Hoolekande Elva
Naiskodukaitse 85 aastat
linnasüdame tähistas
teenuste
Palupera
arendamisest kaasajastmine aastapäeva
mõisakooli
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Elva valla infokandja

Ettevõtlusnädal Elva vallas

1. kuni 5. oktoobrini toimub
üle-Eestiline ettevõtlusnädal, mille
teemaks on „Samm Sinu unistusteni“. Ka Elva vallas toimuvad sel
nädalal mitmed põnevad üritused.
Ettevõtlusnädala avalik programm saab alguse teisipäeval,
2. oktoobril, kui toimub avatud
ettevõtete päev. Huvilistele avatud
ettevõtetega saab tutvuda veebilehel
www.ettevotlusnadal.ee.
2. oktoobri õhtul kell 17.30–18.30
avaneb võimalus külastada Elvas
Tiigi 8 asuvat arendusobjekti, kus
Janar Saviir teeb ringkäigu ning
selgitab, mida tähendab ühe objekti
arendamine. Osalussoovist anna teada
kertu.vuks@elva.ee, märksõnaga
„arendusobjekti külastus“.
Samal õhtul kell 19.00 ootame
kõiki huvilisi Rõngu Rahvamajja,
kus toimub Elva valla kaasava eelarve
rahvahääletusele pääsenud ideede
avalik tutvustus. Ideesid tutvustavad
autorid ise ning võimalik on esitada
ideede kohta täiendavaid küsimusi.
Kolmapäeval, 3. oktoobril kell
13.00 on võimalik osa saada Kaja Kalla
se loengust „Eesti digitaliseerub, mis
juhtub töökohtadega”. Loeng toimub
Elva Linnaraamatukogu õppeklassis.
Õhtul kell 18.00 tervitame kõiki
huvilisi Elva Kultuurikeskuses ettevõtjate mentorklubi kohtumisel. Sel
korral teeb Tiit Urva ettekande teemal
„Raha kolmene olemus ja eetilise
panganduse võimalused tänapäeval“.
Mentorklubi näol on tegemist ettevõt
jate klubiga, mis toob vähemalt korra
kuus kokku ettevõtjad ja ettevõtlus
huvilised.

4. oktoobril kell 13.00 toimub
Elva valla ettevõtluskonverents
„Samm Sinu unistusteni“ Elva
Kultuurikeskuses. Konverentsi
avaettekande teeb Marina Kaljurand,
oma kogemust ja inspiratsiooni
ettevõtluses jagavad Kuno Tehva,
Triin Nõmmistu, Eva Leemet, Talvi
Luther. Konverentsi täpsema ajakava
leiab ja üritusele registreerida saab
www.elva.ee/ettevotlusnadal.
Konverentsi lõpetab Elva valla
ettevõtjate tunnustamine. Tunnus
tused antakse välja järgnevates kate
gooriates: aasta ettevõte, aasta maaelu
arendaja, aasta tööandja, aunimetus
„Särav startija“, aunimetus „Aasta
arendusprojekt“ ning aunimetus
„Aasta turismitegu“.
Ettevõtlusnädala lõpetab reedel,
5. oktoobril kell 9.00 restoranis
Waksal toimuv aruteluhommik
teemal „Ettevõtlik Elva vald – välja
kutsed ja võimalused” vallavanem
Toomas Järveojaga. Ootame kõiki
huvilisi hommikukohvile ning aru
tama Elva valla ettevõtlusega seotud
teemadel.
Ettevõtlusnädalast võtavad aktiivselt
osa ka Elva valla koolid, kus korralda
takse õpilastele huvitavaid loenguid
kui ka ekskursioone.
Lisainfo ettevõtlusnädala kohta:
Kertu Vuks, kertu.vuks@elva.ee.
Kertu Vuks
arengu- ja
planeeringuosakonna
juhataja

1. oktoober

Rannu koolinoortele:

Elva valla
Ettevõtlusnädal
1.-5. oktoober 2018

* Seminar laenude-palkade teemal
* Õpilasfirmade teemaline tutvustus

2. oktoober - Avatud ettevõtete päev

* Projekt "Praktilised ettevõtluskuud ettevõtjatega"
Palupera Põhikoolis
* Valguta koolilapsed külas Estoveris
* Töövarju päev Elva Gümnaasiumis

* 17:30-18:30 Arendusobjekti külastus: ajalooline Tiigi 8 hoone Elvas
* 19:00 Kaasava eelarve ideede tutvustus Rõngu Rahvamajas

3. oktoober

* 13:00 Loeng “Eesti digitaliseerub, mis juhtub töökohtadega” Kaja Kallas
Elva valla koolides:

* Projekt "Praktilised ettevõtluskuud ettevõtjatega" Palupera Põhikoolis
* Aakre koolilapsed külastavad Kooli talu
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Tunnustame valla
sädeinimesi ja
kogukondi!
Uue tunnustusavalduste korra järgi
antakse kogukonna valdkonnas välja
kaks aunimetust. Aasta kogukonna
edendaja aunimetus on loodud ees
märgiga tunnustada üksikisikut või
organisatsiooni, kes on oma tegevu
sega suunanud kogukonna koostööd
ja arengut.Aasta küla aunimetuse
eesmärgiks on tunnustada Elva valla
asulaid, kus läbi koostöö on toimu
nud kogukonna positiivne areng.
Aunimetuste kandidaate saab
esitada kuni 30. oktoobrini valla
veebilehel oleval vormil. Tunnus
tused antakse üle Külade Kärajatel
1. detsembril.

* Puhja koolilapsed külas Estoveris

* 18:00 Ettevõtjate mentorklubi

4. oktoober

13:00 Ettevõtluskonverents "Samm Sinu unistusteni"
* Palupera põhikooli vanem aste Saint Gobain Glass Estonia Elva tehases
* Palupera Põhikooli noorem aste Hellenurme Veskimuuseumis
* Konguta Kooli lasteaia lapsed õppekäigul Metsavahi talus

5. oktoober
9:00 Hommikukohv vallavanem
Toomas Järveojaga
"Ettevõtlik Elva vald - väljakutsed
ja võimalused"

Elva vald
Täpsem info: www.elva.ee
Korraldajad jätavad õiguse teha kavas muudatusi

Projektitoetuse
taotlemine
2019. aastal läbiviidavate
projektide toetuse taotlused on
oodatud kuni 1. novembrini!
Toetust on õigus taotleda nii
juriidilistel kui füüsilistel isikutel
tingimusel, et projekt, millele toe
tust taotletakse, toimub Elva vallas
või on vallaga muul viisil seotud.
Taotluse esitamise vorm ning
täpsemad tingimused on leita
vad www.elva.ee. Projekte hindab
vallavalitsuse poolt moodustatud
komisjon ning toetuste summad
otsustatakse pärast vallavolikogu
poolt eelarve vastuvõtmist.

Elva valla kaasava eelarve rahvahääletus
Elva valla kaasava eelarve ideekorje raames laekus 25
ettepanekut. 27. septembril kogunes sõelumiskomisjon, kes
vaatas läbi kõik laekunud ideed ning valis välja need, mis
lähevad rahvahääletusele. Ideedega on võimalik lähemalt
tutvuda valla veebilehel www.elva.ee/kaasaveelarve.
Ideede avalik tutvustus toimub 2. oktoobril kell
19.00 Rõngu Rahvamajas. Kõik huvilised on oodatud!
Rahvahääletus toimub 9. kuni 15. oktoobrini VOLIS
keskkonna vahendusel, hääletada saavad vähemalt
16-aastased Elva valla elanikud.
Isikut tõendava dokumendi alusel saab lahtioleku aega
del hääletada ka:
-- Elva vallavalitsuses (Kesk 32, Elva linn)
-- Konguta teenuskeskuses (Annikoru tee 7/1, Annikoru)
-- Palupera teenuskeskuses (Hellenurme küla)
-- Puhja teenuskeskuses (Elva tee 1, Puhja alevik)

-- Rannu Raamatukogus (Elva tee 7, Rannu alevik)
-- Rõngu teenuskeskuses (Valga mnt 9, Rõngu alevik)
-- Elva Gümnaasiumis (Puiestee 2, Elva linn - hääletamise
aeg täpsustamisel!)
-- 11. oktoober kell 9–11 Rõngu Keskkoolis (Puiestee 19,
Rõngu alevik)
-- 9. oktoober kell 16–18 Rõngu Konsumis
-- 10. oktoober kell 16–18 Puhja Konsumis
-- 11. oktoober kell 16–18 Elvas Kesk tn 1 Konsumis.
Rahvahääletuse tulemusena reastatakse ettepanekud
vastavalt saadud häälte arvule, alustades enim hääli saanud
ettepanekust. Pingerea alusel realiseeritakse kolm enim hääli
saanud ettepanekut tingimusel, et kaasava eelarve objektid
peavad asuma valla erinevates piirkondades.
Kertu Vuks
arengu- ja planeeringuosakonna juhataja
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Kodu-, tugiisiku- ja intervallhooldusteenuse
arendamisest
Elva Vallavalitsus esitas selle aasta
juunikuus SA INNOVEle Euroo
pa Sotsiaalfondist rahastatavasse
taotlusvooru projekti „Hoolekande
teenuste arendamine Elva vallas”.
Elva Vallavalitsus sai positiivse vastu
se ning vallale eraldatav toetus on 245
863 eurot. Projekti kogumaksumus on
327 818 eurot ning vald panustab pro
jekti kahe aasta jooksul 81955 eurot.
Projekti eesmärgiks on võimaldada
vajalikke sotsiaalteenuseid täisealis
tele hoolduskoormusega inimestele
või täisealistele erivajadustega ini
mestele, mille tulemusena väheneks
hoolduskoormus või suureneb eri
vajadustega inimeste toimetule
kuoskused, et nad saaksid siseneda
tööturule või jätkata töötamist.
Projektis arendatakse ja laiendatakse koduteenust terves Elva
vallas. Koduteenuse puhul abista
takse eakat või puudega isikut toi
mingutes, mida ta ei suuda sooritada
ilma kõrvalabita, kuid mis on vaja
likud harjumuspärases keskkonnas
toime tulekuks. Koduteenus sisaldab
toiduainete ning ravimitega varusta
mist, abistamist küttepuude või vee
toomisel, eluruumi koristamist, abis
tamist enesehoolduse toimingutes,
pesu pesemise korraldamist ning arsti
juures käimisel abistamist. Järgneva
kahe aasta jooksul on plaanis lisaks
olemasolevatele kuuele hooldus
töötajale tööle võtta lisaks neli
töötajat. Rõngu ja Konguta piirkon
dadesse luuakse võimalused kliendi
pesu pesemise korraldamiseks –
võimaldatakse ruumid ning ostetakse
pesumasinad ja kuivatid. Projekti abil
saame osutada teenust vähemalt 40
hooldusvajadusega inimesele.

Elva vald otsib
jõulupuud

Kuusk aastal 2017.

