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Elva valla haridustegijad

5. oktoobril tähistati Elva vallas
suurejooneliselt õpetajate päeva.
Rannu Rahvamajas kogunesid Elva
valla koolide ja lasteaedade õpetajad
ning üle anti tunnustusavaldused.
Aasta lasteaiaõpetaja 2018
aunimetuse pälvis Kaia Otsa
Aakre Lasteaed-Algkoolist. Lisaks
tunnustati silmapaistvaid lasteaiaõpetajaid: Elva Lasteaiast Õnneseen
Karin Mölder ja Kristi Kajupank,
Rannu Lasteaiast Karin Tuvikene,
Rõngu Lasteaiast Pihlakobar Epp
Väikene, Puhja Lasteaiast Ela Raide,
Elva Lasteaiast Murumuna Anneli
Kull.

Aasta noorõpetaja 2018 au
nimetuse pälvis Triinu Vakmann
Puhja Koolist. Lisaks tunnustati silmapaistvaid noorõpetajaid:
Rõngu Keskkoolist Priit Lehismets,
Elva Gümnaasiumist Johannes Must,
Konguta Koolist Liisi Lehtveer.

list Kersti Haljasmets, Puhja Koolist
Andres Bõkarev, Elva Huviala- ja
Koolituskeskusest Meeta Eliise
Veigel ja Mare Tani, Elva Muusikakoolist Karl Vakker ja Malle Valjala,
Spordiklubist Altia Evelin Pihlak.

Aasta hariduse sõber 2018 on
Toomas Laatsit, kes aitas kaasa
Elva Gümnaasiumi mehhatroonika mooduli arendamisele. Lisaks
tunnustati silmapaistvaid hariduse
sõpru: Alina Pill ja Elva Lasteaed
Järve eestvedamine; Garmen Vallikivi ja Elva Huviala- ja Koolituskeskuse eestvedamine; Kaughaldus
OÜ ja Elva valla haridusasutustele
tehnilise toe pakkumine.

LÜHIDALT

Huviringid leiab
huvitegevuse
kalendrist
Alates sellest sügisest on Elva
valla kodulehele koondatud kõik
vallas tegutsevad huvitegevused ja
-ringid. Huviringide valik meie igas
piirkonnas on lai ning tegevusi leiab
endale nii täiskasvanu kui laps.
Huvitegevuse kalendritega saab
tutvuda Elva valla veebilehel.
Kalendris puuduolevast huviringist
või -tegevusest palume teavitada
e-postil triin.kaaver@elva.ee.
Triin Kaaver
haridusspetsialist

Puulehtede vedu
puhastusaladelt

Livia Kuuskvere.
Triinu Vakmann.

Aasta kooliõpetaja 2018 au
nimetuse pälvis Merle-Kairit
Toom Rannu Koolist. Lisaks tunnustati silmapaistvaid kooliõpetajaid: Puhja Koolist Merle Lint, Rõngu
Keskkoolist Silvia Hinnobert, Elva
Gümnaasiumist Kaja Kalmus, Rannu
Kaia Otsa.
Koolist Evelyn Lääne, Konguta KooAasta klassijuhataja 2018 list Kaie Tali.
aunimetuse pälvis Riina Aunap
Rõngu Keskkoolist. Lisaks tunnustati silmapaistvaid klassijuhatajaid:
Elva Gümnaasiumist Pille Rebane
ja Saskia Arik, Puhja Koolist Maire
Sepp, Rõngu Keskkoolist Eha Päiviste.

Aasta hariduse tegu 2018 on
vabariikliku tõlkevõistluse korraldamine Elva Gümnaasiumis
ning tunnustuse pälvis Lea Tooming. Lisaks tunnustati silmapaistvaid tegusid: Elva Lasteaed Järve
arendamine; toimiva koostöövõrgustiku loomine Puhja Koolis – Ene
Väär, Aune Summer, Ene Põldaru,
Eva Kõrgmaa; GLOBE programmi
eestvedamine Palupera Põhikoolis
– Arvet Silk; Konguta Kooli välinäituse korraldamine – Meeli Treier;
Õnneseene Vabariigi korraldamine
Elva Lasteaias Õnneseen.

Toomas Laatsit.

Pärast pidulikku osa toimus
bankett ning õhtu jätkus ansambli
Regatt saatel.
Lisaks valla tunnustusavaldustele anti 28. septembril Tartumaa
haridustöötajate tänusündmusel
Elva valla koolide ja lasteaedade
õpetajatele üle viis Tartumaa
aasta õpetaja tiitlit ja üks Tartumaa aasta tugispetsialisti tiitel.
Tartumaa aasta hariduse sõbra
tiitli sai MTÜ Peedu Kooli Seltsi
lapsevanem Anneli Armus-Juhkam. Palju õnne õpetajad Triin
Pall Puhja Lasteaiast, Anneli Kull
Elva Lasteaiast Murumuna, Geil
Siim, Kaja Kalmus, Pille Rebane
Elva Gümnaasiumist ning Ülle
Lepisk Elva Lasteaiast Õnneseen!
Täname kõiki haridustöötajaid
igapäevaselt meie õpilastesse panustamast!

Merle-Kairit Toom.

Riina Aunap.

Aasta huvihariduse õpetaja
2018 aunimetuse pälvis Livia
Kuuskvere Elva Huviala- ja
Koolituskeskusest. Lisaks tunnustati silmapaistvaid huvihariduse
õpetajaid: Aakre Lasteaed-Algkoo-

Triin Kaaver
haridusspetsialist

Lea Tooming.

Elva linna eramute ja kortermajade puhastusaladelt kokku kogutud
puulehtede äraveo tellimiseks saab
registreerida telefonil 730 9880 või
heakorratelefonil 333 3666, kuhu on
võimalik jätta infot ööpäevaringselt.
Registreerimisel tuleks teatada
kottide arv ja kinnistu aadress. Lehed
palume panna suurtes (soovitavalt
100–150 liitristes) kilekottides kinnistu puhastusala äärde. Hunnikusse pandud lahtisi lehti ära ei viida.
Kottidesse ei tohi panna oksi ja
olmeprügi.
Vedu toimub 15. oktoobrist kuni 15.
novembrini. Puulehed viiakse tasuta
ära ainult nende kinnistute juurest,
kus puud kasvavad puhastusalal.
Puhastusala piirneb kinnistuga ja
selle koosseisu kuulub kinnistu ja
sõidutee vahel olev kõnnitee ja kinnistuga vahetult piirnev teepoolne
üldkasutatav ala kuni kõnniteeni
või kõnnitee puudumisel sõidutee
peenrani (kuni 5m ulatuses).
Sten Saarekivi
heakorraspetsialist
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Ülevaade volikogu istungist
Elva Vallavolikogu istung toimus
1. oktoobril. Päevakorras oli kümme
teemat, millele lisandusid tavapärane
valitsuse ülevaade volikogule päevateemadest ja sõnavõtud päevakorra
lõpus. Istung viidi esmakordselt
läbi elektroonilise hääletussüsteemi
VOLIS kaudu, mis lihtsustab
hääletusprotsessi ja annab võimaluse
osalemiseks ka neile volikogu liikmetele, kes ei saa füüsiliselt istungisaali
kohale tulla.
Istungi alguses andis vallavanem
ülevaate vallaelanike arvust, pooleli
olevatest hangetest, lepingute sõlmimisest ja personaliküsimustest.
Seejärel sai sõna Raivo Tammiksaar
MTÜ-st Eesti Andmesidevõrk, kes
andis ülevaate interneti baasvõrgu
ja jaotusvõrgu arendusprojektide
seisust.
Päevakorras kõige olulisem punkt
oli Elva valla arengukava 2019-2025
ja eelarvestrateegia 2019-2022 kinni
tamine. Määrus pani punkti üle kuue
kuu kestnud tööprotsessile, kuhu olid
kaasatud vallavalitsus, ametnikud,
vallavalitsuse hallatavad asutused,
volikogu liikmed, komisjonide liikmed ja kõik teised huvitatud isikud,
kes soovisid kaasa rääkida valla tulevikuarengute kujundamisel. Tulemuseks on pikema tulevikuvaatega strateegiline alusdokument iga-aastaste

eelarvete koostamisel. Määruse poolt
hääletas 18 volikogu liiget, vastu oli
kaks ning kaks jäid erapooletuks.
Vallavalitsuse poolt esitati voli
kogule kinnitamiseks Elva valla 2018.
aasta esimene lisaeelarve. Lisaeelarve
on eelkõige vajalik, et täpsustada
tulude laekumist ja kulude jaotamist.
Valla tuleviku mõttes väga oluline otsus oli üldplaneeringu algatamine. Üldplaneeringu algatamise
vajadus tuleneb haldusreformist ja
valdade ühinemisest üheks vallaks.
Valdadel on kohustus koostada uus
üldplaneering kolme aasta jooksul
pärast ühinemist. Endiste valdade
üldplaneeringud kehtivad kuni Elva
valla üldplaneeringu kehtestamiseni. Seega sai arengukava koostamise
protsess sellel istungil punkti ja algab
uus ja veel pikem tööprotsess valla
ruumilisel kujundamisel.
Järgmiseks kinnitati Elva valla kalmistute uue andmekogu põhimäärus.
Kalmistuid on mitmeid, aga andmekogu on mõistlik teha üks ja ühtne.
Volikogu kinnitas väga olulise
õigusaktina valla eelarvest tegevustoetuste taotlemise ja eraldamise
korra, mis reguleerib peamiselt kultuuri- ja spordivaldkonna toetamist.
2019. aasta tegevustoetusi saab taotleda oktoobrikuu lõpuni.
Volikogu andis istungil nõusoleku

Elva Vallavalitsuse 20.09.2018 istungil otsustati:
muuta Elva valla ja MTÜ Hellenurme
Mõis vahel sõlmitud rendilepingut
Hellenurme külas asuva mõisahoone
kasutamiseks.
Rõngu Lasteaed Pihlakobar põhimääruse muutmise eesmärk oli
tagada Hellenurme külas asuva lasteaia edasine juhtimine Rõngu Lasteaia
poolt.
Kinnitati ka muudatused volikogu
spordikomisjonis, kus uuteks liikmeteks on Andres Bõkarev ja Kaie Tali
ning sotsiaal- ja tervisekomisjonis,
kus uueks liikmeks on Anne Lepik.
Volikogu otsustas tühistada mitmed
aktuaalsuse kaotanud määrused, mis
peale valdade ühinemist enam sisuliselt ei ole vajalikud. Lisaks otsustati
lubada riigi ja kohaliku omavalitsuse
registrist kustutada Nõuni Külaraamatukogu (asub Otepää vallas Nõuni
külas) põhjusel, et endises Palupera
vallas asunud Nõuni raamatukogu
kui eraldi asutust enam ei eksisteeri.
Raamatukogu ise töötab edasi ja on
Otepää valla raamatukogu üks haruraamatukogudest.
Maano Koemets
volikogu esimees

