari 2018

Elva Discgolfi park

15. september XXVIII voor: FC Elva - Nõmme Elva Linnastaadion
Kalju FC U21
13.00
16. september
10.00

Tartu Rattamaraton

Tartumaa
Tervisespordikeskus

18. september
17.00

Jooksukrosside
sügissarja II etapp

Elva staadioni
parkmets

19. september
17.00

Jalgrattakrosside
sügissarja II etapp

Elva staadioni
parkmets

*NÄITERING
*TEHNIKARING
*KERAAMIKARING
*KÄSITÖÖMEISTERDAMISRING
*ANIMATSIOONIRING
*DIGIKUNSTIRING
*KUNSTIRING

ELVA AVATUD NOORTEKESKUS ESITLEB

Kabetrenn
augustis
JUHENDAJA: KAIDO RAIDLA

29.august
kell 14-17
PIKK 8, AVATUD NOORTEKESKUSE
RUUMIDES I KORRUSEL
LISAINFO: NOORTEKESKUS@ELVA.EE

*LASTE LAULURING
*KANDLEÕPETUS
*KITARRIÕPETUS
*KLAVERIÕPETUS
SUZUKI MEETODIL
*TRUMMIRING
*TANTSUSTUUDIO RN
*LASTE LAULURING
*LAULUSTUUDIO

*KODUNDUSRING
*BEEBIKOOL
*MUDILASRING
"LEPATRIINU"

Õppetasu kuus 8-40 eurot
sõltuvalt ringi
spetsiifikast.

*TÄISKASVANUTE
KERAAMIKARING

Lisainfo ja registreerumine:
http://huvikeskus.elva.ee/huvikool/huviringid/

20. september
XXIX voor:
17.30 FC Elva - Tallinna FC Flora U21 Elva Linnastaadion
22. september
12.00

Elva Linnastaadion

Elva Meejooks

UUTE LAULJATE VASTUVÕTT
Teisipäeval, 4.septembril kell 16
(Pikk 8, II korruse muusikaklassis)

 Laulustuudiosse ootame lauljaid
vanuses 7-18 eluaastat.
 Ette valmistada üks vabalt valitud lugu
eesti või inglise keeles.
 Laulustuudiosse on oodatud kõik lauluhimulised
lapsed ja koolinoored, kes omavad eeldusi soolo ja
ansamblilauluks.
 Viisipidamise oskus ja esinemisjulgus on kõige
tähtsamaks kriteeriumiks laulustuudiosse
astumisel.
 Vastuvõtule tulekuks täida kandideerimisvorm
http://huvikeskus.elva.ee/uute-lauljate-vastuvott/

hiljemalt 1.septembriks 2018.

Laula oma hääl 2018/2019 õppeaastal
Elva laulustuudiosse!

Fotonäitus

Killukesi Ungarist
04.09.-31.10.2018

Elva Kultuurikeskus

Hea tööotsija

Näitue avamine 4.septembril kell 18. Vaatame 2016. aastal Oscari
võitnud ungari lühifilmi "Kõik laulavad" (Mindenki).
Pakume ungari veini ja kergeid suupisteid.

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

TASUTA praktilisel KOOLITUSEL (130 tundi)

Fotode autoriks on Kai Tiislär, kes elas ja töötas aastatel 2008–2015 Ungaris.
Näitusekülastaja ees rullub lahti madjaritemaa nii, nagu autor seda oma silme läbi
selle 8 aasta jooksul nägi.
TASUTA

„SAMM TÖÖELLU – MINU
VÕIMALUSED JA VALIKUD“

elvakultuur.ee

ENESEANALÜÜS

TÖÖVESTLUS
VIDEOS

TÖÖELU
PLANEERIMINE

TÖÖKLUBI

TÖÖÕIGUS
ARVUTI
TÖÖOTSINGUL

Koolituse INFOTUND 11.09.2018 kell 12:00!
Vajalik ETTEREGISTREERIMINE INFOTUNDI: tel 52 65 488 (Ingrid) või ingrid.purje@jmk.ee
ASUKOHT: Tartus Lutsu 3 (Jaani kiriku lähistel).

Infoleht on Elva valla infoleht

Toimetaja: Kerli Rätsep. Ladumine: Kayvo Kroon.
Trükk: Printall AS. Kojukanne: Omniva. Tiraaž 6500.
Kontakt: infoleht@elva.ee.
Järgmine infoleht ilmub 14.09.2018.
Kaastööde esitamise tähtaeg 07.09.2018.

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

Elva Vallavalitsus

Koolitusel TASUTA toitlustus, transpordikulud
kompenseeritakse ning vajadusel lapsehoid.