Foto: Kayvo Kroon

Elva vald otsib jõulupuud,
mis kaunistaks jõuluperioodil
Elva linna. Kõik maa- ja metsa
omanikud, kelle valdustes kasvab
uhkeid käharaid kuusepuid, on
oodatud oma pakkumist tegema.
Väärika jõulupuu pikkus võiks
jääda vahemikku 15-20 meetrit,
kuusk peab olema tihe ja kasvama
ligipääsetavas kohas.
Vallavalitsus ootab pakkumisi koos
fotoga kuusest (või nulust), asukoha
kirjelduse, puu kõrguse, omaniku
kontaktandmete ja hinnasoovi
ga kuni 30. oktoobrini e-postile
sten.saarekivi@elva.ee.
Lisainfo telefonil 5886 1600.

Intervallhooldusteenus on Elva
vallas antud projekti raames pilotee
rimisel, mis abistab teenuse vajaduse
kaardistamisel ning jätkusuutlikkus
on nähtav käesoleva projekti raames
teenuse käivitamisel. Intervallhool
dus on lühiajaline ööpäevaringne
hooldus ja järelevalve nii erivajadu
sega kui eakale inimesele. Teenus on
toimetuleku toetamiseks kui ka pere
liikmetele ajutise puhkuse võimalda
miseks. Intervallhoolduse lühemaks
võimalikuks perioodiks on üks ööpäev
ning maksimaalseks perioodiks kuni
220 päeva kalendriaastas ja kuni 21
järjestikust kalendripäeva. Intervall
hooldusteenust plaanime võimaldada
kahe aasta jooksul vähemalt 30 hool
dusvajadusega inimesele.
Projekti partneriks on SA Elva
Laste- ja Perekeskus, kelle osaks pro
jektis on tugiisikuteenuse süsteemi
loomine ja arendamine erivajadu
sega täisealistele inimestele ning ka
toimetulekuraskustes peredele Elva
vallas. Tugiisik aitab motiveerida,
nõustada ning juhendada eluks vaja
like oskuste ja harjumuste kujunda
misel. Lisaks juhendab ja abistab nii
kodus kui väljaspool kodu asjaajami
sel – saatmine töökohas, ametiasutu
ses, haiglas või kaupluses.
Teenuste kasutajatele luuakse
paremad võimalused töö säilita
miseks või tööturule sisenemiseks.
Hoolekandeteenused võimaldavad
hooldusvajadusega inimesel kauem
oma kodus elada. Oluline on ka see,
et pärast kahe aastase projekti lõp
pemist, on omavalitsusel kohustus
tagada jätkusuutlikus nende teenuste
osutamiseks.

Projekt on rahastatud meetme
2.2 Tööturul osalemist toetavad
hoolekandeteenused tegevuse 2.2.1
„Eakatele, erivajadustega ja toimetu
lekuraskustega inimestele ning nende
pereliikmetele töölesaamist toetavad
hoolekandeteenused“ raames.
Selleks, et teenuseid saada, tuleb
pöörduda oma lähima piirkonna sot
siaaltööspetsialisti poole.
Täiendav info:
sotsiaalnõunik Eva Kuslap,
517 0385, eva.kuslap@elva.ee.
Projekti tutvustavad infopäevad
toimuvad:
-- 29. oktoober kell 11.30
Barbara külakeskuses
-- 30. oktoober kell 10.00
Rõngu Rahvamajas
-- 30. oktoober kell 14.00
Konguta Rahvamajas
-- 1. november kell 10.00
Palupera Teenuskeskuses
-- 1. november kell 12.00
Puhja Päevakeskuses
-- 1. november kell 14.00
Elva Eakate Päevakeskuses
Eva Kuslap
sotsiaalnõunik

Teata
heakorraprobleemist
Elva valla heakorraprobleemidest saab teatada heakorratelefonil +372 3333
666 või Elva valla veebilehel
www.elva.ee/teavita-probleemist.
Ootame teateid erinevatest hea
korraprobleemidest, näiteks prügi
hunnik metsa all, lahtine kaevuluuk,
mittepõlev tänavavalgustuse lamp,
asfaldiauk, teele kukkunud puu,
vigastatud liiklusmärk, lõhutud par
gipink, keskkonnareostus vms.
Heakorratelefonil on võimalik
jätta infot ööpäevaringselt. Teie
sõnumi salvestab automaatvastaja
ning see jõuab valla heakorraspetsia
listi elektronpostkasti. Teie teatega

tegeletakse esimesel võimalusel.
Veebilehel saab märkida kaardil
probleemse koha ja kirjutada lühi
kese selgituse. Teatele saab lisada
ka probleemsest kohast foto. Lisada
tuleks ka kontaktandmed (teataja
nimi, e-posti aadress ja telefon), et
omavalitsus saaks vajadusel infot
täpsustada või anda tagasisidet.
Probleemist teatades annad
panuse heakorrastatud ja turvali
se elukeskkonna hoidmiseks Elva
vallas.
Sten Saarekivi
heakorraspetsialist

Detailplaneeringu algatamine
Elva Vallavalitsus otsustas algatada
11. septembril 2018 toimunud istun
gil Rõngu alevikus Kiriku parkla
krundi detailplaneeringu. Taotluse
detailplaneeringu algatamiseks tegi
MTÜ Rõngu Vabatahtlik Päästeselts,
kes soovib saada krundile ehitusõigust
päästeteenistuse hoone ja parkla raja
miseks koos vajalike tehnovõrkude
ja -rajatiste ning juurdepääsutee
lahendusega. Planeeritav ala, suuru
sega ca 3000 m², asub Rõngu aleviku
maanteede ristumiskoha läheduses
Viljandi-Rõngu tugimaantee ääres.
Algatatav detailplaneering on

kooskõlas Rõngu valla üldplaneerin
guga, mille kohaselt on planeeritava
ala juhtotstarbeks keskuse maa ehk
valla keskust tähistav segaehitusala,
kus on tihedalt põimunud elamud,
ärid jms keskusesse sobivad maa
kasutused.
Lisainfo: telefon 730 9897, e-post
maarika.uprus@elva.ee.
Maarika Uprus
planeeringu
spetsialist

Elva Vallavalitsuse 11.09.2018 istungil otsustati:
algatada Rõngu alevikus Kiriku parkla krundi detailplaneeringu koostamine;
anda ehitusluba päikesejaama rajamiseks Kaimi külas Venevahi kinnistule;
anda kasutusluba Käärdi alevikus Kaera tänaval valminud ühisveevärgi- ja kanalisat
sioonitorustikule;
anda projekteerimistingimused Koruste külas Pikani/1 üksikelamu ehitusprojekti koos
tamiseks;
esitada volikogule eelnõu „Hallatava asutuse Nõuni Külaraamatukogu kustutamine riigi
ja kohaliku omavalitsuse asutuste registris“;
esitada volikogule eelnõu „MTÜ-ga Hellenurme Mõis lepingu muutmine“;
eraldada 2018. a eelarve reservfondist 10 701 eurot seoses P.Dussmann Eesti OÜ-ga
sõlmitud haridusasutuste toitlustamise hankelepingu lõpetamisega;
eraldada MTÜ-le Uula Külaselts 1254 eurot Leader programmi projekti omaosaluse
katmiseks;
korraldada avatud lihthankemenetlusega riigihange „Elva Huviala- ja Koolituskeskuse
ventilatsioonisüsteemide ehitamine“ ja kinnitada hanke alusdokumendid;
kinnitada jäätmeveoga mitteliitunuks lugemise taotluse vorm;
kinnitada ettevõtluse tunnustusavalduste statuut ja avalduse vorm;
kooskõlastada Puhja Lasteaia Pääsusilm töötajate koosseis tagasiulatuvalt alates
01.09.2018;
lubada Keskoja OÜ-l korraldada avalik üritus „Septembrikuu laat“ 29.09.2018 kell 6–17
Elva kultuurikeskuse parklas. Ürituse korraldamise eest vastutav isik on Heli Visnapuu;
muuta Rõngu Vallavalitsuse 13.10.2017 korralduse nr 239 punkti 1 sõnastust;
taotleda isikliku kasutusõigusega koormamiseks Elva valla kasuks Telia Eesti AS omandis
olev Hellenurme külas Telefonijaama kinnisasja 21,1 m² suurune osa.

Elva Vallavalitsuse 13.09.2018 istungil otsustati:
anda projekteerimistingimused Elva linna ja lähiümbruse tänavavalgustuse ehitus
projekti koostamiseks.

Elva Vallavalitsuse 14.09.2018 istungil otsustati:
anda projekteerimistingimused Tammiste külas Marguse kinnistule tootmishoone
ehitusprojekti koostamiseks.

Elva Vallavalitsuse 18.09.2018 istungil otsustati:
anda projekteerimistingimused Võsivere külas Ande katastriüksusele elamu ehitus
projekti koostamiseks;
anda projekteerimistingimused Suure-Rakke külas Vana-Hansu kinnistul olemasoleva
keldri üksikelamuks ümberehitamise ehitusprojekti koostamiseks;
anda ehitusluba Kaarlijärve külas Kaarlijärve meierei/1 kinnistul külmakeskus-katlamaja
laiendamiseks;
anda ehitusluba Elva linnas Pikk tn 8 asuva Elva Huviala- ja Koolituskeskuse ventilat
sioonisüsteemi ehitamiseks;
anda ehitusluba Tammiste külas Marguse kinnistule tootmishoone püstitamiseks;
anda kasutusluba Rõngu alevikus Tehase tn 4 tootmishoone laiendamisele;
anda kasutusluba Elvas Kirde tn 3 valminud kauplusehoone laiendusele;
esitada volikogule eelnõu „Elva valla eelarvest tegevustoetuste taotlemise ja eraldamise
kord“;
jätta rahuldamata Elva Vallavalitsusele esitatud vaie;
kehtestada Elva Vallavalitsuse määrus „Elva valla haridusteenuste haldamise infosüs
teemi ARNO asutamine“;
kinnitada Aakre Rahvamaja töötajate koosseis alates 01.10.2018;
loobuda Hellenurme külas asuva Nurme kinnistu ostueesõiguse teostamisest;
määrata Elva vallas asuvatele maaüksustele koha-aadress ja sihtotstarve alljärgnevalt:
1. Elva vald, Ulila alevik, Kesk tn 21b, sihtotstarve sotsiaalmaa alaliik üldkasutatav maa;
2. Elva vald, Rannu alevik, Elva tee 2b, sihtotstarve sotsiaalmaa alaliik üldkasutatav maa.
Salle Ritso
vallasekretär