Elva valla arengukava 2019–2025 ja
eelarvestrateegiaja 2019–2022
1. oktoobril kinnitas volikogu Elva
valla arengukava aastateks 2019–
2025 ja eelarvestrateegia aastateks
2019–2022. Järgneva kuue aasta olulisteks väljakutseteks on atraktiivse
elukeskkonna loomine, elanike juurdekasv, looduslike eelduste ja soodsa
asendi ärakasutamine turismi- ja
puhkemajanduse arendamiseks ning
töökohtade loomine ja hoidmine
kogu vallas.
Arengukava koostamisel on olnud
eesmärk jõuda võimalikult paljude
valla elanikeni. Inimesed on arengukava protsessis väga aktiivselt kaasa
löönud, läbiviidud on rahvakoosolekuid nii ideekorjeks kui arengukava
eelnõu tutvustamiseks.
Järgnevateks aastateks seatud
eesmärkidest tasub esile tuua ette-

võtlusõppe rakendamist koolides,
eakate ja puuetega inimeste aktiivset integreerimist ühiskonnaellu,
loomemajanduse ja sporditurismi
arendamist, aktiivset kogukondade
kaasamist ning avatud valitsemise
põhimõtete rakendamist. Raamatukogude arendamine, näiteks Rõngu
kogukonnakeskuse loomine, on
samuti üks põnevamaid lähiaastate
projekte.
Elva valla eelarvestrateegia
kavandatud investeeringute maht
aastateks 2018–2022 on 26,3 miljonit eurot. Investeeringutest planeeritakse laenu arvelt ellu viia 16,2
miljonit eurot ehk 61,7%. Suurimad
investeeringuobjektid järgnevatel
aastatel on Elva linnasüdame kaasajastamine, Elva jäätmejaama raja-

mine, Elva spordihoone ehitus, Puhja
ja Rannu kooli ning Elva Gümnaasiumi Puiestee tänava õppehoone kaasajastamine, Kentsi paisjärve arendamine, Rõngu kogukonnakeskuse
ehitus, Käärdi lasteaia ehitus ning
erinevad investeeringud teedesse ja
tänavatesse.
Elva valla visiooniks on: „Elva vald
on külalislahke ja abivalmis, inimestele ning ideedele avatud, parima
elu- ja ettevõtluskeskkonnaga vald,
kus väärtustatakse head haridust,
rikkalikku kultuuri ja sporti.“
Kertu Vuks
arengu- ja planeeringu
osakonna juhataja

Kõik kultuuriühingud saavad taotleda ka baastoetust, mis on ette nähtud
ühingu regulaarsete toimingutega
kaasnevate kulude katmiseks.
Spordiklubide toetamisel on
prioriteediks noortesport ja kvalifitseeritud treenerite palkamise toetamine – ka spordiklubid saavad uue
korra alusel taotleda palgatoetust.
Lisaks koosneb spordi
k lubide
tegevus
t oetus pearahast, mida
makstakse iga treeningul osaleva
noorsportlase eest.
Täiskasvanute sporditegevuse
toetamiseks on uue korra alusel
võimalik taotleda täiskasvanute
esindusvõistkonna toetust, mis on
ette nähtud võistkondadele, mis
esindavad Elva valla spordiklubi täiskasvanute arvestuses maakondlikel
või üleriigilistel meistrivõistlustel.
Muude mittetulundusühenduste toetus on peamiselt mõeldud
kogukonnavaldkonna ühendustele,

Elva Vallavalitsuse 25.09.2018 istungil otsustati:
anda projekteerimistingimused Elva linnas J. Kärneri tn 26b üksikelamu ehitusprojekti
koostamiseks;
anda ehitusload üksikelamu ja abihoone püstitamiseks ning olemasoleva elamu lammutamiseks Elvas Raudtee tn 1a;
anda ehitusluba Kalme külas Männituka tn 1 üksikelamu püstitamiseks vastavalt
ehitusprojektile;
anda ehitusluba Rõngu jalgratta- ja jalgtee ehitamiseks (tugimaantee nr 52 Viljandi–
Rõngu km 59,78–61,05);
anda projekteerimistingimused Aakre külas Jaasi kinnistul päikesepargi ehitusprojekti
koostamiseks;
anda tasuta kasutusse mitteeluruumid Elva Gümnaasiumi Puiestee 2 õppehoones
MTÜ-le Jõusport 25.09.2018–31.08.2023;
arutati Puhjas Kaevu tee 4 detailplaneeringu kehtestamist;
eraldada projektitoetus Konguta Jahiselts MTÜ-le summas 640 eurot;
kehtestada Vellavere külas Raini kinnistu detailplaneering;
kehtestada Elva valla kogukonnavaldkonna tunnustusavalduste statuut;
korraldada ja kuulutada välja Elva valla 2018. aasta kaasava eelarve rahvahääletus;
luua Rõngu Lasteaed Pihlakobar struktuuri 2 lasteaiarühma (sõime- ja liitrühm) Hellenurme mõisahoones;
lõpetada sõlmitud eluruumi üürileping (eluruum Hellenurme külas);
maksta SA Elva Laste- ja Perekeskus, SA Elva Teenused, SA Rõngu Hooldusravikeskus ja
SA Uderna Hooldekodu nõukogu liikmetele (välja arvatud vallavalitsuse liikmed) alates
01.10.2018 tasu nõukogu koosolekust osavõtu eest;
moodustada Elva valla haridusvaldkonna tunnustamisavalduste jagamiseks komisjon;
muuta Elva Vallavalitsuse struktuuri ja teenistuskohtade koosseisu ning lisada struktuuri
täiendavad teenistuskohad (2 hooldustöötajat);
määrata MTÜ-s Tartumaa Noorsootöötajate Ühendus Elva valla nimel liikmeõigusi
teostavaks isikuks Elva Huviala- ja Koolituskeskuse noorsootöötaja Hanna Laius;
määrata ehitiste teenindamiseks vajaliku maa koha-aadressiks Elva vald, Kaarlijärve
küla, Künka, sihtotstarbeks tootmismaa, pindalaks 2943 m2;
vabastada jäätmevaldaja korraldatud jäätmeveoga liitumisest talveperioodiks seoses
juurdepääsutee seisundiga;
vabastada jäätmevaldaja korraldatud jäätmeveoga liitumisest 2019. aastaks, kuna elamut
ei ole võimalik kasutada (elamiskõlbmatu);

Elva Vallavalitsuse 02.10.2018 istungil otsustati:
anda ehitusluba vee- ja kanalisatsioonitorustike rajamiseks Rõngu alevikus Tehase
tänava piirkonnas;
anda ehitusluba Vahessaare sidemasti ühendamiseks EST-SIDE võrguga Vahessaare
külas;
anda ehitusluba üksikelamu püstitamiseks Poole külas Annuki kinnistule;
anda ehitusluba Konguta külas Väike-Vahemetsa kinnistule üksikelamu püstitamiseks;
anda kasutusluba Mälgi külas Roosi kinnistul valminud veetorustikule;
anda projekteerimistingimused Rannakülas Haani kinnistule üksikelamu ehitusprojekti
koostamiseks;
anda projekteerimistingimused Rannu alevikus Järvekalda kinnistule teater-varjualuse
ehitusprojekti koostamiseks;
eraldada reservfondist 53 445 eurot SA Elva Teenused investeerimis- ja tegevustoetuseks;
esitada Tartu Maakohtule avaldus pärandvara pankroti väljakuulutamiseks;
kiita heaks hajaasustuse programmi projekti „Juurdepääs Laane ja Nõgikikka kinnistutele“ aruanne;
kuulutada välja endises Rannu vallamajas asuvate mitteeluruumide üürile andmiseks
kirjalik enampakkumine;
korraldada avatud menetlusega riigihange „Elva valla teede lumetõrje 2018–2022“;
kehtestada Tännassilma külas Kaevu tee 3 krundi detailplaneering;
kinnitada riigihanke nr 200200 „Elva valla kergliiklusteede ehitus“ tulemused ning
tunnistada edukaks OÜ RoadWest pakkumus maksumusega 843 907,74 eurot, millele
lisandub käibemaks 20% ning sõlmida hankeleping;
kinnitada Elva Lasteaed Murumuna 2018/2019 õppeaasta hoolekogu koosseis;
kinnitada Puhja Lasteaed Pääsusilm 2018/2019 õppeaasta hoolekogu koosseis;
lubada ilma detailplaneeringut koostamata muuta Puhja alevikus Kaevu tee 10 ja Kaevu
tee 12 omavahelisi piire;
seada isiklik kasutusõigus Elektrilevi OÜ kasuks tähtajatult Elva valla omandis olevale
katastriüksusele asukohaga Tammiste küla, Tammiste-Väljaotsa;
seada isiklik kasutusõigus Elektrilevi OÜ kasuks tähtajatult Elva valla omandis olevale
katastriüksusele asukohaga Kalme küla, Mesika põik;
sõlmida sotsiaaleluruumi üürileping;
volitada Eva Kuslap esindama Elva valda MTÜ Eesti Tervislike Linnade Võrgustiku
üldkoosolekul 10. oktoobril 2018.
Salle Ritso
vallasekretär