Tartu Ärinõuandla nõustab
Ettevõtlusega alustamine on
samm, mis eeldab läbimõtlemist
ning planeerimist. Väärtuslikuks
abiks ettevõtlusega alustamisel
ning selle edasiarendamisel on Tartu
maakonnas Tartu Ärinõuandla, kes
pakub kolme tunni ulatuses tasuta
nõustamist.
Tartu Ärinõuandla pakub nõu:
• ettevõtlusega alustamisel
• ettevõtte arendamisel
• ekspordiga alustamisel
• ettevõtlustoetuste leidmisel ja
taotlemisel
• kodanikualgatuste ja vaba
ühenduste tegevusele
• noorteprojektide algatamisel ja
noortele suunatud tegevuse edenda
misel
• Tartumaad arendavate projek
tide elluviimisel.
Lisaks tasuta nõustamisele, saab

osa võtta tasulistest koolitustest:
-- 09.10.2018 Personali planeerimi
ne ja värbamine
-- 30.10.2018 Töösooritus ja hinda
mine
-- 20.11.2018 Tõhus kommunikat
sioon organisatsioonis
-- 11.12.2018 Tulemuste juhtimine
ja töötajate arendamine.
Täpsema info Tartu Ärinõuandla
nõustamise ning koolituste kohta
leiab www.arinouandla.ee.
Ettevõtlustoetuste ning MTÜ-dele
suunatud toetuste info on koon
datud ka Elva valla veebilehele
www.elva.ee/projekt.
Allan Allik
arendusspetsialist

Eesti Rahvuskultuuri Fondi toetused

Sihtasutus Eesti Rahvuskultuuri Fond võtab kuni 15.
oktoobrini vastu taotlusi stipendiumideks ja kultuuriprojektide
finantseerimiseks 2019. aastal.
Sihtasutus Eesti Rahvuskultuuri Fond toetab:
• üksikisikuid stipendiumidega õppe- ja teadustööks ning loomingu
liseks ja sporditegevuseks;
• organisatsioone toetustega eesti rahvuskultuuri arendamise, säili
tamise ja edasikandmise seisukohalt oluliste projektide algatamiseks ja
finantseerimiseks.
Jagamise info, allfondide nimekirja ning taotluse ankeedid leiate
Sihtasutuse Eesti Rahvuskultuuri Fond veebilehel www.erkf.ee.
Eesti Rahvakultuuri Fond
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Elva linnasüdame kaasajastamine

E

Keskväljaku alguses avaneb vaade linnagaleriile. Taamal Kultuurikeskus. Visuaalid: At Home OÜ
(Diana Taalfeld ja Ülle Maiste)

Vallamajaesist lipuväljakut hakkavad kaunistama kirsipuud.

Keskväljaku Arbi järve poolses osas on võimalik aega nautida rippkiiges, välikohvikus või
mänguväljakul.

Kesk tänava kõnnitee ääres paiknevad istumispesad.

lva linnasüdameks on pikka
aega olnud kogu Kesk tänav
raudteejaamast postimaja
ni. Kord on suurem tähtsus olnud
raudteejaama poolsel tänavaosal,
kord jälle endise turuplatsi (tänase
Konsumi) poolsel osal. Õiget kesk
väljakut pole Elval olnudki. Kui ajas
tagasi minna, siis lisaks raudtee
jaama esisele, on tähtsal kohal
olnud ka pritsimaja esine toonane
turuplats. Elva linnasüdame kaas
ajastamise projekt toob linnale lisaks
rekonstrueeritavale Kesk tänavale ka
linnasüdames paikneva keskväljaku
Kohe algavatele ehitustöödele
eelnes aga hulk eeltegevusi. Elva
linnasüdame kaasajastamise arhi
tektuuriline lahendus leiti EV 100
arhitektuuriprogrammi „Hea Avalik
Ruum“ käigus väljakuulutatud
ideekonkursi tulemusena. Projekti
kaas-rahastatakse Euroopa Liidu
Euroopa Regionaalarengu Fondist. Toetuse suurus on 1 010 000,60
eurot. Eskiisi „Sõstrapõõraste vahel“
väljapanek toimus 2016. aasta märt
sis. Sama aasta juulis paigaldati
toonase Elva Linnavalitsuse esisele
muruväljakule konteiner võidutöö
interaktiivse installatsiooniga, mille
osaks olid ka muruväljakule istutatud
sõstrapõõsad. Eelprojekti arutelul
novembris 2016 tutvustasid projekti
autorid oma nägemust Elva linna
südamest ning koguti arvamusi ja
ettepanekuid projekti täiendamiseks.
2018. aasta mais toimus kultuuri
keskuses põhiprojekti tutvustus ning
avalik arutelu.
Projekti elluviimine on praegu
staadiumis, kus ehitushange on välja
kuulutatud ja ehitustöödega alusta
mise prognoositav aeg on november
2018.
Mis linnapildis muutub?
Linnasüdame kaasajastamise
põhieesmärkideks on Elva kesklinna
atraktiivsemaks ja mugavamaks
muutmine, parandades liikumis- ja
tegevusvõimalusi. Projekti järg
selt rekonstrueeritakse Elva Kesk
tänav, Hanseni allee ning rajatakse
vallavalitsuse hoone esine väljak ja
keskväljak, mis hakkab paiknema
Arbi järve ja Kesk tänavat ühendaval
kiirel.
Kesk tänava ja Hanseni allee
rekonstrueerimine
Kesk tänava rekonstrueerimise
ga muudetakse autodele mõeldud
tänava
koridor kitsamaks, säilib
kahesuunaline liiklus, tee laiuseks on
projekteeritud 5,5 meetrit. Kiiruse
piirang tänava ulatuses saab olema
30 km/h. Kergliiklejale on tänav

muudetud oluliselt sõbralikumaks,
sest kultuurikeskuse poolsesse serva
on projekteeritud 2-suunaline ratta
tee. Ka kultuurikeskuse tee poolel
kulgev kõnnitee on muudetud laie
maks ning olulisematesse sõlmpunk
tidesse on paigutatud istumise ja kii
kumise pesad. Parkimine tänaval on
lahendatud parkimistaskutega, mis
paiknevad valdavalt tänava lõuna
küljel. Kokku on parkimiskohti Kesk
tänaval ette nähtud 49. Tänava katte
materjaliks on asfalt, parkimiskohta
de katteks on ettenähtud murukivi.
Kõnniteed kaetakse betoonkividega.
Autotee tasapinnast kõrgemale on
tõstetud keskväljaku kiirel paiknev
ülekäigurada. Kõnnitee ja rattatee
vahele on ette nähtud kahe meetri
laiune haljastuse riba, rattatee ning
sõidutee vahele omakorda täringuki
videst eraldusriba. Valgustus paigal
datakse Kesk tänava kultuurikeskuse
poolsele küljele ning on kahe valgus
allikaga suunatud jalakäijate teele
ning autoteele.
Hanseni allee rekonstrueerimisel
säilitatakse kogu olemasolev kõrg
haljastus (alleepuud). Teekatend
uuendatakse ja lisatakse pinkkiiged. Allee pikendusele paigal
datakse istepinkidega purre ja info
tahvlitega varustatud paviljon.
Lipuväljaku lahendus
Vallavalitsuse hoone ette pla
neeritud lipuväljakul säilitatakse
hoone ees kasvav tamm ning osa
muruplatsist. Väljaku keskosa kae
takse betoonkiviga, idapoolsesse
osasse istutatakse kirsipuud. Puud
annavad varakevadel värvi puna
kate lehtedega, mais tumeroosade
õitega, suveperioodil tumeroheliste
lehtedega ning sügisel oranž-punase
lehetooniga. Puude ümber paiguta
takse istumiskohad.
Keskväljaku lahendus
Linnaruumi üheks atraktiivsemaks
alaks on Arbi järve ja Kesk tänava
vahelisele „kiirele“ rajatav kesk
väljak. Väljakule on planeeritud
linnagalerii, jõulukuuse asukoht,
kultuurikeskust ja väljakut teenin
dav autoparkla 52 parkimiskohaga,
klaasfassaadiga puitmoodulid jõulu
turu ja laatade korraldamiseks, ratta
parkla ja väljakule püstitatud avalik
joogipunkt, kus kustutada janu või
täita joogipudelit. Kultuurikeskuse
juurest järve poole suundudes algab
välikohviku ala ning laste mänguala
koos liivakasti, õuemale ja laua
tennisega. Väljaku koosseisus on
säilitatud ka Presidendi tamm. Arbi
järve poolse osa katendid on projek
teeritud looduslikumad ja betoon

Elva vald kuulutab välja
fotokonkursi „Ole särav!“
Seoses pimeda aja saabumisega
soovib vald erilist tähelepanu pöörata
sellele, et helkuri või helkurvesti
kandmine on liigeldes kohustuslik
ja võib päästa elu. Halva nähtavuse
korral või pimedal ajal kõnniteeta
ja valgustama teel liikudes peab
jalakäija kasutama helkurit või
valgusallikat. Oluline on olla nähtav
ka linnakeskkonnas.
Fotokonkursi teemat „Ole särav!“
võib käsitleda konkursi raames
laiemalt kui liiklusohutusega
seonduv.

Ootame fotokonkursil osalema nii
lasteaia- kui koolilapsi. Iga konkursil
osaleja saab väikese preemia ning
parimad fotod avaldatakse Infolehes.
Oma foto saab esitada hiljemalt
15. oktoobriks e-posti aadressile
elva@elva.ee.
Kutsume üles ohutule
liiklemisele!
Elva Vallavalitsus

kivisillutis asendub peenkillustikuga.
Alale on ette nähtud välitrenažöörid,
tasakaalupallid ja võrkkiiged. Järve
kaldal muutub väljaku katend pui
duks ning väljaku lõpetabki puidust
platvorm. Olemasolev rannariba
ning harjumuspärane jalgrada säi
livad. Platvormile on planeeritud
rannavalvemaja koos tualettidega,
inventari hoidla, lamamistoolid,
soojad kivid, võrk vee kohal ning
purskkaevud platvormi keskosas.
Haljastuse lahendus
Linnasüdame haljastamisel kasu
tatakse mitmeid erinevaid vähe
nõudlikke, aga dekoratiivseid ilutai
mi. Liigivalikul on peetud oluliseks
õiterohkust või lehtede eripärast
ilu. Kesk tänaval uuendatakse kogu
tänava pärnaallee ning asendusistu
tuseks kasutatakse Läänepärna, mis
talub hästi linnatingimusi.
Muudatused projektis
Muudatusena on põhiprojekti sisse
viidud bussipeatuste üleviimine
Kesk tänava algusest Jaani tänavale.
Uus lahendus muudab kogu tänava
lahenduse kontseptsiooni ühtlaseks,
muudab ohutumaks jalakäija liiku
mistee ja teeületuse Juubelitamme
pargist poeni. Likvideeritakse ka
kõnnitee ristumine jalgrattateega.
Uue lahendusega muutub lisaks Kesk
tänava liikluskoormusele oluliselt
väiksemaks ka Turuplatsi tänava liik
luskoormus, sest busside liikumis
tee suunatakse otse Jaani tänavalt
Puiestee tänavale. Uued bussitaskud
hakkavadki paiknema Jaani tänaval
Turuplatsi pargi kõrval.
Liikluskorraldus ehitustööde
ajal
Ehitustööde käigus Kesk tänava
täielikku sulgemist plaanis ei ole.
Lahti hoitakse üks tänavapool,
kuid kui tänav on vaja mõnes kohas
sulgeda, tagatakse juurdepääs
ümbersõiduga. Kõikidest liikluskor
ralduslikest muudatustest teavita
takse Infolehe, valla veebilehe ja
sotsiaalmeedia kanalite vahendusel.
Selleks, et äride tegevust võimalikult
minimaalselt segada, on ehitustööd
planeeritud just vähem aktiivsesse
perioodi – sügisest 2018 kuni suve
alguseni 2019. Suveperioodiks on
kavandatud haljastuse rajamine ja
keskväljakuga seotud tööd.
Projekti kohta leiab lisainfot veebi
lehelt www.elva.ee.
Jaanika Saar
vallaarhitekt

Muudatus
liinides
nr 530 ja 531
Alates 1. oktoobrist on seoses
liinide sõidugraafikusse Erumäe
peatuse lisandumisega muutu
nud liinide nr 530 (sõidab mars
ruudil Ulila – Puhja – Annikoru
– Elva – Valguta – Rõngu) ning
531 (sõidab marsruudil Ulila –
Puhja – Annikoru – Majala – Elva)
väljumis- ja peatumisajad.
Sõiduplaanid on leitavad
www.peatus.ee.
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Naiskodukaitse Tartu ringkond tähistas
91. aastapäeva

Triin Seppet tervitamas peolisi.
Foto: Aili Umbleja.