Tegevustoetuse taotlemisest
Alates 1. oktoobrist kehtib Elva
vallas uus tegevustoetuste kord,
mis jaguneb kolmeks kategooriaks
– kultuurikollektiivide toetused
kultuuriühingutele, spordiklubide
toetused ja toetused muudele mittetulundusühendustele. Kuna seni
oli mittetulundusliku tegevuse toetamine erinevates valla piirkondades
väga erinevalt korraldatud, oli vajalik
ühiste põhimõtete väljatöötamine.
Kultuurikollektiivide toetamisel on prioriteediks laulu- ja tantsupeo protsessis osalevate kollektiivide
toetamine kvalifitseeritud juhendaja
palgatoetusega. Kultuurikollektiivid,
mis ei osale laulu- ja tantsupeo protsessis, kuid tegutsevad siiski rahvakultuuri valdkonnas, saavad samuti
palgatoetust taotleda, kuid toetuse
suurus on sellevõrra väiksem. Palga
toetust ei saa taotleda kollektiivid,
mille juhendaja töötasu on juba ette
nähtud mõne allasutuse eelarves.

nimetada AS Emajõe Veevärk aktsionäriõigusi teostavaks isikuks Toomas Järveoja.

et toetada külaliikumise arendamist,
kodanikualgatuse ja ühistegevuse
aktiviseerimist ja teisi kogukonna
arendamiseks suunatud tegevusi.
Selles kategoorias koosneb toetus
baastoetusest ja haldustoetusest,
mida saavad taotleda ühendused,
mis haldavad ka näiteks avalikkusele
avatud külamaja või -platsi.
Tegevustoetusi 2019. aastaks saab
taotleda kuni 1. novembrini valla
veebilehel oleval e-vormil, digitaalselt allkirjastatuna e-posti teel või
paberkandjal.
Lisainfo tegevustoetuste korra ja
taotlemise kohta: telefon 5384 4233;
e-post karmen.moont@elva.ee.
Karmen Moont
kultuurispetsialist

Detailplaneeringute
kehtestamine
Elva Vallavalitsuse 25.09.2018
korraldusega nr 1023 kehtestati
Vellevere külas Raini kinnistu
detailplaneering, millega antakse
krundile ehitusõigus ühe üksikelamu
ja ühe kõrvalhoone püstitamiseks.
Juurdepääsuks krundile rajatakse mahasõit Vapramäe-Vellavere
kõrvalmaanteelt, vee- ja kanalisatsioonivarustus ning soojavarustus
rajatakse lokaalsena.
Kehtestatud detailplaneering on
kooskõlas Konguta valla üldplaneeringuga.
Elva Vallavalitsuse 02.10.2018
korraldusega nr 1057 kehtestati
Tännassilma külas Kaevu tee 3
kinnistu detailplaneering, millega antakse krundile ehitusõigus
piirkonna soojavarustust tagava
katlamaja-hakkelao ja katlamaja
teenindamiseks vajalike rajatiste

ehitamiseks. Juurdepääsuks krundile rajatakse mahasõit Kaevu teelt
ning liikluskorralduse paremaks
tagamiseks rekonstrueeritakse
Tartu-Viljandi-Kilingi-Nõmme riigi
tee ristmik.
Kehtestatud detailplaneering on
kooskõlas Puhja valla üldplaneeringuga.
Kehtestatud detailplaneeringutega on võimalik tutvuda
Elva Valla
v alitsuse arengu- ja
planeeringu
o sakonnas (Kesk tn
32, Elva linn) ning veebilehel
www.elva.ee/detailplaneeringud.
Maarika Uprus
planeeringu
spetsialist
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Elva vald tunnustas ettevõtjaid
terashaaveldus koos
märgvärvimisega ja
lõppkomplekteerimiseks vajalikud
tootmisseadmed.
Aasta arendus
projekt
2018
– Janar Saviir,
Margo Laul, Jaak
Roosaare ning
Domus Kinnis
vara Pikk 2 ja Jõe
4 kortermajad
Pikk 2 hoone on
elvalasele kaua
tuntud kui Tartumaa muuseumi ning
raamatukogu maja.
Pärast muuseumi
ning raamatukogu
väljakolimist seisis
hoone mõni aeg
tühjana, kuid pärast
rekonstrueerimist
on selle maapealne korrus hõivaAivo Johanson vastu võtmas Särav Startija 2018 aunimetust.
tud väiksemate
Foto: Mikk Järv
teenindusäridega
4. oktoobril toimunud ettevõtlus- (ilusalong, füsioteraapiakeskus,
konverentsi „Samm Sinu unistuste- lastehoid, advokaadibüroo) ning
ni“ raames toimus ka Elva valla ette- hoone teine korrus kasutusel rendivõtjate tunnustamine. Tunnustused korteritena. Nägus hoone on kenaks
anti välja laekunud ettepanekute ansambliks raudteejaama hoone ja
alusel viies kategoorias.
selle esise väljakuga, olles Elva linna
Aasta ettevõtja 2018 – Harry esinduslikkuse visiitkaardil väärikas
Metall
objekt.
Harry Metalli põhitegevusala on
Jõe 4 hoone seisis pikalt tühjana.
metallitööd ja metallmasinaosade Hoone sai uue fassaadi ning tänastevalmistamine. Tehas asub Ervu külas. le standarditele vastava siseviimistAlgselt alltöövõttu pakkunud ette lusega üürikorterid. Jõe 4 kortermaja
võte alustas tööd 2005. aastal endise pakub Elvas head elukeskkonda
sovhoosi tühjaks jäänud remondi- kesklinna lähedal.
töökoja ruumides. Uus, kaasaegne
Särav Startija 2018 – Waksal
tehas valmistab kaevandus-, lammu- Wabrik
tus- ja pinnase ehituse ettevõtetele
Waksal Wabrik on omanäoline
vajalikke koppasid ning sobivaid toitlustusasutus, mis on stiilselt
lisaseadmeid ja nende osi. Teha- säilitanud endise tööstuse elemenses on uued, kaasaegsed tootmis te, kuid kaasajastanud kogu interseadmed toormaterjali eeltöötluseks, jööri. Wabrik loodi endisesse Elva
toodete käsi- ja robotkeevituseks, leivatehasesse. Esialgu Nõukogude
cnc-töötluseks, lõppviimistluseks armeele kuivikuid tootnud teha-

sest sai aja möödudes torditsehh,
tipphetkel valmis Wabriku suures
saalis ühes päevas kuni 700 torti.
Alates 1998. aastast asus hoones
Elta Puit tehas. Oma avapidu tähistas Waksal Wabrik tänavu aasta 11.
mail. Wabrikus hinnatakse liha, mida
valmistatakse ehedalt ja elamusega.
Aasta turismi tegu 2018 –
Hellenurme Veskimuuseum
Hellenurme Veskimuuseumis
hoitakse töös Eesti viimast vee jõul
töötavat jahuveskit. Veski ehitati
1880. aastal Middendorffide pere
poolt. Tänaseni töötavad masinad
pärinevad enamasti 1922. aastast.
Külastajate saabudes pannakse
vesiveski tööle ning on võimalik näha
algusest lõpuni viljateradest jahu
valmimise protsessi ning saada leivakojas osa traditsioonilisest rukki
leivast. Hellenurme Veskimuuseumi
paketti „Veest leivani ehk jahutegu
veskikojas ja leivategu leivakojas“ on
tunnustatud ökoturismi kvaliteedi
märgisega EHE (Ehtne ja Huvitav
Eesti). Veskimuuseumis toimuvad
aastaringselt mitmed üritused: õpitoad, kinoõhtud, kontserdid.
Aasta maaelu arendaja 2018 –
Põllumeemeeste Ühistu KEVILI.
Kevili liikmeteks on 152 teraviljaja rapsikasvatajat, kellest ligi pooled
jäävad 50 km raadiusesse Rõngu
teraviljaterminalist. Rõngu terminal on Lõuna-Eesti kaasaegseim ja
suurim viljaterminal, mis mahutab
50 000 tonni teravilja ning suudab
ühe tunni jooksul vastu võtta 400
tonni ehk 16 veoautotäit saaki.
Terminalides asuvad Eesti kaas
aegseimad laborid, mis teevad viljaproovide kiiranalüüsi mõne hetkega
ning kuivati on võimeline kuivatama
kuni 75 tonni teravilja tunnis.

Kaasava eelarve rahvahääletus

15. oktoobrini saab VOLIS keskkonna vahendusel anda oma toetushääle Elva
kaasava eelarve ideedele. Isikut tõendava dokumendi alusel saab lahtioleku
aegadel hääletada Elva vallavalitsuses, Konguta, Palupera, Puhja ja Rõngu
teenuskeskustest ning Rannu Raamatukogus.
Hääletada saavad kõik vähemalt 16-aastased rahvastikuregistri järgi Elva
vallas elavad inimesed. Rahvahääletuse tulemusena reastatakse ettepanekud
vastavalt saadud häälte arvule, alustades enim hääli saanud ettepanekust tekib
pingerida. Kolm enim hääli saanud ettepanekut realiseeritakse tingimusel, et
kaasava eelarve objektid peavad asuma valla erinevates piirkondades. Täpsem
info ja hääletamine www.elva.ee/kaasaveelarve.
Rahvahääletusele pääsenud ideed
Kaasava eelarve ideekorje raames laekus 25 ettepanekut, millest sõelumiskomisjon valis välja need, mis pääsesid rahvahääletusele.
-- Aakre külla aastaringselt kasutatava tuletõrje veevõtukoha loomine
-- Annikoru puhkepargi arendus
-- Avalik mänguväljak Elva linnas
-- Bussi ootamine bussipeatustes, liinil Elva-Rõngu (välijõusaali masinad
bussipeatuste juurde)
-- Kiirustabloode paigaldamine
-- Kirepi bussijaamad valgeks (päikesetoitel valgustus Kirepi ja Puiestee
bussipeatustesse)
-- Mõeldes lastele (lauatennise mängimiskohad kõigi koolide juurde)
-- Palupera mõisakooli staadioni jõulinnak
-- Rannu ja Kureküla mänguväljak
-- Rõngu Vabadussõja monumendiplatsi rekonstrueerimine
-- Rõngu Rahvamaja siseõuealale laste mänguala ja minigolfiradade rajamine
-- Sihtmärki jõudmine turvalisemaks! (Ulilasse bussiootepaviljonide ehitamine)
-- Skatepargi rajamine koos väli male/kabe ja lauatennise laudadega Annikorru
-- Valguta Mustjärve ja Tamme paljandi matkaradade korrastamine
-- Verevi rand põnevamaks ja hubasemaks
Kertu Vuks -- Välijõusaali rajamine Puhja alevikku
arengu- ja planeeringuosakonna
Rahvahääletuse tulemused ja rahastuse saanud ettepanekud selguvad 16.
juhataja oktoobril 2018, kui hääletus on lõppenud.
Kertu Vuks
arengu- ja planeeringuosakonna juhataja

Elva valla teisel lusikapeol tervitati suvebeebisid

Foto: Kayvo Kroon

27. septembril oli Elva Kultuurikeskusesse vallavanema
vastuvõtule kutsutud 67 mais, juunis, juulis ja augustis Elva
valda sündinud beebit, kelle hulgas oli 30 poissi ja 37 tüdrukut.
Traditsiooniliselt said beebid mälestuseks valla sümboolikaga lusika ja õnnitluskaardi, lisaks raamatu „Pisike puu“, mis

on Eesti Lastekirjanduse Keskuse ja Kultuuriministeeriumi
kingitus kõikidele Eestis sündivatele lastele.Ametlikule osale
järgnes ühispildistamine ja tordisöömine.
Tore oli näha, et nii mõneski peres oli tegemist juba teise,
kolmanda või lausa neljanda lapsega ja lusikat tuldi vastu

võtma terve perega. Palju õnne veelkord beebidele ja nende
peredele!
Karmen Moont
kultuurispetsialist
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Hellenurme lasteaed jätkab Rõngu lasteaiaperega

Ajaloolises Hellenurme mõisahoones asub lasteaed.