13. septembril kogunesid Nais
kodukaitse Tartu ringkonna kõigi
jaoskondade esindajad Elva Kul
tuurikeskusesse tähistama kont
sertaktusega Naiskodukaitse 91.
aastapäeva.
Üritust modereerisid kaunites
vormides Elva kodutütred rühmast
Sinilill: Kristina Mölder, Reliia Inso,
Mariette Pennar, Annabel Tamm ja
Jane Mäesalu Elva kodutütarde rüh
majuhi Dagmari Kuslapi ja rühmajuhi
abi Krista Soosaare juhendamisel.
Aastapäeva kõnega esines Naisko
dukaitse Tartu ringkonna esinaine
Triin Seppet. „Naiskodukaitsja olla
on uhke ja hää. Siin Emajõe kalda
peal kohe kindlasti ja mul on väga
hea meel, et me täna üheskoos
tähistame Naiskodukaitse 91. sün
nipäeva. Ja just siin Elvas, kus Tartu
ringkond kohe Naiskodukaitse taas
tamise järel nii palju õnnelikke ja
tegusaid tunde on veetnud ning kus
taastatud jaoskond uue hingamise
ja särtsuga on tegutsema hakanud,’’
ütles Triin Seppet oma kõnes. „Meis
kõigis on varjatud oskusi ja andeid,

millest väärikalt 91-aastane Nais
kodukaitse võita võib.’’ Triin Seppet
soovis kõigile uueks aastaringiks
julgust võtta vastu uusi väljakutseid
ja teha vajalikke otsuseid.
Tartu ringkonna esinaine Triin
Seppet ja ringkonna juhatuse liige
Annett Kreitsman tunnustasid pidu
päeva puhul tublisid. Naiskodukait
se keskjuhatus tunnustas Liiliaristi
V klassi teenetemedaliga Kerli
Prantsi, tänukirjaga Aimi Tedresalu,
Kadri Viderit, Sirje Pärn-Jõgi, Merli
Kõrgmaad, Madis Kaske ja Tenno
Mätlikut. Tartu ringkonna juhatuse
tänukirja pälvisid Signe Aasmäe,
Laura Jõgisoo, Tiina Kartau, Tiiu
Kupper, Kersti Vahi, Kristiina Pai,
Kaie Pokk, Lauri Vesnenko, Annett
Kreitsman. Tartu ringkonna juhatu
se kingituse aktiivse erialase tege
vuse eest said Viivika Kook, Laura
Loolaid, Annely Miggur, Helen Saal,
Margit Soeva, Krista Soosaar, Ruta
Alakivi ja Liis Kuld.
Seejärel kutsus Elva jaoskonna
aseesinaine Inge Leitu Naiskodu
kaitse uusi liikmeid ja nende jaos
kondade esindajaid pühaliku tõotu
se andmise tseremooniale. Pühaliku
tõotuse andsid Tartu jaoskonnast
Iris Vaask, Tamme jaoskonnast
Marianne Unt, Põhja-Taru jaoskon
nast Grete Hantson, Elva jaoskon
nast Piret Miilaste, Aili Umblia, Liis
Kruuse ja Marju Jõks.
Elva jaoskonna aseesinaine Inge
Leitu luges ette Naiskodukaitse
auliikme Asta Lukseppa tervituse:
„Kallid naiskodukaitsjad, kaitse
liitlased, kodutütred ja külalised!
Olen saanud saatuselt väärika kingi
– minu unistus taaselustada Nais
kodukaitse organisatsioon on kõige
paremal kombel täitunud. Suur
rõõm on näha, kuidas taas tegutse
vad meie kodutütred ja noorkotkad.

Tunnen jätkuvalt rõõmu sellest, et
olen liitunud Naiskodukaitsega kohe
esimesel võimalusel. Olen uhke teie
kõigi suurele panusele muuta meie
organisatsioon tõsiseltvõetavaks ja
lugupeetud organisatsiooniks.Nais
kodukaitsjad on väärikad ja oma
kodumaad tingimusteta armastavad
naised. Soovin, et organisatsioon
jääks tingimata jätkusuutlikuks
alatiseks. Elagu Naiskodukaitse!’’
Tervituse saatis ka Linda Kraft,
kes oma kõrge vanuse ja halva
tervise tõttu ei saanud ise Elvasse
tulla. Ta soovis meile edu ja julgeid
pealehakkamisi, sest julge peale
hakkamine on pool võitu. Naisko
dukaitsjaid ja nende külalisi olid
tulnud tervitama Kaitseliidu Tartu
maleva pealik Kalle Köhler ja teised
allüksuste juhid Tartu malevast,
Kaitseliidu Elva malevkonna pealik
Marko Tiirmaa ja Elva vallavanem
Toomas Järveoja.
Külakosti pakkusid kaunites
Rõngu kihelkonna neiu rahvariietes
Elva Kultuurikeskuse tantsurühm
Sinilind Lea Kurvitsa juhendamisel,
kes esitasid nii kergejalgselt kaks
tantsu: Mina tahan tantsu lüüa ja
Kaerajaan. Imeilusates kleitides
hõbehäälsete lauluneidude Konguta
Rahvamaja ansamblist MESI lõpu
laul „Ei ole üksi ükski maa“ võttis
osalejatel pisara silma. Kodutütar
Jane Mäesalu esituses kõlas Heiki
Vilepi luuletus „Eestimaa’’.
Kontsertaktuse lõpetuseks esitati
Naiskodukaitse Elva jaoskonna ja
Elva Kodutütarde rühma Sinililled
poolt tantsuline kingitus, mille
kauni lõppakordina moodustasid
tantsijad Eesti lipu värvides kujun
deid.
Karita Vard
Naiskodukaitse Elva jaoskonna
toetajaliige

Pääsusilma uus õppeaasta
Puhja kogukond on arenev kogu
kond. Kui kevadel lõpetas lasteaia 32
last, tuli uuel õppeaastal uusi lapsi
juurde 29. Noori peresid on juurde
tulnud pea igal aastal ning lasteaeda
soovijate nimekiri aina pikeneb. Tõsi
on see, et väiksemate alevite laste
aedadel on oma võlud. Meie võime
uhkustada oma õuealaga, oma kesk
konnaga, oma tublide õpetajate ja
õpetaja abidega ning põnevate ning
harivate sündmustega.
Uuel õppeaastal on kaasava hariduse
raames kaks sobitusrühma, uus tugiisik
Kaja Raitar, uus õppealajuhataja Piret
Rausepp, kaks noort toredat õpetaja
abi: Kerli Kullik ja Airi Kanno, uus
bussisaatja Merike Rehme ning sõi
merühm, mis oli varem ühe õpetaja
ga, on saanud kaks õpetajat ja õpetaja
abi. Õpetajateks on Ene Kruus ja Reet
Malahhov. Hea meel on, et haridusasu
tustes väga vajalik spetsialist logo
peed-eripedagoog on meie lasteaias
olemas – Arlete Padar. Tänu temale
ja tublidele rühmade meeskondadele
oleme sobitusrühmade töö käivitanud
ning loodame kõik veel oskusi ning
kogemusi juurde saada.
Maailmakoristuspäev rühmas
Kuldvõti
Kuldvõtme rühm koristas Puhjat
puhtamaks 11. septembril, kui mindi
Räni talu põllule oma 100 teravilja
peenralt saaki koristama. Lastel olid
kaasas töö tegemiseks kindad ja õpeta
jal taaskasutuseks leivakotid neile, kel
töökindaid polnud. Põnevust pakkus
ühe poisi toodud prügikorjamiskepp.
Lapsed olid väga tähelepanelikud prügi
märkajad ja usinad korjajad. Imesta
mist jagus – nii palju prügi kõnnitee
ja kergliiklustee äärest, kohe kilekoti
täis. Lasteaialapsed saavad kenasti
aru, kus prügi koht on, võtkem siis ka
teised neist eeskuju ja hooligem koos
puhtamast maailmast.
Spordinädal Pääsusilmas
Sel aastal toimus neljandat korda
Euroopa spordinädal 23.–30. sep

tembril tunnuslausega „Head vana
elu lõppu! Alusta uut elu Spordinäda
lal!“. Meie otsustasime alustada veel
varem, spordinädal toimus 17.–21.
septembril. Alustasime kogu lasteaia
ga koos tantsides oma väikesel jalg
palliväljakul. Sellest nädalast võtsid
osa lapsed vanuses 3–7 aastat. Kõige
väiksemad, 2–3-aastased, kes pole
veel korralikult lasteaiaeluga harju
nud, mängisid oma õpetajatega las
teaia õuealal. Kõik teised rühmad said
osa võtta võistlus- ning jooksumän
gudest: kaugushüpe, pallivise, staa
dioniringi jooks ja teatevõistlused.
Õnnelille lapsed said mängida suure
ja värvilise langevarjuga. Ilmataadi
ga oli leping sõlmitud, vihm meid ei
heidutanud ja lapsed said mõnusalt
tegutseda Puhja Kooli staadionil.
Puhja Lasteaia muusika-ja liikumis
õpetaja Triin Pall on ka selle aasta
nominent Tartumaa aasta lasteaia
õpetaja tiitlile.
Nädala lõpetasime koos tantsides
ning iga laps sai mälestuseks diplomi.
Spordinädala raames külastasid Kuld
nupu ja Kuldvõtme rühma lapsi laste
aia vilistlased Markus Villako ja Jaan
Leetberg, kes tutvustasid spordiala
judot. Lapsed said ka ise matil möllata
ja õigeid reegleid järgida.
28. septembril peab meie lasteaed
Mihklilaata. See traditsioon on juba
aastate pikkune ja koostöös laste,
lastevanematega, rühmade meeskon
dadega on ettevõtlikkust, loovust, nuti
kust, tahtmist, rõõmuga tegutsemist
tunda igas väljapanekus, korralduses,
kaasa löömises.
Suvi on olnud kuum, energiat on
piisavalt, et vastu minna kirjuleheli
sele sügisele, lumerohkele talvele ja
siis juba ootusega pidada 40-aastase
lasteaia sünnipäeva.
Leelo Suidt
Triin Pall
Marje Norman
Puhja Lasteaed Pääsusilm

Mälk (7A), Mare Lillak (7B), Kätlin
Tatar (7C) ja Liis Lehiste (7E). 7D
klassiga jätkab Katrin Lastik.
Seoses majasiseste muudatuste
ga võtab 8D klassi juhatamise üle
Tatjana Blohina ning 9B klassi viib
lõpetamiseni Revo Lastik.
Eelmisel aastal Tartu maanteelt
Puiestee õppehoonesse jõudnud
e-õppe päevad jätkuvad mõlemas
majas.
Uuendusena jõuab ainetundidesse
robootika – esimeses kooliastmes
arvutiõpetuse ning matemaati
ka tundide sees, teistes põhikooli
klassides ringitundidena. Lisaks
robootikale saavad 2. ja 3. klassi
õpilased algtasemel kokkupuute
programmeerimisega arvutiõpetu
se tundides. Päris eraldi program
meerimise kursus on sellest sügisest
mehhatroonika ja reaalmooduli
valinud õpilastele 10. klassis.
Vaheldust „klassikalisel“ moel
toimuvatele tundidele pakuvad
algaval aastal ka õpetajad, kes on
läbinud mitmeid täienduskoolitusi
ja viivad õpilastega läbi tunde arvu
tiklassides.
Õppetööd toetavate keskkonda
dena on eelmisel aastal kasutusele

võetud ja toimivad kõikidele vanu
sastmetele mõeldud Google Drive
ja kooli Moodle, töötab Stuudium.
Kooli eesmärgiks on suurendada
nende õpetajate hulka, kes mitte
ainult ei kasuta e-õppe vahendeid,
vaid ise neid ka loovad.
On suurepärane, kui kevadeks on
koolil kaasaegsel tasemel interneti
ühendus, mõlemat maja kattev kiire
wifi ning ka interaktiivseid esitlus
vahendeid. Töö selle nimel käib.
Sellest õppeaastast alustame
koolis ka õpetajate teemapõhiste
töörühmadega. Seniste ainesekt
sioonide asemel stardivad üheksa
erinevat töörühma, kus hakatakse
tegelema õppekava arenduse, õppe
metoodika, digipädevuste aren
damise, mälumängu, kooliruumi
dekoreerimise, Liikuma Kutsuva
Kooli , kodulehe ja kooli ajalehega
ning koostöövõimaluste otsimisega
kogukonnas.
Elva Gümnaasium elab ja hingab
kooli 105. aastapäeva ettevalmista
mise rütmis. Oodata on toredat pidu
novembris ja rõõmsaid etteasteid
kontsert-aktusel.

Tõhusalt ja loovalt uude õppeaastasse
Päikeseküllane suvi on selleks
korraks möödas ning Elva Güm
naasium alustas uut õppeaastat
uue hooga ning ka suurema õpilas
te arvuga. Tartu mnt. õppehoones
alustas 1. klassides kooliteed 90
õpilast. Väikeste õppurite klassiju
hatajad on Anneli Puusaag (1A), Ave
Sugul (1B), Sirje Ruus (1C), Anne
Koppel (1D) ja Kersti Kiudorf (1V).
Selleks, et pakkuda õpilastele
rohkem tuge ja individuaalset lähe
nemist, avasime algaval õppeaastal
neli väikeklassi – nii 1. kui ka 2.
kooliastmes kaks.
Õppetöö osas viidi sisse muu
datus 1. kooliastme õppekavas –
arvutiõpetusega alustatakse juba
1. klassides, 2. ja 3. klassides lisan
dub 10 tundi robootikat. Sõnaline
hindamine jõuab sellel õppeaastal
3. klassidesse. 2018/19 õppeaasta
lõpetavad 3. klasside õpilased, kes
pole läbitud kooliaastate jooksul
saanud traditsioonilisi hindeid.
Erilist tähelepanu tahame pöörata
liikumisele, sest oleme Liikuma
Kutsuv Kool ja soovime varasemast
enam öelda lihtsalt sõna „Tere“.
Puiestee õppehoones alustab viis
paralleelklassi 7. klasside õpilasi.

Ühtlustame gümnaasiumiastmes
oma õppekorraldust riigigümnaa
siumitega ja läheme üle periood
õppele. Perioodõppe eelis võrreldes
meile harjumuspärase õppekor
raldusega on see, et õpilane saab
keskenduda korraga vähematele
õppeainetele. Loodetavasti aitab
perioodõppe rakendamine tõsta
gümnaasiumiastmes nii õppeedu
kust kui õppijate õpimotivatsiooni.
Iga uus asi tahab harjumist ning
uus õppekorraldus, enne kui see
õlitatult toimima hakkab, vajab
koolis analüüsi, head planeerimist
ning esitab väljakutse ka õpetajatele
õppemetoodika ja koormuste vahel
dumise osas. Uus süsteem puudutab
paraku ka 3. kooliastet, sest seoses
gümnaasiumi õppeperioodide
vaheldumisega toimub kindlasti
muutusi põhikooli tunniplaanis.
Esialgu rakendame gümnaasiumi
astmes viie perioodiga süsteemi.
See tähendab, et üks gümnaasiumi
kursus võetakse läbi seitsme nädala
jooksul viie ainetunniga nädalas.
Võimalusel rakendatakse paaristun
de ja seega on gümnaasiumiastmes
võimalik läbi viia 90-minutilist
tundi. Seda juhul kui aine spetsii

fika nõuab ja kui õpetaja koostöös
õpilastega nii otsustab.
10. klassis alustasime lisaks
perioodõppele ka moodulite süs
teemiga. Kevadel väljapakutud
üheksast moodulist läksid õpilaste
valikul käiku kuus: kodanikukaitse
alus- ja süvamoodul, draama, loo
dusained, reaal ja mehhatroonika.
Kooli koostööpartnerite rida on
pikk, uuemad neist on Elva Lend
Teater, komöödiateater Ruutu10,
Eesti Lennuakadeemia ning Enics.
2018/2019 õppeaastal alustab
10. klassis gümnaasiumihariduse
omandamist 39 noort, kellest 19
on tulnud Elvasse õppima Tartust,
Nõost, Mehikoormast, Sillamäelt,
Keenist, Rõngust, Puhjast ja Pukast.
Elva Gümnaasiumi Puiestee
õppehoones on neli uut õpetajat –
Elo Gaver, kes õpetab inglise keelt
osaliselt ka Tartu mnt. majas, eesti
keele ja kirjanduse õpetaja Anne-Ly
Lehtla ning füüsikaõpetajad Tanel
Liira ja Alar Puss. Eelmisel õppeaas
tal Elva Gümnaasiumi kollektiiviga
liitunud vene keele õpetaja Boris
Veizenen töötab uuel õppeaastal
Puiestee õppehoones.
Klassijuhatajatena alustavad Ele

Elva Gümnaasiumi direktsioon
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Palupera Põhikool tähistas 85. sünnipäeva

Avatud uste päeval oli võimalik osa saada kaunist mõisakontserdist.

Ühes koolis tuhat pead
teises alla saja,
hoolt ja hellust aga vajab
iga laps ja tema õpetaja.
242 aastat tagasi 20. novembril
asutati kool, mis asus Palupe
ra-Otepää seitsmendal kilomeetril
Koolitares. 1932. aastal tunnistas
Otepää jaoskonna arst maja kooli
tööks kõlbmatuks. Algas kisklemine
kooli saatuse ja ületoomise asjus
Paluperra. Otsustavaks sai Villemi
mõisa omaniku Ottase sõnavõtt
Tartu maa
konna volikogus, mis

Foto: Arved Silk

pihustas põrmuks Paluperra kooli
ületoomise vastased. Kas mõisa
omanik Ottase puhul oli tegemist
kaastundega Palupera kehvikutele
või lähenevad valimised – see jääbki
toredaks mõistatuseks.
Endine Palupera kooli õpetaja
Harri Tedre on öelnud kooli kroo
nikast: „Kummardugem tänutundes
1933. aasta kooli hoolekogu liikmete
ees, inimeste ees, kelle 168 allkirja
nõudsid kooli ületoomist Palupera
härrastemajja ja nende 15 poolthääle
andja ees Tartu maakonna volikogus,
kelle hääled otsustasid kooli saatuse.

Uus õppeaasta Rannu Koolis

Tänu neile kõigile kestab Palupera
kool.“
1933. aasta 10. septembril koliti
kool 12 hobuvankril oleva kooli
varaga Koolitarest Palupera mõisa
härrastemajja. 17. septembril 1933.
aastal peeti avapidu, koolis asus
õppima 33 väikest paluperalast ja
koolijuhatajaks asus legendaarne
õpetaja Leida Miks.
Nii töötabki kool Palupera mõisas
juba 85 aastat. Koolikroonikas
mäletavad vilistlased oma õpetajaid
nõudlike ja energilistena. Tihti on
ära märgitud kooli väga head korda
ja puhtust, armast maja ja sõbralikke,
häid inimesi.
Selle aasta 17. septembril avas
Palupera mõisakool uksed kõigile
koolieluga tutvuda soovijatele. Giid
tutvustas mõisakooli ning oli võima
lik külastada ainetunde. Toimus mõi
sakontsert, kus kõlasid Frederic Cho
pini klaverimuusika Tähe-Lee Liivi
ja Diana Liivi esituses ning säravad
ooperiaariad Karl-Mathias Saarse
esituses. Külakosti tõi ka Otepää JJ
Street tantsuklubi. Peolauda ehtis
Hellenurme vesiveski rukkileib ning
pidupäeva kringel.
Svetlana Variku
Palupera Põhikooli direktor

Rannu Kooli eripära õppe- ja
kasvatustöös on loodus- ja keskkonnasuund. Käesoleval õppeaastal
jätkame Rannu Koolis loodusainete
ja teaduse populariseerimisega. Juba
sügisest saavad klassid osaleda Tartu
Ülikooli Loodusmuuseumi ja botaa
nikaaia õppeprogrammides, mida
rahastab Keskkonnainvesteeringute
Keskus. 27. septembril toimus koolis
loodusainete õpetaja Merle-Kairit
Toome eestvedamisel Teadlaste Öö
festival, mille raames toimusid eri
nevad töötoad ja tegevused. Eesmärk
on erinevate õppeprogrammide,
projektide ning kooli õppekäikude
läbi suurendada veelgi enam õpilas
te keskkonnateadlikkust ning huvi
loodusainete vastu.
Olulisel kohal on digipädevuste
arendamine
Eelmisel õppeaastal täiendati kooli
õppekava, mille käigus täpsustati
õppekavas digipädevuste arendami
se valdkondi. Õpetajate hulgas viidi
läbi haridustehnoloogiline uuring
ning tulemustest lähtuvalt arendati
kahe aasta jooksul läbi erinevate
koolituste õpetajate IKT-alaseid
oskusi. Arenguprogrammi eesmärk
oli arendada aine- ja klassiõpetajate
IKT-alast pädevust, mis võimaldaks
neil kasutada aktiivselt ja teadli
kumalt kaasaegset infotehnoloo
giat ning erinevaid õppekeskkondi
Teemadeks on isamaalised tarkused, õppetöö läbiviimisel. Kaheaastane
loodus, ajalugu, kodukoht, noorkotka haridustehnoloogiline arenguprog
lik käitumine, esmaabi. Osa võetakse
kaks korda aastas toimuvatest maleva
laagritest, suurest suvisest ühislaagrist
kodutütardega, üle-Eestilistest üritus
test, samuti käime matkamas.
Rannu rühmas on poisse üle Elva
valla – peale Rannu ka Rõngust ja
Kongutast. Ootame uusi liikmeid
vanuses 7–18 oma tegevustega ühine
ma. Järgmine fööniksite kogunemine
toimub 14. oktoobril kell 11 Rannu
Pere- ja Noortekeskuses. Lisainfo:
tartunooredkotkad.wordpress.com.