Hellenurme Mõis MTÜ on Helle
nurmes eralasteaeda pidanud 25
aastat. Seoses haldusreformiga on
tekkinud Elva vallal uued võimalused
alushariduse pakkumiseks. Palupera
Vallavalitsus sõlmis 19.10.2015
MTÜga Hellenurme Mõis hoiu- ja
alushariduse teenuse osutamiseks
lepingu, mis kehtib kuni 01.11.2018.
Palupera piirkonnakogu arutas
Helenurme eralasteaiaga seonduvad teemasid 05.07.2018 koosolekul
ning üldiseks soovituseks oli, et

Foto: Kayvo Kroon

vald alustaks ise Hellenurmes alushariduse pakkumisega. Kokkuleppel
Hellenurme Mõisaga on vald otsustanud hankelepingu lõppemisel ise
piirkonnas lasteaeda pidada.
Elva vald on otsustanud ühendada
Hellenurme lasteaiarühmad Rõngu
Lasteaed Pihlakobara koosseisu. Elva
vallavalitsus kohtus 10. septembril
ka lapsevanematega, et eesseisvaid
muudatusi selgitada. Volikogu otsustas 1. oktoobril muuta Rõngu lasteaia
põhimäärust ning edaspidi toimub

lasteaia õppetöö kahes õppehoones.
Sisuliselt uute lasteaiarühmade loomiseks on Rõngu lasteaia direktor
Marge Jaasi-Tamm korraldanud konkursi ning lähiajal selgub, millised
inimesed jätkavad õpetajatena.
Lasteaed asukohaga mitmes
majas on Eestimaal täna juba üsna
tavaline praktika. Ühine õppekava
ja ühendavad projektid, õpetajate
enesetäiendamine koostöös teiste
kolleegidega, tugispetsialistide
panus laste arendamisel mõlemas
majas ning ühised väljasõidud ja
külaskäigud lasterühmade vahel
on kindlasti lisaväärtused, millest
saavad kasu kõik osapooled. Vähem
tähtsad ei ole sihipärane juhtimine ja
koosmajandamine ühes piirkonnas.
Kindlasti on koos edasi tegutsedes ja
tulevikku vaadates rohkem kindlustunnet ja motivatsiooni hoida ja luua
head lasteaeda Hellenurmes.
Marika Saar
abivallavanem

Elva Lasteaias Murumuna toimus
27. septembril perepäevana esmakordselt heategevuslik Mihklilaat.
Kuna ilmataat mängis seekord
vingerpussi, siis pidasime sügislaata
tubastes tingimustes. Vaatama sellele oli osavõtjaid palju ja laadamelu
igati tuntav ja nakatav! Murumuna

saal, fuajee ja teemapesad olid muutunud vahvaks laadaplatsiks, mida
sai nautida mõnusa muusika saatel.
Murumuna rühmade lastevanemad tõid laada jaoks müügile hoidiseid, käsitööd ja küpsetisi ning
midagi vahvat ka õnneloosi jaoks.
Lisaks andsid ka rühmad ise lastega

Aakre lapsed tigude elu uurimas

Ka tigude matkal saime joosta! 		

Foto: Velda Krillo

Muusika meie sees ja meie ümber
puudutab igat hinge, olenemata
soost ja vanusest. Hommikune
äratus
kell, väikelapse naer või
isegi mehisema mootoriga sõiduk
meenutab veidikenegi mingit tooni,
millest saab alguse muusika. Sellist
erinevate häälte virr-varri kuuleb
koolis alates esimesest meloodilisest
tunnikellast, kuni väsinud hõigeteni
päeva lõppedes.
Siiski 1. oktoobril võis muusikat kuulda märksa korrastatumas võtmes, kui Rõngu Keskkool
muusikapäeva tähistas. Hommikul
tervitas 3. klass saabujaid fuajees
temaatilise sügislauluga „Teele, teele
kurekesed“, tuletades kooliperele
meelde, et kuuma ja kuivaga tuleb
nüüd selleks korraks hüvasti jätta.
Linnuparved on teel lõunasse ja
nii mõnigi koolijüts saabus juba tol
hommikul kooli kinnastega.
Igal vahetunnil sai erinevate laulu
laste esitused kuulda meeleolukaid
sügislaule ja peatselt saabus ka meie
muusikapäevale kutsutud külaline
– parmupilli- ja torupillivirtuoos

Cätlin Mägi pärimuslinnast Viljandist. Muusik kostitas kontsert-töötoaga ehk näitas huvilistele kuidas
siduda tänapäeval populaarset
elektronmuusikat autentsete rahva
viisidega, kasutades erinevaid kõlavärve ja heliefekte helipuldi abil.
Peamine, mida ta noortele öelda
tahtis, oli rahvalaulu tähtsus meie
rahva ajaloos ja mõistagi ka laulupeo traditsiooni säilitamine. Samas
areneb maailm ju sekunditega ja
seetõttu pole ka krabisev helisalvestis memmekese rahvalaulu üminast
meie aja teismelistele enam piisavalt
atraktiivne ning seda peab moderniseerima, kaotamata algupärandit.
Tunnike Cätliniga möödus imekähku
ja tagasiside oli igas mõttes positiivne.
1975. aastal ellu kutsutud rahvusvaheline muusikapäev sai Rõngu
Keskkoolis toredalt tähistatud ja
muusika jaoks on meie maja uksed
alati valla.
Erle Mägi
Rõngu Keskkooli muusikapedagoog

Kui tahad olla terve, siis liigu ja
liiguta!

Murumunas toimus Mihklilaat

Mihklilaadal sai osta kohalikku kaupa ning laadaliste head tuju hoidsid Kessu ja Tripp.
Foto: Veronika Abroi

Muusikapäev me sees ja ümber

omapoolse panuse meisterduste või
küpsetistega.
Täname kogu Murumuna pere
aktiivse osaluse ja suure panuse
eest Murumuna laadal! Suured tänud
kõigile lastevanematele, kes raatsisid kergendada oma talvevarusid,
tuues neid meile müügiks. Tore oli
nautida kaunist käsitööd, mõnusaid
suupisteid ja koogikesi. Kõik läks
väga hästi kaubaks, ka õunamahl,
mis oli sel aastal erakordselt magus
ja mõnus! Lastele meeldisid väga ka
õnneloos, näomaalingud ja mängud.
Vahvat meeleolu lõid ka ponisõit ja
meie selle aasta lõbus tegelane Kessu
koos oma sõbra Tripiga.
Suureks üllatuseks läks laat väga
hästi korda. Heategevuse käigus
kogutud summa eest planeerime osta
kevadeks õuealale toredad puukujud.
Suured tänud kõigile ning olge
ikka terved ja hoitud!

Meie Rannu Lasteaias teemegi nii
ja võtsime juba kolmandat korda osa
Euroopa spordinädalast. Kõik päevad
nädala jooksul olid täis liikumist.
Virgutuseks toimus hommikuti
võimlemine. Koridoris liikudes tuli
läbida takistusrada, mille käigus sooritati osavus- ja tasakaaluharjutusi.
Õuealal jätkus tegevusi igasse päeva.
Rühmad võtsid ette matku ja loodusrännakuid. Liikumispäeva tähistati
tantsides ja hopatades.
Spordipäeval tegutsesid lapsed
kümnel alal vastavalt vanusele ja
oskustele. Ilmataadiga oli kokkulepe saavutatud ja päike tellitud.
Spordinädala kujundusega diplom
rõõmustas lapsi ja terviseampsuks

pakuti pähkleid ning rosinaid.
Nädala lõpetas Mihklilaat, mis
toimus lasteaia õuealal. Rannu laste
aia näitering esitas J. Kunderi ainetel valminud näidendi „Suur Peeter
ja Väike Peeter“. Seejärel suunduti
tegevusaladele. Maitsta sai tervistavat astelpajujooki ja osaleda hea
tegevuslikus õnneloosis, mille kõrval
olid väikeste müüjate laadaletid. Kohvikus pakuti lastevanemate küpsetisi
ja tegutses Meriti tantsulava.
Rannu Lasteaias leiti õpetamise
rõõmu võti!
Epp Alekõrs ja Karin Tuvikene
Rannu Lasteaia õpetajad