Rannu noorkotkad olümpiamängudel
14. kuni 16. septembril esindasid
Tartu maleva noorkotkaid Kodutütarde
ja Noorte Kotkaste Olümpiamängudel
Peetri Koolis Rannu rühma Fööniks
kuus noormeest: Mihkel-Tibor Varga,
Hugo Seer, Ain Tamm, Hendri-Andres
Kits, Reino Nõlvak ja Rait Sööt.
Olümpiamängude korraldaja oli
sel aastal Tallinna malev. Mõõtu
võeti noorkotkastega üle Eesti ning
kokku osales üle 160 poisi ja tüdruku.
Võistlused olid enamasti lõbusad ja
väikese „kiiksuga“, näiteks kummipal
lide viskamine võrku, vahtkummist
odade heitmine, kaugushüpe hantli
tega, jooks minilangevari ümber keha,
hüppenööriga hüpe vaheldumisi kõhuli
heitmisega, kestvusrippumine kangil,
tõkkejooks lestadega. Tõsisemateks

katsumusteks oli staadionijooks 20/30
min järjest ja kestvusorienteerumine
ehk rogain. Poisid võtsid kõiki alasid
tõsiselt ja pingutasid vastavalt oma
võimetele.
Rannu poisid tulid koju kahe medali
ja kuue diplomiga, üldarvestuses jäi
Tartu malev 13. kohale. Järgmisele
korraldajale soovitavad poisid võist
kondlikke mõõduvõtmisi malevate
vahel, näiteks erinevates pallimängu
des. Samuti võiks vaadata üle vanuse
grupid.
Rannu Noorte Kotkaste rühm Föö
niks tegutseb 2014. aastast Rannu Pereja Noortekeskuse juures. Käime koos
iga kuu teisel pühapäeval kell 11–14.
Koondustel saavad poisid noorkotkas
te tarkusi läbi võistluste ja mängude.

Retkejuht Ly Laanemets räägib kuidas satub rabasaarele kasvama tamm.

Septembri alguses käisime laste
aialastega Teringi rabas õppeprog
rammil „Lähme rappa marjule“.
Lilli Looduskeskuse retkejuht Ly
Laanemetsa abiga saime rabaelus
tikuga tuttavaks. Kui alguses pak
kusid lapsed igale punasele marjale
nimeks ikka punast ja mustale musta
sõstart, siis päeva lõpuks said kõik
marjade nimed selgeks. Nimede
kinnistamiseks oli Lyl mitu erinevat
mängu lisaks päris marjade korjami
sele. Laudteel oli ka põnev kõndida.

Foto: erakogu

Tegevusi oli palju: võrdlesime raba
ja metsa taimestikku, võtsime turba
proove, rääkisime taimede seemnete
levikust lindude abil, meisterdasime
looduslikust materjalist metshaldjat.
Otsisime looduslikke mänguasju –
rabasaarel oli ju nii palju huvitavat,
millega mängida. Uurisime loomade
tegevusjälgi ja Ly rääkis milliste
loomadega võime rabas kohtuda.
Iga laps sai endale väikese ämbri,
millesse mustikaid, pohli, sinikaid
ja jõhvikaid korjata. Mõni oli usinam

ramm lõppes eelmise õppeaasta
juunis lõpuseminari ning saadud
kogemuste jagamisega kolleegidele
koolitaja Veiko Hani juhendamisel.
Käesoleval õppeaastal on 16 Rannu
Kooli õpetajal võimalik Archimedese
toetuse abil täiendada oma IKT-ala
seid teadmisi Hispaanias.
Tänu õpetajate kompetentsuse
tõusule on tõhusamat kasutust
leidnud meie koolis olevad erinevad
IKT-vahendid ning on tehtud olulisi
samme õpilaste digipädevuse aren
damisse, nii igapäevase õppetöö
läbiviimisel, e-õppepäevade korral
damisel kui ka omavahelise koostöö
korraldamisel.
Tervist edendav kool
Rannu Kool kuulub tervist edenda
vate koolide hulka. Käesoleval õppe
aastal tõhustame tervisemeeskonna
eestvedamisel koolis tervislikke elu
viise, rõhume tervislikule toitumise
le ning suurendame panust õpilaste
liikumisse. Vahetundides suuname
õpilased enam liikuma koridoridesse
ja õue. I ja II kooliastmele toimuvad
koolis liikumisvahetunnid kooli
võimlas. Liikumine on tervise võlu
võti!
Ootame kõiki meie ühistest ette
võtmistest osa saama. Soovin kõigile
sisukat uut kooliaastat!
Helle Kiik
Rannu Kooli õppealajuhataja

„Miks seda vilja pekstakse?“

Aire Tamm
Rannu rühmapealik
Vilja peksmist uudistamas. 		

Aakre lapsed rabamatkal
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marjakorjaja, mõnele meeldis
rohkem ringi vaadata. Põhiline oli,
et lapsed said ise marja suhu panna,
sest rabas olid vähesed enne käinud.
Lapsed olid hakkajad prügi märkama
ja üles korjama. Prügi tunduski selles
vaikuses ja rahus kui muust maail
mast pärit segaja.
Retke lõpus tegi igaüks oma mar
jadest moosi, mida sõime lõkkel küp
setatud pannkookidega. Kõigil käed
ja suud sinised, mõnel püksid ka.
Imeilus ilm ja vaikus. Sookailu
lõhn. Retkejuht kiitis Aakre laste
aia viisakaid lapsi, tema sõnul oli
tunda laste vahel mõnusat suhtlust
ja üksteise abistamist nagu pereliik
mete vahel. Lapsed olid matkal väga
tublid!
Täname Keskkonnainvesteeringu
te Keskust Aakre laste loodusõppe
käikude rahastamise eest! Täname
Lilli Looduskeskust õpetliku päeva
eest! Ilusat sügist ja looduses viibi
mist!
Liina Laaser
Aakre Lasteaed-Algkooli
direktori kt

Konguta lasteaia Oravakeste rühma
lapsed käisid uudistamas viljapeksu
Heino Prosti põllumajandusmasinate
muuseumis. Kohale jõudes kohtusime
Keila kandi lasteaia- ja koolirahvaga,
kes olid ise kevadel vilja külvanud,
siis selle lõiganud ja hakkidesse sät
tinud ning nüüd ootas ees põnev töö
– uurida, kuidas toimub viljapeks.
Alustasime tantsuga, sest ka vanas
ti armastati enne tööd, pärast tööd
ja isegi töö ajal tantsida ja laulda –
nii läks töö kiiremini ja lõbusamini.
Põllule jõudes said lapsed aru, et
see masin on suur ja selleks, et see
töötaks, on mitut inimest vaja: ühte,
kes tõstaks masinale vilja peale, teist,
kes viljavihu lahti teeks ja kolmandat,
kes selle masinasse lükkab õigel ajal
ja viisil.

Foto: Hanna-Liisa Tamm

Masin tegi väga imelikku ja põnevat
häält ja lapsed jälgisid hoolega, kust
läheb viljavihk sisse, kust tulevad
terad välja ja kuhu kukuvad järele
jäänud kõrred. Oi, kui palju rõõmu sai
nendest kõrtest ja kui vahvaid mänge
sai mängitud!
Lapsed said teada, mida tähendab
viljapeks ja kuidas see toimub. Jälle
ühe teadmise võrra targemad. Lapsed
olid rahul ning viie palli skaalal hin
dasid nad selle õppekäigu kümne palli
vääriliseks!
Aitäh, Heino Prost, vahva päeva
eest! Nüüd saime teada, milliseid
ametid olid vanasti ja kui oluline on
igas ettevõtmises koostöö.
Hanna- Liisa Tamm
Oravakeste rühma õpetaja

Konguta Kool on tänulik
Perekond Värv, Nele Markvard ja Ando Frei, Alice Liblik,
Facebooki taaskasutuse sõbrad, Heino Prost ja Tiia Kõnnussaar,
Keila kool ja lasteaed, Taimur Treier, Asta Laansoo, Helen Hoop
ja Robi Aart, Puhja valla eakad.
Täname panuse ja abi eest!
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Nutikad transpordivõimalused
väärtustavad aega

Karijärve viiulilaste kontsertreis Norras

Karijärve Keelpilliorkestri seltskond Norras. 					

Puhja kandist pärit viiuliõpetaja Eveli Roosaare loodud Karijärve
Keelpilliorkester suundus tänavu
augustis turneele Norrasse.
Neid suvesid, mil Karijärve küla
Järve talus noorte viiulimängijate
suvelaagrit peetakse, ei ole varsti või
malik kokkugi lugeda. Sama probleem
tekkis tänavu Karijärve Keelpillior
kestri (KKO) kontsertreisi järjekor
ranumbri arvutamisega. Kas see on
kaheksas või üheksas? Aga see polegi
tähtis. Oluline on see, et 21. kuni 28.
augustini oldi taas ratastel, tutvus
tamas kaunist muusikat ning meie
noori interpreete suurele maailmale.
Kui varasemad sõidud on noori muu
sikuid viinud naabermaadesse ning
Eesti saartele, siis tänavune turnee
võttis sihikule põhjamaa Norra.
Vaatamata pikale bussisõidule liinil
Puhja–Oslo ei tekkinud kelleski tüdi
must. Kohale jõudes valgusid lapsed
oma pillide ja pampudega hosteli
tubadesse ning karijärvekate laager
Norra maiustustevabrik „Freia” taga
asuvas Anker Apartmendis löödi lahti.
Neljal päeval toimusid proovid
ja kontserdid Oslos, Fredrikstadis,
Lillestrømis ja Sandvikas. 30 noort
orkestranti, vanuses 8–19 aastat,
andsid oma parima igal esinemisel ja
neid võeti suure soojuse ja vaimus
tusega vastu. Programm oli KKO-le
„tüüpiline”: esitati soolopalu, rah
vaviise, Eesti autorite ja ka orkestri
liikmete loomingut. Külakostiks
muidugi ka Norra kuulsuse Griegi
tuntuimaid meloodiaid süidist „Peer
Gynt”, mida esitati väikese lavastus
liku vimkaga. Huvitav kogemus oli
Sandvika linnafestivalil, mil lapsed
vabaõhulaval esinemisel pidid arves

tama, et pillide kõla jõuaks mikro
fonidesse, konkureerides paljude
kõrvalhelidega, mis ümbritsevast
festivalimelust kostsid. Kõige sellega
tuldi hästi toime ning publik aplodee
ris pikalt. Pärast kontserti korraldasid
lapsed lähedalasuval muruplatsil
omaalgatusliku simmani – mängiti
pilli ja tantsiti. Möödujad jäid vaa
tama ja plaksutama ning pildistama.
Tore oli oma rõõmu jagada.
Aga ainult pillimängust kõhtu täis
ei saa. Abiväena oli reisil kaasas väike
lapsevanemate punt, kes siis kodunt
kaasavõetu baasil ööbimiskoha suures
ühisköögis toidukordade eest hoolit
sesid ning karpide viisi väljasõitudele
teemoonaks võileibu vorpisid.
Peale proovide ning esinemiste
leiti aega ka vaatamisväärsustega
tutvumiseks. Lastele pakkus põne
vust Holmenkolleni suusahüppe
mäe juures asunud slaalomi- ja
suusahüppesimulaator, mille sees
sai kogeda täiskiirusel kõrgest mäest
alla tuhisemise tunnet. Uudistati
kujur Gustav Vigelandi skulptuure
ühes maailma suurimas skulptuuride
pargis Oslos. Oma silmaga sai näha
IX ja X sajandist pärit viikingilaevu
Viikingi laevade muuseumis. Muljet
avaldav oli põneva arhitektuuriga
Oslo ooperimaja, millel vanust vaid
kümme aastat. Lumivalge Itaalia mar
mori ja Norra graniidist plaatidega
kaetud hoone meenutas jäämäge
Bjørvika lahe ääres. Pärast esinemist
Fredrikstadi toomkirikus tutvuti
praegusest südalinnast pisut eemal
oleva Fredrikstadi vanalinnaga, mis
pärineb 16. sajandist ja on saanud
oma nime Taani ja Norra kuninga
Frederik II järgi (tema vend hertsog

Foto: erakogu

Magnus oli Liivimaa kuningas aastail
1570–1577).
Sellised suvelaagrid ja -reisid on
Heino Elleri nimelise Tartu Muusika
kooli õpetaja Eveli Roosaare viiuli
lastele iga-aastaseks motivaatoriks
ka suvel pill kätte võtta ning harju
tada. See tähendab ühtlasi ka seda,
et sügisel on palju lihtsam – sõrmed
on soojaks mängitud ning ollakse
rõõmuga uute põnevate muusikaliste
väljakutsete ootel. Tänavu sügisel on
selleks kindlasti KKO teise duubel-he
liplaadi jaoks lugude salvestamine.
Aitäh kõikidele toetajatele ja abi
listele, tänu kellele said Karijärve
viiuldajate 12. suvelaager ja Norra
reis toimuda.
Täname toetajaid: Alexela Oil AS,
AS Eesti AGA, AS Grüne Fee, Astri
Köök OÜ, Eesti Kultuurkapital, Elva
Tarbijate Ühistu, Elva vald, Estover
OÜ, Indrek Ostrat, Kaarel Tuvike,
Kapten Grant OÜ, Konguta Kool, Kure
Mõis OÜ, Leader-programm, Luke
Farmimeierei OÜ, Lõuna-Eesti Mesi
OÜ, Madis Ajaots, Maldivar OÜ, Nõo
Lihatööstus AS, Otepää Lihatööstus
Edgar OÜ, perekond Gimbutas, Peter
ja Katrin von Krienitz, Puhja Aiand,
Rõngu Pagar OÜ, Rõngu Mahl AS, Sal
vest AS, Tarmo Tamm, Tiina Parkja,
Tõnu Heiberg.
Täname lapsevanemaid: Mii
na-Liisa Kuusemaa, Tiit Kuusemaa,
Katrin Tamm, Toomas Ellervee,
Ruth Ellervee, Liina Lõhmus, Stefan
Groote, Märt Pruuli, Jorma Toots,
Meelis Roosaar, Ebe Müntel, Hille
Niilisk-Rees.
Liina Lõhmus

Rannu kirik sai uued torniluugid

Taas on käes kooliaeg ning
laste liikumise vajadus marsruudil kodu-kool-huvikool-kodu
on muutunud väga aktiivseks.
Kuidas teha laste sõidutamine
punktist A punkti B mugavaks
ja turvaliseks, ilma et ise peaks
lapsi sõidutama või kasutama
ühistransporti, mis ei pruugi
liikuda lapse jaoks sobivatel
aegadel?
Elva vallas on probleemiks eel
kõige just hajaasustuse piirkonnas
elavate laste huvikoolidesse ja
ringidesse transportimine. Tihti
jääb sobiva huviringi valik just selle
taha, et buss ei liigu sobivatel aega
del. Probleemi lahendamiseks on
Elva Vallavalitsus pidanud mitmeid
arutelusid HopKidi meeskonnaga,
kes pakuvad Eestis täiesti unikaalset
sõidujagamisteenust.
HopKid on sõidu- ja saatmis
teenuse platvorm, mis paneb kokku
transporditeenuse ja lapsehoidja
parimad omadused ning võimal
dab lapsi turvaliselt sõidutada ja
saata kooli, trenni, sünnipäevale
ning võistlustele. HopKid aitab
juba täna kaasa Harjumaa laste
liikumisvõimaluste parandamisele
ning lähiajal saavad seda proovida
ka Elva vallas elavad lapsed.
HopKidi näol on tegemist sõidu
jagamisplatvormiga, mis sisaldab
lisaks nö sõiduteenusele ka saat
misteenust. See tähendab, et kont
rollitud taustaga juht sõidutab sinu
lapse õigesse kohta ja annab vajadu
sel lapse vastuvõtjale üle. Sõiduta
jateks/saatjateks on valdavalt teised
lapsevanemad või lapsehoidjad.
Tellimus lapse sõidutamiseks tuleb

teha hiljemalt eelmisel päeval.
Üha rohkem lapsevanemaid
kasutavad juba täna lahendust,
kus ühel nädalal viib lähipiirkon
na lapsed huviringi/eelkooli üks ja
teisel nädalal teine vanem. HopKid
pakub mugavat lahendust sõitude
omavaheliseks jagamiseks. Üsna pea
saavad rakenduse kasutajad luua
grupi naabritest ja klassikaaslaste
vanematest ning seeläbi on laste
sõidutamist koos teiste vanematega
kerge planeerida.
HopKidi tegevuse laiemaks ees
märgiks on lisaks mugavale sõidu
teenuse vahendamisele ka kesk
konna säästmine. Autode ühiskasu
tus leevendab keskkonnaprobleeme
(mitme lapse transport ühe autoga)
ning suureneb valikuvõimalus ja
alternatiiv ühistranspordi kitsas
kohtade ületamiseks.
HopKid rakenduse saab alla laadi
da Androidile Google Playst ja üsna
pea ka Apple Store´ist. Rakenduse
abil saab tellida laste sõidu- ja
saatmisteenust või registreerida
end ise laste sõidutajaks!
Ootame kõiki Elva valla lapse
vanemaid, kes selle probleemi ees
on seisnud meiega ühendust võtma
ning teenuse arendamisel uusi ideid
ja mõtteid jagama.
Lisainfo: www.hopkid.ee, e-post
info@hopkid.ee.
HopKid meeskond

Kuulutusnädal
Puhjas 30.09-7.10

30.09 kl 11 Puhja kirik – jumalateenistusel kammerkoor Kolm Lindu
kl 18 Puhja Seltsimaja – etendus Kessleri viled
1.10

kl 12.20 Kavilda kirik – isa Toivo Treima tutvustab õigeusu kirikut

2.10

kl 16 Puhja kirik – muusikaline hardushetk

3.10

kl 11.15 Puhja Seltsimaja – nukuteater Talleke

4.10

kl 18 Uula Huvikeskus –misjonär õp. Esa Luukkala lastekava

5.10

kl 11 Puhja Seltsimaja – omavalitsuse ja koguduste ümarlaud:

kl 18 Ulila Keskus – muusikapäeva kontsert: bariton Kalju Õllek

kl 13.15 Konguta kool – nukuteater Talleke

ettekanded õp. Avo Üprus, misjonär Kirsi Vimpari, õp. Margit Lail

Foto: Viive Vink

2017. aasta augustikuus sai Rannu
kirik uue kirikukella ning kellade
helistamine muutus digitaalseks.
Uuendamist vajasid ka kiriku kella
torni luugid, sest selleks, et kellad
kostaksid, oli vaja luugid avada,
aga torni ronimine pole just kõige
kergem ettevõtmine.
Lahenduse leidmiseks oli kaalu
misel mitu varianti, kuid soodsam
ja lihtsam oli luugid asendada ribi
elementidest avatäitega. Sellisel
juhul polnud ka vaja vahetada akna
lenge. Niisugune lahendus on kasu

tusel mitmetes Eestimaa kirikutes,
näiteks Keilas.
Rannu kogudusele see variant
sobis ning septembri esimesel
nädalal saidki luugid asendatud
ribielementidega. Nüüd peaksid
kirikukellad kostma paari kilomeetri
kaugusele.
Luugid vahetas Toomas Mäeväli,
kes oli ka kirikukella projekti teosta
ja. Ettevõtmine sai teoks tänu Rannu
ja Lammi koguduse ning kohaliku
kogukonna toetusele.
Viive Vink

kl 17.30 Puhja Seltsimaja – ajaloolased dr. Jaak Valge ja õp. dr. Veiko Vihuri
Kaks manifesti, kaks nägemust Euroopast
6.10

kl 13 Puhja Seltsimaja – Eesti Piibliselts: ettekanded Jaan Bärenson,
dr. Mart Rannut, õp. dr. Arne Hiob
kl 16 Puhja kirik – mälestuspinkide avamine õp. Jaak Valgule ja köster Rudolf Peernale
kl 16.10 Puhja kirik – kontsertjumalateenistus: Jõhvi kirikukoor ja õp. Peeter Kaldur,
kirikukoor Dionysius

7.10

kl 11 Puhja kirik – tänujumalateenistus: õp. Marek Roots
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Euroopa Spordinädal algas tegusalt

Meejooksu põhijooksu start.		