Õpetajatepäev Rõngu Keskkoolis

5. oktoobri hommikul aknast välja
Kadri Joost ja Veronika Abroi vaadates olid vihmapilved katnud
Elva Lasteaed Murumuna juhtkond taevalaotuse, päikest ei kusagil ning
tuul räsis puid ja põõsaid. Argipäeval tuleb taolistel hommikutundidel
kuuma tee või kohviga teadlikult
meeleolu üleval hoida, et mitte
pimeneva aastaaja masendusenoote
Kevadel saime sihtasutuselt hingele ligi lasta. Sel pidulikul reedel
Vapramäe-Vellavere-Vitipalu rõõ- võis õpetaja mõnusalt oma cappuccimustava uudise, et Aakre lasteaia no-tassi peos hoida ka peale tunnimetsamatk, mille teema „Eesti lipu kella helisemist, sest oli ju õpetajate
värvid talvises looduses“, oli valitud päev.
VVV matkamäng 2018 võitjate hulka.
Rõngu Keskkoolis on selleks
Auhinnaks valisime õppeprogram- päevaks ellu kutsutud tänuväärne
mi „Tigu“, mille otsustasime läbida traditsioon, kus kõige tähtsamale
septembris.
kohale on asetatud meie kooli endiLapsed tundsid retkest suurt sed pedagoogid. Eelmistele aastarõõmu ja väikesed matkalised said tele sarnaselt läksid ajalooõpetaja
tigudega tutvust teha – otsida tigu- Anne Leppik ja direktor Hilju Erik
sid, vaadata, kuidas nad söövad ja kus ka sel korral kauaaegsetele õpetaelavad ning saadi teada, milline näeb jatele koju tervituslille ning sooja
välja viinamäetigu.
kallistusega. Ringreisilt naasnuna,
Vahelduseks tänapäeva kiirele elu- on neil alati uued pajatused, mida
tempole, oli lastel tore ka teotempos selle väikese aja jooksul taas kuulda
kulgeda.
sai. Eks õpetaja olegi ju lisaks teadKaia Otsa, Velda Krillo miste edasiandjale ka kuulaja, kes
Aakre Lasteaed- Algkooli õpetajad talletab aastate jooksul lugematul

hulgal lugusid. Neid on naljakaid,
kuid samas ka õpetlikke, paljudes
neist kübeke äratundmisrõõmu,
ivake nostalgiat.
Lisaks on sel päeval meie kooli
oodatud ka kõik endised õpetajad, kel
vähegi jaksu tulla. Kaetud oli kohvilaud suupistetega ja kohale tulid sel
korral kauaaegsetest pedagoogidest
Helju Viru, Vaike Kattai, Eha Jans,
Helve-Sirle Päid, Mairi Hurt, Mare
Tina, Aime Mardi, Mare Russak.
Meie õpilased pakkusid laulu- ja
luulerõõmu ning direktor Hilju Erik
kinkis kohaletulnuile tänumeened.
Tervitused pidulikul päeval andis
edasi Marika Saar ning pildigalerii
toredatest hetkedest õpetajatöös
valmistas ette Hille Raja.
Seltskondlik hommikupoolik sõbralikus õhkkonnas oli igati meelde
jääv ja hingekosutav. Tervist ja
rõõmsat meelt kõikidele Elva valla
endistele ja praegustele õpetajatele!
Erle Mägi
Rõngu Keskkool

ELVA VALLA INFOLEHT

Teadlaste Öö Elva valla koolides
27.–28. septembril toimus juba 13. korda Teadlaste Öö festival, mis on Eesti suurim teadust populariseerivate
sündmuste sari. Ka Elva valla koolides toimus sel ajal palju põnevaid üritusi nii suurtele kui väikestele.
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Elvas oli populaarne aju lahkamise töötuba

Puhjas meisterdati huulepalsamit ning disainiti veefiltrit

Veepuhastamise töötuba.
Foto: Triinu Vakmann

Teadlaste Öö nädalal toimusid
temaatilised töötoad ka Puhja
Koolis. 9. klassi õpilased tegid
tegevuskaartide järgi kakaovõist,
mesilasvahast ning oliiviõlist huule
palsamit ning avardasid seeläbi oma
teadmisi keskkonnasõbralikust
kosmeetikast. Koos arutati, mis on
huulepalsami sõltuvus ja mille järgi
otsustada, kas toode on keskkonnasõbralik või mitte. Iga õpilane sai
töötoa lõpus enda tehtud huule
palsami koju kaasa võtta.
8. klassi õpilased osalesid aga
vee puhastamise töötoas, kus tuli
juhendi järgi ise veefilter disainida
ning erinevate ainetega mustaks

tehtud vesi võimalikult puhtaks
saada. Õpilased uurisid rühmades,
millised vahendid erinevate ainete
puhastamiseks kõige paremini sobivad. Arutleti ka puhta vee tähtsuse
ja selle kättesaadavuse üle Maa erinevates piirkondades.
Põnevate ja praktiliste töötubade läbi viimist toetas juhendite ja
materjalidega AHHAA Teaduskeskus.
Triinu Vakmann
Puhja Kooli loodusainete õpetaja

JukuAkadeemia öökool Kongutas

Lasteaialapsed eksperimente tegemas.

Peaaegu 10 aastat on Konguta
Koolis tegeldud teaduse populariseerimisega. Traditsiooniline JukuAkadeemia öökool toimus tänavu
juba seitsmendat korda ning vabariigi juubeliaasta tingis ka keskendumise Eesti teadlaste tegevustele
ja saavutustele teadusmaailmas.
Nii tutvuti laborites Lactobacillus

Foto: erakogu

fermentum ME-3-ga, spordifüsioloogide ja meditsiini ning ajuuurijate tegevusega, aga ka Brasiilia sipelgate uurimise tulemustega. Meie kooli lapsevanemast
seeneteadlane Kadri Pärtel tegutses seenelaboris mükoloogina ja
ehituslaboris tutvuti J. W. Krause
tegevusega. Jaan Tatika laboris

uuriti „võimatuid“ leiutisi ning
katsetati erinevaid elektritootmise
võimalusi. Lasteaia akadeemikud
olid vaimustatud Elva valla teaduse
populariseerija Aigar Vaigu Rakett
69-st ja seadsid sisse oma katsete
ja eksperimentide töötoad. Kõige
pisemad uurisid õpetajate abil õuna
sisemust ja eluringi.
Igal aastal on öökoolis olnud
peidus mõni üllatus ja ka tänavu ei
pidanud lapsed pettuma. Planetaariumis nauditi loodus- ja keskkonnateemalisi filme. Traditsiooniks on
muutumas ka ööorienteerumine,
kus pilkases pimeduses tuleb leida
üles kontrollpunktid ja panna klassi
nutikus proovile ülesannete lahendamisel. Meeleoluka öö lõpetas
teadlaste disko ja uue päeva juhatas
tavakohaselt sisse teadurite hommikuvõimlemine.
Kohtumiseni järgmises öökoolis!

Aju lahkamise töötuba. 		

Foto: Marieta Lokk

28. septembril jõudis taas Elva
Gümnaasiumisse Teadlaste Öö
Festival, mis vabariiklikult toimus
juba 13. korda, Elvas teist aastat
järjest. Ürituse eestvedajateks
olid õpetajad Evelin Toom ja Külli
Korol. Kokku osales üritusel üle 350
inimese, mis ületab eelmise aasta
külastajate arvu.
Teadushuvilistel oli võimalus
terve õhtu võtta osa erinevatest
töötubadest, mida viisid läbi külalis
esinejad kui ka oma kooli õpetajad,
õpilased, lapsevanemad ja vilistlased. Töötubasid toimus kokku lausa
17 ning üritusele järgnes ilutulestik,
öökorvpall ja öödisko.
Uudistajaid jagus igasse töötuppa
rohkelt, kuid kõige populaarsemaks
osutus Psühhobussi poolt läbi
viidud aju lahkamine. Paljusid köitis
ka väga Teadusbussi valgustuba ja
Eesti Keskkonnauuringute Keskuse
Tartu osakonna vanemkeemiku Ülis
Sõukandi poolt läbi viidud haisu
töötuba.
Elva Gümnaasiumi õpilasesindus
oli püsti pannud ka kohviku, kus

pakuti kõike head paremat – alustades pitsast ja lõpetades pehme
jäätisega. Terve õhtu jooksul kõlas
kõlaritest meeleolumuusika, kuid
oli ka live-muusikat kooli enda
õpilaste poolt lõõtspillimuusika
näol. Fuajee oli kaunistatud õhupallidega ja valgusmänguga. Selle
ja ka öödisko eest saab tänusõnad
öelda režiiringile.
Sellised üritused on kindlasti
vajalikud, et tuua teadust inimesteni huvitaval ja lõbupakkuval viisil.
Rõõm oli näha kui palju õpilasi ürituse korraldamisele kaasa aitasid
ja isegi töötubasid täiesti üksi läbi
viisid. Teadlaste Öö läbiviimist
toetasid Teaduskeskus AHHAA,
Tartu linn, Elva vald, Elva Gümnaasium, Teadusbuss, Psühhobuss,
Keskkonnaamet, Triplex Eesti OÜ,
Kalev, ERR, Red Bull, Tartu Ülikool,
Politsei- ja Piirivalveamet, KIK,
Hasartmängumaksu nõukogu.
Marieta Lokk
Elva Gümnaasiumi 12.HU klassi
õpilane

Rannus sai osa töötubadest ja teaduskohvikust

Liina Tamm
Konguta Kooli direktor

Aardejaht Paluperas

Sidrunivulkaani töötuba.

Palupera Põhikoolis lõppes Teadlaste Öö festival oodatud ja traditsioonilise reedeõhtuse maasti
kumänguga Aardejaht. Õpilaste
poolt mitte vähem oodatud olid ka
AHHAA töötoad, viktoriin, näitused
ja kohtumised teadlastega.
Erinevatele seentele pühendatud
näituse korraldamiseks käisid 6.

Foto: Arved Silk

klassi õpilased koos juhendajatega
ühiselt seenemetsas. Lisaks kübarseentele olid näitusel eksponeeritud
ka hallitusseened. Pärmseente teadvustamiseks küpsetasid 7. klassi õpilased koolikokk Leelo juhendamisel
kukleid. Näitusel olid vaatamiseks
ka seenehoidised, kääritatud joogid
(meekali) ning 8. klassi tüdrukute

poolt seentega värvitud villased
lõngad. Kõik pered said osaleda
netiküsitluses seenelkäimise pere
traditsioonide kohta. Selgus, et 96%
küsitlusele vastanutest harrastavad
seente korjamist.
Lisaks AHHAA töötubadele
sidrunivulkaan, LED taskulamp,
huulepalsam, vee puhastamine ja
tuulelohe, olid külas Margit Turb
Keskkonnaametist ja GLOBE Eesti
juhendajad Laura Altin ja Merli
Ilves. Huvipakkuvam oli VR-prillide
(virtuaalreaalsuse prillid) tutvustus ja kasutuskogemuse saamine,
lõpetuseks saime GLOBE-lt ja USA
saatkonnalt koolile kingituseks kaks
paari VR-prille.
Aitäh kõigile Palupera kooli töötajatele ja õpilastele, kes olid abiks
TÖF 2018 nädala tegevuste ettevalmistamisel ja läbiviimisel!
Tiiu Rohtla ja Arvet Silk
Palupera Põhikooli õpetajad

Töötubade läbiviijad Rannu Koolis. 		