Euroopa Spordinädal sai avapau
gu Elva Spordiliidu korraldatud Elva
lahtiste meistrivõistlustega kerge
jõustikus. Päikeseline pärastlõuna
täis liikumist andis kindlasti palju
energiat peagi algavaks sügiseks ja
spordinädala üritustel osalemiseks.
Püstitati isiklikke rekordeid, oli pin
gelisi lõpuheitlusi, oli sentimeetri
temängu hüpetes, oli napilt esikol
mikust väljatõrjumisi konkurendi
viimase katsega, oli sära silmades ja
rõõmu võidetud medalist, oli veidi
ke kaotusekibedust. Oli kõike seda,
mida sport pakub! Tulemused on

Foto: Kayvo Kroon

leitavad veebilehel www.spordiliit.
elva.ee.
22. septembril toimunud Elva
Spordiliidu korraldatud traditsioo
nilisel Meejooksul oli arvukalt osa
lejaid nii lähemalt kui kaugemalt.
Energiast pakatavad jooksusõbrad
peletasid vihmapilved ja tormituuled
ja nautisid liikumist Elva mändide all
igale osalejale jõukohasel distantsil.
Meeleoluka soojenduse viisid läbi
JJ Street tantsijad, kes ka ise hiljem
jooksudes kaasa lõid.
Auhinnalaua eest hoolitsesid Elva
Vallavalitsus, Tartumaa Spordiliit,

Tartumaa, Jõgeva ja Valga
maakonnaplaneeringute
kehtestamine
Rahandusministeerium teatab,
et riigihalduse minister kehtestas
Tartumaa maakonnaplaneering
2030+ 16.07.2018 käskkirjaga nr
1.1-4/130, Jõgeva maakonnaplaneering 2030+ pärast haldus
reformi Tartu maakonda kuuluval
alal 16.07.2018 käskkirjaga nr
1.1-4/132 ning Valga maakonnaplaneering 2030+ pärast haldusreformi Tartu maakonda kuuluval
alal 16.07.2018 käskkirjaga nr
1.1-4/131.
Maakonnaplaneeringud algata
ti Vabariigi Valitsuse 18.07.2013
korraldusega nr 337 ning maakonna
planeeringute peamiseks eesmärgiks
on maakonna ruumilise arengu
põhimõtete ja suundumuste mää
ratlemine, tasakaalustades seejuures
riiklikud ja kohalikud huvid.
Maakonnaplaneeringutes on
arvesse võetud üleriigilises planee
ringus „Eesti 2030+“ kokku lepitud
arengusuunad, samuti keskkonna
mõju strateegilise hindamise tule
mused ning kujundatud põhimõtted

asustuse arengu suunamisel, taristu
ja liikuvuse kavandamisel, väärtus
liku põllumajandusmaa, rohelise
võrgustiku ja maastikuväärtuste
hoidmisel. Planeeringute ellu
viimisega kaasneb asustuse senisest
jätkusuutlikum ruumistruktuur,
teenuskohtade kohasem paiknemine
ning ruumiliste väärtuste hoid.
Kehtestatud maakonnaplaneerin
gud on aluseks kohalike omavalit
suste üldplaneeringute koostamisele
ning nende ajaline perspektiiv on
sarnaselt üleriigilisele planeeringule
2030+.
Kehtestatud maakonnaplaneerin
gutega on võimalik tutvuda veebi
lehel http://www.maavalitsus.ee/
maakonna-planeeringud jaotises
Jõgevamaa, Tartumaa ja Valgamaa.
Rahandusministeerium

Eesti Kultuurkapital ja Elva Spor
diliit. Rein Pedaja usinad mesilased
kogusid mee, millest jagus kõikidele
lõpetajatele väikese meetopsina,
esikolmikusse jõudnutele auhinnaks
suuremad meepurgid. Kõik osalejad
said ka imekauni medali, kleepsu
ja joogi ning kindlasti palju rõõmu
korda
läinud sportlikust päevast.
Meeste seas tuli 2 km distantsil võit
jaks Priit Simson, naistest saavutas
esimese koha Eveli Saue. Laste
distantsidel jäi enamus auhindu
Elvasse. Tänud kõigile jooksjatele,
abilistele ja kaasaelajatele!
Margit Thomson

Koolitus
„Kuidas jõuda
oma unistuste
töökohani“
Johannes Mihkelsoni Keskus
kutsub tööotsijaid vanuses 16-26,
kes hetkel ei õpi ega ei tööta, tasuta
praktilisele koolitusele „Kuidas jõuda
oma unistuste töökohani“. Koolitusel
saab teada rohkem enda võimaluste
ja tööturu kohta ning julgust teha
häid valikuid.
Koolituse (kokku 131 tundi) osad
on:
1. ettevalmistus tööotsinguks (34
tundi)
2. tööintervjuu (videotreeningu
meetodil, 19 tundi)
3. tööõigus (16 tundi)
4. tööelu planeerimine ja suhted
töökohal(16 tundi)
5. arvuti tööotsingul (8 tundi)
6. tööklubi (30 tundi)
Koolitusele järgneb tööpraktika
sobivas ettevõttes, samuti võimalus
minna erialasele kursusele ja saada
tasuta nõustamist (psühholoogiline,
karjääri-, sõltuvus- ja võlanõustami
ne).
Kogu koolitus on tasuta, trans
pordikulud kompenseeritakse ning
koolitusel on tasuta toitlustamine.
Infotund toimub 18.10.2018 kell
13.00. Vajalik etteregistreerimi
ne telefonil 511 8793 või e-postil
margit.tago@jmk.ee .
Asukoht: Tartus Lutsu 14a, II kor
rusel, Avatud Hariduse Liidu ruumi
des. Vaata ka www.jmk.ee.
Tegevusi toetab Euroopa Sotsiaal
fond.

Elva vald vajab

H O O L DUS TÖ ÖTA JA ID
Elva Vallavalitsus võtab tööle kaks hooldustöötajat, kelle
ülesandeks on vallas koduteenuse osutamine.
Oled oodatud kandideerima, kui sul on
•
•
•
•

keskharidus
B-kategooria juhiluba
teadmised tööks vajalikest õigusaktidest
hea pingetaluvus

Pakume
•
•
•
•

võimalust panustada uue võimeka omavalitsuse arendamisse
huvitavat ja vastutusrikast tööd
toredaid ja toetavaid kolleege
erialast täienduskoolitust

Kandideerimiseks esitada järgmised dokumendid
•
•

CV
koopia haridust tõendavast dokumendist

Tööle asumise aeg: esimesel võimalusel
Asukoht: Elva vald
Tööaeg: täistööaeg
Teenistuskoha nimetus: hooldustöötaja
Kandideerimistähtaeg on 08.10.2018.
Dokumendid palume esitada e-posti teel elva@elva.ee.
Lisainformatsioon: sotsiaalnõunik Eva Kuslap (eva.kuslap@elva.ee, tel 517 0385).
Ametijuhend on leitav Elva valla kodulehelt elva.ee/toopakkumised.

TÖÖKUULUTUS
SA Elva Laste- ja Perekeskus võtab
tööle osalise tööajaga

TUGIISIKUD
ERIVAJADUSTEGA
INIMESTELE
OOTAME, ET OLEKSID EMPAATILINE,
VÄHEMALT KESKHARIDUSEGA JA VÄGA HEA SUHTLEMISOSKUSEGA.
TAGAME SULLE VAJALIKU VÄLJAÕPPE.
Saada oma CV ja sooviavaldus
hiljemalt 05.10.2018 aadressile
gerda.kiipli@elva.ee.

Marttis Parksepp
sündis 07.09.2018

Joanna Tamm
sündis 11.09.2018

Artur Kalve
sündis 15.09.2018

Stefan Kuningas
sündis 30.08.2018

Immanuel Vaher
sündis 11.09.2018

Jete-Ly Allas
sündis 13.09.2018

Johanna Metsküla
sündis 15.09.2018

Elva vald
mälestab
Ants Kõdar

06.10.1944-07.09.2018

Sergei Vorobjov

25.10.1938-10.09.2018

Toivo Rätte

01.01.1927-14.09.2018
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Kultuuri- ja spordiürituste
kalender
4. oktoober
13.00

Elva Ettevõtlusnädala
konverents
“Samm sinu unistusteni”

TULE VEEDA SÕPRADEGA
LÕBUSALT AEGA !

amaz

ing

Elva
Kultuurikeskus

Avatud ajaloolised tööstuspärlid

5.-7. oktoober
Lõuna-Eestis 2018. Kohvik avatud Hellenurme
12.00-17.00 12-17, kell 13 ja 15 veskiekskursioonid. Veskimuuseum
Õpitoad - seentega lõngade
6.-7. oktoober värvimine.
Juhendab tekstiili- Rannu Rahvamaja
10.00-18.00
kunstnik Airi Gailit. 15 €
Tartumaa

6. oktoober
11.00

50. Elva Sügiskross

6. oktoober
13.00

Konverents
“Emakeelne haridus ja
reformatsioon”

Puhja Seltsimaja

7. oktoober

Rannu I sügisjooks
Välijõusaali avamine

Rannu paisjärve
ääres

11.00

Tervisespordikeskus

Elva
7. oktoober
XXXII voor
13.00 FC Elva - JK Tallinna Kalev U21 Linnastaadion
7. oktoober
17.00

Pajusi Rahvateatri etendus Hellenurme
Veskimuuseum
“Ehitame torni”

11. oktoober
18.00

VAT teatri etendus
“Pal -tänava poisid”

Elva
Kultuurikeskus

12. oktoober
19.00

Kontsert
50 aastat Horoskoopi

Elva
Kultuurikeskus

12. oktoober
19.00

Rakvere Teatri etendus
“See kõik on tema”

Rannu Rahvamaja

13. oktoober
20.00

Tantsuõhtu
ans Meelis-Band

Aakre Rahvamaja

15. oktoober
16.30

Lastefilm
“Uskumatu Hiigelpirn”

Rannu Rahvamaja

15. oktoober
18.30

Kinokohvik
“Põrgu Jaan”

Rannu Rahvamaja

16. oktoober
11.00

Lasteteater Reky
“Hans ja Grete”

Rannu Rahvamaja

17. oktoober
19.00

EHH-Teatri etendus
“Sõdalased”

Puhja Seltsimaja

17. oktoober
19.00

Toitumisnõustaja
Erik Orgu loeng

Rõngu Rahvamaja

19. oktoober
19.00

Etendus
“Paljasjalgne Debora”

Elva Kultuurikeskus

ELVA SAUN N-L 13.00 - 20.00
Kas tead kui hea leil meil on?
Helista 527 4620 ja küsi järele.

Infoleht on Elva valla infoleht

Toimetaja: Kerli Metsallik. Ladumine: Kayvo Kroon.
Trükk: Printall AS. Kojukanne: Omniva. Tiraaž 6500.
Kontakt: infoleht@elva.ee.
Järgmine infoleht ilmub 12.10.2018.
Kaastööde esitamise tähtaeg 05.10.2018.

AV AT UD
E-R
1 2 .00-1 8 .00
P ikk 8 , i kor ruse l

Kontsert

50 aastat Horoskoopi
12.10.2018

19.00

Elva Kultuurikeskus

Esinevad: Anne Velli, Evald Raidma, Frank Tigane,
Helisev Horoskoop, Sving orkester.
Kontserti juhib Karl-Kristopher Tigane.
5 eur (eelmüügis ja kohapeal)

amazing
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