27. septembri õhtul avanesid
Rannu Kooli uksed selleks, et sukelduda teadusmaailma. Teadusõhtu
algas Psühhobussi teadusteatriga,
mille järgselt oli õpilastel ja nende
vanematel võimalus osa saada
paljudest erinevatest töötubadest.
Töötubasid viisid läbi meie enda
õpetajad, õpilased, lapsevanemad
ja külalised. Tänavuse Teadlaste Öö
Festivali märksõna oli taaskasutus, mida oskuslikult töötubades
rakendati. Teadusõhtul oli võimalik meisterdada tuulelohesid, LED
taskulampe, paberist lilli, sai valmistada seepi ja huulepalsamit, oli

Foto: Merle-Kairit Toom

võimalus õppida vee puhastamist,
uurida kala sisemust, vaadelda
mobiilse planetaariumi etendusi,
teada saada sugupuu uurimisega
seonduvatest faktidest.
Õhtu vaieldamatu lemmik oli
Teaduskohvik oma hõrkude küpsetistega. Täname kõiki külalis
esinejaid, lapsevanemaid, õpilasi
ja õpetajaid, kes töötubadesse ja
kohvikusse panustasid.
Merle-Kairit Toom
Rannu Kooli loodusainete
õpetaja ja karjäärikoordinaator
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Rannu jõusaal on avatud!

Jõusaal Rannu Noortekeskuses.

Kooli alguse puhul avasime Rannus
jõusaali! Kevadel, koos päikese välja
tulemisega, tuli noortel idee rajada
jõusaal. Mõttele otsisime teostust
ning appi tuli „Nopi Üles“ noorte
omaalgatusprogramm. Projekti
kaasabil tegid noored Rannu Noortekeskusesse väikese aga hubase
jõusaali. Noored on ise jõusaali üle
väga uhked ning nüüd on võimalus

pärast suvesooja
möödumist teha
trenni sisejõusaalis. Trenni
on oodatud kõik
kogukonna liikmed! Tule tutvu ja
hakka regulaarselt
kogukonna jõusaalis treenima!
Rannu jõusaal on avatud
n o o r t e ke s k u s e
lahtiolekuaegadel
esmaspäevast reeFoto: erakogu
deni kell 12–18.
Jõusaali külastus on tasuta, aga
eeldab enda registreerimist jõusaali
kohale jõudmisel. Jõusaali kasutamine on mõeldud alates 14. eluaastast
ning alaealiste ohutuse eest vastutab
lapsevanem, kui lubab oma teismelise üksinda jõusaali. Kuna jõusaal on
väike, siis korraga mahub treenima
maksimaalselt viis inimest.
Projektifondi „Nopi Üles“ tegevus-

Mäletada, et mälestada
maa teistest paikadest.
Meenutati, kelle sõit
külmas vagunis oli beebina ema süles, kes kasvueas ning mõned juba
neiu- või noormeheeas.
Kogu eluks sidus neid
ühte Siberimaa.
Kohalolekuga austas
seltskonda Elva vallavanem
To o m a s
Järve
o ja, kes pidas
asjakohase kõne ning
Kohtumine Elvas.
Foto: erakogu
soovis kõigile tervist,
Lavastaja Anita Pavlova koos häid muljeid ja toimekat rahuküllast
Grete Kald näite
t rupiga „Atina“ tõi Heino vanaduspõlve.
Noorte Tugila spetsialist Kiige raamatu „Maria Siberimaal“
Täname Pubi Üksteist töötajaid
järgi välja etenduse, millega esineti kaunilt kujundatud laua ning proajaloosündmuste mälestamiseks ja fessionaalse teenindamise eest.
14. oktoobril kell 11.00 toimub
Eesti Vabariik 100 kingituseks küüditamise aastapäeval 25. märtsil Elva Elva Evangeelse Luteriusu kirikus
küüditatutele pühendatud jumalaKultuurikeskuses „Sinilind“.
Etenduse vaatajate hulgas oli ka teenistus.
Kõik, kes kord olnud ja läinud,
küüditatuid, kellega koos sai pärast
kõik, kes on praegu.
etendust käidud küüditatute mälesTulge ja seisame koos,
tuskivi juures küünlaid süütamas
loome taas ühiselt Eestimaa aegu.
ning lilli asetamas.
Nii nagu lausume koos:
Taimo Henno eestvedamisel sai
Eesti – ma armastan sind.
teoks 12. septembril küüditatute
kokkutulek. Kesk tänava pubi piduLiljaana Miil
likult kaetud lauaga saali oli kohale
näitetrupi „Atina“ näitleja
tulnuid nii Elva vallast kui ka Eestining jaanitulel Puhja pargis, kus korraldasime ka jaaniloteriid. 26. juunil
korraldasime talgud Puhja kalmistu allee korrastamiseks, lõikasime
Läinud suvi oli eriti kuum mitte otsustasime sinna kindlasti tagasi
kaskedel oksi ning korjasime prahti. ainult ilma, vaid ka sündmuste minna õppimaks sisekaemust, mis
Tantsuselts Opsal istutas 152 leina- poolest. Meie pühakoda pakkus sel palverändamise loomulik osa.
kaske Puhja kalmistu tee äärde 2006. suvel võimalust osa saada mitmetest
Kirik mäluasutusena jäädvustab
aastal. Suvi lõppes seltsiliikmete kontsertidest. 7. juunil peapiiskop ja põlistab ka seda ajalugu, mis
reisiga Vormsi saarele ja Haapsallu, Urmas Viilma külastuse ajal toimus kooliõpikutesse pole mahtunud.
kus vaatasime etendust „100 Valget ühtlasi Puhja Kooli kontsert – kirik Meie tänane heaolu toetub eelmiste
Daami“.
oli lapsi otsast otsani täis. Paar päeva põlvkondade tegijate õlgadele. Nii
Sügis tõi meile uuesti iganädalased hiljem, mil tähistasime Puhja 600. paigaldasime paljude annetajate
tantsutreeningud, kus alustasime juubelit, toimus kirikus ka vabariiklik abiga mälestuspingid nõukogude ajal
2019. aastal toimuva XX tantsupeo orelifestival, kus astusid üles noored siinset kogudust teeninud õpetaja
„Minu arm“ tantsude õppimist.
organistiks pürgijad üle Eesti. 17. Jaan Läänele ja organist Hildegard
juunil tuli Torinost meile näitama Linnole. Oktoobris avame veel ühe
Milvi Sepp orelikunsti tipptaset Eduardo Nar- pingipaari – õpetaja Jaak Valgule ja
tantsuselts Opsal juhatuse liige bona ja andis ka meistrikursuse meie köster Rudolf Peernale, kes töötasid
kandi organistidele. 8. juulil andis siin enne II ilmasõda. Selle aasta
kirikukontserdi Triin Arak koos juunis kutsuti igavikku kauaaegne
Pärnu Oikumeenilise Naiskooriga. Puhja ja Rannu koguduste õpetaja
14. juulil astusid üles Harald Weiler Kalju Kukk, kes maeti Raplasse, ilma
(bariton) ja Anneli Merilaid (orel). et meie inimesed saanuks teda iga22. juulil täitus kirik õrnast ja samas viku teele saatma minna. Otsekui
võimsast viiulimuusikast, mida lohutuseks korraldasime 2. augustil
tekitasid lapsed Karijärve Keelpil- vend Kaljule Puhja kirikus mälestusliorkestrist, veel samal õhtul mängis ürituse tema 75. sünniaastapäeval,
see äge lasteorkester Maarja-Magda- istutasime talle õunapuu ja meenuleena kirikus. Koos sai käidud ka 21.- tasime seltsimajas vanu aegu koos
28. augustil nädalasel kontsertreisil venna Mihkel Kuke ja teiste Kalju
Norras. Ka meie kirikukoor Dionysius sugulaste ning sõpradega. Rõõm ja
käis 10.-12. augustil laulmas Lätis ja tänu jäi meelde nii sellest päevast kui
18. augustil Riidaja kabelis.
ustava jumalasulase elutööst üldse.
Kirik on olemas mitte ainult kauni
Kirikutöö vajab paraku maised
muusika ja esteetika jaoks, vaid vaim- vahendeid, – nii hoonete kui raha
sete otsingute ning arengu paigaks. näol. Sovjetiaja närust pitserit on
Võtsime koguduse tuumikuga ette tänaseni kandma jäänud nii väljast
KÜSK-i toetuse abil erakordse bus- räämas kirik, pastoraat kui kirikuait.
sireiside sarja – käisime 29.06–01.07 Nüüd on aeg need korda teha ning
avastamas iidse Pirita-Vastseliina selleks on ka erinevatest allikatest
palverännu teed ja külastasime tee rahastust saadud. Valmis on saanud
peale jäävaid kirikuid: Kolga-Jaani, vastavad ehitusprojektidki. See
Põltsamaa, Tallinna Toomkirik, tähendab aga väikesele kogudusele
Pirita klooster, Jõelähtme, Harju-Jaa- suurt väljakutset: kuidas hakkama
ni, Aegviidu, Ambla, Järva-Madise, saada omaosalustega ja ettevalmisPilistvere, Puhja, Kanepi, Vastseliina. tavate töödega, mida keegi teine
Kuna palverändamine on iidsem kui tegema ei hakka? Nii on suvi lisaks
rahvused ja riigid tükkis piiridega, kõigele muule möödunud talgute
läksime 10.-12. augustil Põhja-Lätti tähe all, mida kokku oli kuus. Suur
Burtnieki kogudusse (mis ju meie tänu kõigile, kes abikäe ulatasid!
oma armas Liivimaa!) uurima, kuidas
Tiit Kuusemaa
seal, tuntud retriidikeskuses, sarnased kogemused on. Need lahked läti
luterlased jätsid nii sügava mulje, et
te elluviimist rahastatakse haridusja teadusministri kinnitatud ning
Eesti Noorsootöö Keskuse poolt
elluviidava ESF kaasrahastatud programmi „Tõrjutusriskis noorte kaasamine ja noorte tööhõivevalmiduse
parandamine“ kirjeldatud tegevuste
raames.
Lisainfo programmi tutvustavalt
veebilehelt www.ank.ee. Projekti elluviimist toetas ka Elva valla
Noorte Tugila, www.huvikeskus.elva.
ee/noorte-tugila. Hakka meie sõbraks ka Facebookis: Rannu Jõusaal.

Tantsuseltsi Opsal projekt „Pingid ja lauad
vabaõhusündmuste korraldamiseks“
Puhjas korraldatakse vabaõhu
sündmusi enamasti seltsimaja kõrval
asuval lipuväljakul, staadionil, pargis
ja Kavilda Kiigemäel. 2001. aastal
tantsuselts Opsal eestvõtmisel
Puhja parki rajatud kontserdiplats
koos külakiigega on tänaseks aja
lugu, sest paraku on igal rajatisel
oma eluiga. Vabaõhusündmustel
publiku istumisvõimaluste lahendamiseks leidsime, et on vaja soetada
kokkupandavad pingid. Tantsuselts
Opsal esitas projekti „Pingid ja lauad
vabaõhusündmuste korraldamiseks“
toetuse saamiseks taotluse kohaliku
omaalgatuse programmi 2018. aasta
kevadisse taotlusvooru, kust saadi
projekti teostamiseks toetust 1766
eurot. Projekti omafinantseeringu
10% ulatuses saime Puhja inimes-

telt annetusena 9. juunil toimunud
Puhja Küla Päeval, millega tähistati
Puhja küla esmamainimise 600. aastapäeva.
Täna on tantsuseltsil Opsal olemas
40 pinki ja neli lauda. Selts hoiustab
pinke-laudu Puhja Seltsimajas ja
laenutab kirjaliku kokkuleppe alusel.
Loodame, et ka teistel seltsidel ja
tegijatel Puhja kogukonnas on pinkide-laudade olemasolust suur abi.
Käesolev aasta on Opsalil olnud
väga tegus. Aprilli lõpus toimus
tantsuseltsi kultuurireis Hispaaniasse. Seal tähistasime rahvusvahelist
tantsupäeva, Opsal sai ERRS-i H20
eripreemia. Maikuus tantsisime
koos teiste rahvatantsijatega III
Kagu-Eesti tantsupeol „Kuula“.
Juunis esinesime Puhja Küla Päeval

KäsitööTee tuleb taas oktoobris
KäsitööTee Rõngust
Otepääni pakkus juulikuus käsitöömeistrite
eestvedamisel avastamisrõõmu pere suurtele
ja väikestele. Külastajate
positiivne tagasiside
innustas käsitöömeistreid
osa võtma 20. oktoobril
toimuval Käsitöökojad
Üle Maa üleriigilises ettevõtmises.
Selle käsitööpäeva
puhul avavad meie kohalikud käsitööhuvilised
külastajatele taaskord
oma õpitoad kaunis Rõngu
Rahvamajas. Käsitöökojad
avatakse 20. oktoobril
Otepää Kultuurikeskuses,
Hellenurme Rahvamajas
ja Rõngu Rahvamajas.
Rõngus meisterdatakse
kell 12.00–16.00 ning
õpitoad, millest ootame
kõiki huvilisi osa saama
on: viltimise õpituba –
juhendaja Virge Rikka
(tasuline); puidule põletamine – juhendaja Riho

Pärg; kokakunsti õpituba – juhendab Rõngu
Maanaiste Selts; savist
esemete valmistamine –
juhendaja Merle Vääri;
käsitöökaardid ja kaunid
peapaelad – juhendaja
Teele Kosk, pärlitest ehted
– juhendaja Silja Sööt.
Kaetud on sügisene
suupistelaud. Lisaks saab
tutvuda käsitöö näitusega, kus väljapandud tublide meistrite looming,
mida saab ka endale koju
osta. Päeva lõpetab kell
19.00 BONZO kontsert,
mille piletite eelmüük on
alanud.
Õpitubade kohta leiab
infot Facebookis „KäsitööTee Rõngust Otepääni“ ametlikul lehel. Tule
ja veeda käsitöömeistrite
seltskonnas meeleolukas
pärastlõuna!
Mari-Liis Vanaisak
Rõngu Rahvamaja
juhataja

Puhja kiriku tegemistest
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Energiakäitlus kodus ning korteriühistus
Eestimaa hooned s.h. ka elamud on
tihti nii halvas seisukorras, et neis ei
ole võimalik saavutada normaalset
sisekliimat. On oluline, et ruumide
kasutusmugavuse suurendamisega võib kaasneda energiatarbimise
vähendamine. Selleks tuleb hooned
renoveerida, neid õigesti ekspluateerida ja teostada energiakäitlust (energia
juhtimist). Energiakäitlus on hoone
omanikule töövahend energiatarbimise kontrollimiseks, mille tulemusena vähenevad kulutused energiale ja
hoone keskkonnakoormus ja paraneb
hoone sisekliima.
Energia- ja keskkonnateadlikkus
parandab nii kinnisvara omaniku
mainet kui ka tõstab hoonete turu
hinda – kaunis on kallis. Energiakäitlus
on süsteemne püüdlus säästa energiat
ja kütust alandamata elustandardit.
Kasulik on, et hoones vastutab energia
käitluse korralduse eest konkreetne
inimene: peremees, kes on ka ühtlasi
energiahaldur. Järjekindel töö annab
vähemalt 5% energiasäästu.
Act Now energiatõhususe projekti
raames Elva vallas kokku kutsutud
töögrupp on hooga käima läinud ning
vähemalt viis vallale kuuluvat hoonet

saavad 2019. aasta jooksul automaatset
energiakulude jälgimist (energiakäitlust) võimaldavad seadmed. Sellele
lisaks võetakse luubi alla energiale
tehtavad kulutused ka muudes vallale
kuuluvates hoonetes ja otsitakse võimalusi kasutusmugavuse tõstmiseks
ning kulude vähendamiseks.
Potentsiaalsed efektiivsed energiasäästu meetmed, mida peaks igas
kodus kaaluma on tavaliselt järgmised
(juhuslikus järjekorras):
-- pööningu, põranda ja keldri
vahelae lisasoojustamine
-- sooja majapidamisvee torude,
küttetorude, ventiilide soojustamine
-- boilerite ja soojusvahetite soojustamine ning reguleerimine
-- akende täiustamine ja tihendamine (klaasikihtide lisamine, pakett
klaasidega aknad)
-- piirdetarindite vuukide tihendamine ning soojustuskihi lisamine,
välisuste tihendamine
-- radiaatoritele termostaatventiilide paigaldamine
-- kõrgema energiasäästuklassiga
pirnide ja seadmete kasutamine.
Sõltumatult tehnilistest meetmetest
on alati tähtis meeles pidada, et ka

Ruumide üürile andmine enampakkumise
korras

Elva Vallavalitsus annab üürile Vallapalu külas, endises Rannu vallamaja hoones kolmest ruumist koosneva pinna. 37m² suuruse pinna
üürimiseks korraldatud enampakkumise tingimused ja pakkumuse
vorm on leitavad veebilehel www.elva.ee. Vormikohased pakkumused
esitada hiljemalt 23.10.2018 kell 10.00 paberkandjal aadressil Kesk 32,
Elva vald, Tartumaa 61507. Lisainfo: terje.korss@elva.ee, 5302 0888.
Terje Korss
vallavaraspetsialist

Maiki Kapaun
sündis 13.09.2018

Indrek Seinberg
sündis 19.09.2018

Sebastian Talvet
sündis 24.09.2018

Kertu Peerna
sündis 11.09.2018

Aleksander Kuus
sündis 15.09.2018

Remo Vidrik
sündis 24.09.2018

Kristjan Saukand
sündis 26.09.2018

Elva vald
mälestab

EELK
Rannu Püha
Martini kiriku
teated
Pühapäev, 21. oktoober
kell 14 jumalateenistus,
teenib Timo Švedko

Pühapäev, 28. oktoober

Inna Samoilova
18.06.1972-13.09.2018
Ellen Kudu
11.05.1932-21.09.2018
Mare Raudik
22.12.1944-24.09.2018
Toomas Põder
05.12.1951-29.09.2018
Leili Peebo
29.09.1930-30.09.2018
Aleksandra Ümar
27.07.1926-02.10.2018
Vladimir Švõrov
20.06.1940-03.10.2018

kell 14 armulauaga jumalateenistus,
teenivad õp Mart Jaanson ja
Timo Švedko

Kolmapäev, 31. oktoober
kell 18 usupuhastuspüha
jumalateenistus, teenib
Timo Švedko

Laupäev, 3. november
kell 14 Tallinna Piiskoplikus
Toomkirikus Timo Švedko
ordineerimine õpetajaks

Hooldajaõpetaja EELK Valga
praostkonna praost Mart Jaanson,
tel 5661 1443,
e-post mart.jaanson@eelk.ee.
Talitused palun kokku leppida
hooldajaõpetajaga.
Timo Švedko, tel 553 4529, e-post
timo.svedko@mail.ee.

mittetehnilised abinõud võivad anda
olulist säästu:
-- puhastage katelt regulaarselt ja
kontrollige, et küttesüsteemis ei
oleks lekkeid
-- vältige üle kütmist: ruumide temperatuuri tõus iga kraadi võrra üle
normaalse põhjustab soojuse tarbimise kasvu 5% võrra
-- ärge katke radiaatoreid
-- hoidke sooja vee temperatuur
võimalikult madal ja selle maht olgu
võimalikult väike
-- hoidke külmkapid puhtad ja kontrollige nende tihendite korrasolekut
-- valige õiged keedupotid, kasutage
minimaalselt vett ja hoidke keetmisel potil kaas peal
-- mõõtke pidevalt vee tarbimist, kõrvaldage lekked, kasutage
veesäästlike kraane ja segisteid.
Äärmiselt tähtis on kodude peremeeste korralik koolitus ja pidev
täiendõpe.
Endel Soosaar
Phare programmi Eesti-Taani
energiasäästu projekti juht
Siim Meeliste
Act Now projektijuht

Elva Vallavalitsus
müüb oksjoni korras:
traktor MTZ82L, 1993.a.,

reg nr 8811EX, VIN: 387999,
müügi alghind 2000 eurot.
Oksjon lõpeb 17. oktoobril kell
10.00. Oksjon on tagatisrahata
ning osaleda saab portaalis
www.auto24.ee.

Hea tööotsija!

Kui oled tööturult eemal olnud
12 kuud või kauem ja hetkel ei õpi,
oled oodatud osalema tasuta praktilisel koolitusel „Samm tööellu
– minu võimalused ja valikud“.
Koolitusel saad teada rohkem
enda võimaluste ja tööturu kohta
ning julgust teha häid valikuid.
Koolituse (kokku 130 tundi) osad
on:
1. ettevalmistus tööotsinguks
2. töövestlus
3. tööelu planeerimine ja suhted
töökohal
4. tööõigus
5. arvuti tööotsingul
6. tööklubi
Võimalus on minna erialasele
kursusele ja saada tasuta karjääri-,
psühholoogilist ja võlanõustamist
ning osaleda tööpraktikal. Transpordikulud kompenseeritakse,
koolitusel on tasuta toitlustamine
ja vajadusel lapsehoid.
Infotund koolituse kohta toimub
01.11.2018 kell 12.00, vajalik eelregistreerimine telefonil 526 5488
või e-postil ingrid.purje@jmk.ee.
Asukoht: Tartus Lutsu 3 (Jaani
kiriku lähistel).
Tegevused toimuvad Euroopa
Sotsiaalfondi ja Elva Vallavalitsuse
toel.
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Ärge toitke veelinde!
Veelindude toitmisest tuleb hoiduda igal ajal. Ka külmadel talvedel, mil
suurem osa veekogudest jäätub, leiavad kühmnokk-luiged, sinikael-pardid ning teised veelinnud külmumata toitumisalasid. Ühtlasi käivitab
temperatuurilangus ja toidunappus
lindude rändeinstinkti, mis on evolutsiooniliselt välja kujunenud ning
ellujäämiseks vajalik kohastumus.
Lisatoitmisega seab inimene lindudele ökoloogilise lõksu, muutes
nad lisatoidust sõltuvaks ja eksitab lindude instinkte. Lisaks ei saa
linnud inimese pakutavast saiast
vajalikke toitaineid, see põhjustab

ainevahetushäireid, mis pikema aja
jooksul pärsib nende lennuvõimekust ja sigimisedukust.
Nõrgestatud ja kolooniatesse
kogunenud lindude hulgas kasvab
risk haigestuda nakkushaigustesse. Haiged linnud võivad lähedase
kontakti korral ohustada ka inimesi.
Seega tuleb veelindude endi heaolu
nimel võimaldada neil looduslikke
instinkte järgida.
Sten Saarekivi
heakorraspetsialist

Raamatkogupäevade üritused
Elva vallas
Aakre Raamatukogu

24. oktoobril kell 18.00 Aakre Rahvamajas vestlusõhtu Katrin Uffertiga „Venemaa toidukultuur, kirjandus ja kunst“.
Alates 20. oktoobrist Aakre Raamatukogus avatud näitus laskesuusataja
Roland Lessingu lemmikraamatutest.

Elva Linnaraamatukogu

20. oktoobril Elva raamatukogu 95. sünnipäev - perepäev
raamatukogus
kell 11.00 orienteerumismäng Elva looduses. Parimatele auhinnad! Osalemiseks registreeri oma võistkond tel 7456 750 või
elva.raamatukogu@elva.ee.
kell 12.00 algavad põnevad tegevused raamatukogus
lugemiskoer Leero tervitab lapsi
näomaalija võlub põskedele raamatutegelasi, loomi ja põnevaid
mustreid
kartulitrüki töötoas, lemmik riideeseme, koti, seeliku või räti
kaunistamine
raamatumüük – hinnad soodsad, teeme ruumi uutele raamatutele!
koolituslaat kaminasaalis, karjääri kiirabi kell 12–14
Info tel 745 6755 või elva.raamatukogu@elva.ee. Tule terve perega!
22.–24. oktoober traditsiooniline raamatulaat „Raamat tasuta
teisele ringile“
25. oktoober 18.00 külla tulevad Kristiina Ehin ja Silver Sepp.

Konguta Raamatukogu

29. oktoober Hakkame lugejaks – Konguta Kooli 1. klass raamatukogus

Puhja Raamatukogu

23. oktoober Ettelugemispäev „Mis hundist räägitakse“

Rannu Raamatukogu

18. oktoober Rannu kooli 1. klass raamatukogus. Hundijutu ettelugemine
23. oktoober kell 16.00 kultuuriloolisele jalutuskäigule viib Viive
Vink, algus Rannu Rahvamaja juures
27. oktoober kell 14.00 Sangla Raamatukogu 105. Külas Krabi külateater „Piimäpukijutu“
8. november kell 12–14.30 Rannu Raamatukogus Nutiakadeemia
koolitus

Rõngu Raamatukogu

24. oktoober kell 12–14 Mari-Liis Vanaisak laenutab raamatuid ja
räägib rahvapärimusest „Mart käib üle maa ja Kadri üle karja“
26. oktoober Mõistatamistund Rõngu Keskkooli õpilastele
Alates 20. oktoobrist avatud näitus „101 Eesti luuletust ja 10 nädalat“
27. oktoober kell 12 Koruste Raamatukogus pajatab reisimuljeid
Berliinist ja Euroopa meistrivõistlustelt Ene Kivistik

Elva saun vabandab
külastajate ees
Septembris läks rikki Elva sauna ventilatsiooniagregaat, mille
tõttu ventilatsioon ei tööta ja sauna kasutada ei saa. Vea parandamine võtab aega ligi kolm nädalat, sest vigane detail tuleb toota ja
selleks kulub tehasel aega. Loodame sauna korda saada oktoobri
jooksul, millest ka külastajaid teavitame. Seni saame pakkuda duši
kasutamise võimalust neljapäevast kuni laupäevani kell 13–20.
Vabandame ebameeldivuste pärast.
Toomas Kuris
Elva Varahalduse OÜ juhataja
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Kultuuri- ja spordiürituste
kalender
16. oktoober
11.00

Lasteteater Reky
“Hans ja Grete”

16. oktoober
15.00

Filmifestival
Kino maale

Elva avatud
noortekeskus

16. oktoober
17.00

Kontsert
Esineb pianist Ralf Taal

Elva
Muusikakool

16. oktoober
19.00

LendTeatri etendus
“Skandaalne juhtum”
NB! Viimast korda Elvas!

LendTeater

17. oktoober
19.00

EHH-Teatri etendus
“Sõdalased”

Puhja Seltsimaja

17. oktoober
19.00

Toitumisnõustaja
Erik Orgu loeng

Rõngu Rahvamaja

Rannu Rahvamaja

A VA T U D F O T O N U RK

Puhja Kooli 9. klassi näiteringi
18. oktoober
etendus
18.00 “Kohkumatud lapsehoidjad” Puhja Seltsimaja
19. oktoober
16.00

Noortekohtumine
“Koduvald võrgutab”

Rannu Pere- ja
Noortekeskus

19. oktoober
19.00

Etendus
“Paljasjalgne Debora”

Elva Kultuurikeskus

Üle-Eestilise käsitööpäeva
20. oktoober
tähistamine ja maja hooaja Rõngu Rahvamaja
12.00 avamine Bonzo kontserdiga
Elva
20. oktoober
Perepäev
Linnaraamatukogu
Elva Linnaraamatkogus
12.00
20. oktoober
13.00

XXXIII voor
FC Elva - Tartu FC Santos

20 .10 K ELL 10:0 0-1 4: 0 0
HEL LENURME RAH VAMA JAS

V Õ IM AL U S M EI ST ER D ADA
R A HA T A S KU G A KIN KE KA AR T E
MA IU S T U S T E VA LM IS T A MI N E
K ÄS I T Ö Ö V A IP A DE N Ä ITUSMÜ Ü K
R e gi s tr ee ru m i ne õ pi t u bade s s e 56632920

Elva
Linnastaadion

Venemaa toidukultuur,
24. oktoober
kirjandus ja kunst.
18.00 Vestlusõhtu Katrin Uffertiga Aakre Rahvamaja
Varietee-etendus
24. oktoober
Kaire Vilgatsiga
Rannu Rahvamaja
19.00
“Teid ootab kabaree”
25. oktoober
Kristiina Ehin ja Silver Sepp Elva
Elva Linnaraamatukogus Linnaraamatukogu
18.00
26. oktoober
Noortepidu
18.00 (mängud, Just dance, Disco)
Sangla raamatukogu 105
27. oktoober
(Krabi külateater
14.00
“Piimäpukijutu”)
27. oktoober
19.00

Elva valla Galakontsert,
tantsuks ansambel
Boogie Company

Konguta
Rahvamaja
Väike-Rakke
külamaja
Rannu Rahvamaja

19.10.2018

19.00

Täispilet 14 €, Sooduspilet 12 €

Elva Kultuurikeskus (Kesk 30, Elva, Tartumaa)

Ühiskülastus – Saku Suurhall

MARDILAAT

Mardilaat on Eesti käsitöö laulupidu. Mardilaadal esitletakse ja
müüakse Eesti parimat käsitööd, toimuvad oma ala asjatundjate poolt läbi
viidud meistrikojad käsitöö gurmaanidele ja harrastajatele ning õpitoad
lastele. Pakutakse eestimaist kõhutäidet ja kuulata saab rahvuslikku muusikat.
Kohapeal lunastab pileti igaüks ise:
Õpilased, pensionärid – 3€
Täispilet – 5€
Perepilet – 9€
Mardilaadal puudub sularahaautomaat. Palun varuge sularaha kaasa. Vajadusel saab
võtta infolauast templi, et laadalt väljas käia. Lähimad pangaautomaadid on
Rocca al Mare keskuses.

L. 10.novembril 2018
Infoleht on Elva valla infoleht

Toimetaja: Kerli Metsallik. Ladumine: Kayvo Kroon.
Trükk: Printall AS. Kojukanne: Omniva. Tiraaž 6450.
Kontakt: infoleht@elva.ee.
Järgmine infoleht ilmub 26.10.2018.
Kaastööde esitamise tähtaeg 19.10.2018.

Buss 10€
Väljasõit kell 8:00 Kultuurikeskuse parklast,
tagasisõit Tallinnast kell 17:00
Registreerida hiljemalt 1.novembril tel 7457201

