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Elva kesktänava ja -väljaku
ehitustööd algavad

Vallajamaja esine lipuväljak.

Istumispesad kesktänava ääres. Visuaalid: At Home OÜ (Diana Taalfeld ja Ülle Maiste).

Elva linn on planeerinud kesk
Esimene rekonstrueerimise projekt
tänava rekonstrueerimist üle kümne valmis 2007. aastal, kui Kesk tänava
aasta ja see kajastub ka linna, nüüd ning Arbi järve ümbruse arhitek
juba valla, eelarvestrateegias.
tuurne lahendus valiti arhitektuuri

konkursile laekunud tööde seast.
Kahjuks tuli paar aastat pärast pro
jekti valmimist majanduslangus, mis
kärpis linna eelarvet ligi 20 protsenti
ning lükkas tänava rekonstrueerimise
mitme aasta võrra edasi.
Mõne aasta eest otsustasid linna
juhid korraldada uue arhitektuuri
konkursi, mille võidutöö põhjal telliti
uus tänava rekonstrueerimise eel
projekt, mis on ka praegu rekonstru
eerimise aluseks. Kui esimene projekt
hõlmas peale Kesk tänava ka Arbi
järve ümbrust, siis praegune seda
ei hõlma. Samas kätkeb uus projekt
endas keskväljakut, mis algab Kesk
tänavalt ja lõpeb supluskohaga Arbi
järve ääres. Kuna Elva linn on valla
keskus, on tegemist ka valla kesk
väljakuga.
On selge, et Elva kesklinn on füüsi
liselt amortiseerunud ning Elva vald
väärib paremat ja kaasaegsemat
keskust. On avaldatud arvamust, et
kesklinna uuendamiseks piisab uutest
sõidutee ja kõnniteede katenditest,
kuid sellega ei ole võimalik saavutada
kvaliteetset edasiminekut, mis loob
uusi võimalusi. Pealegi on kahe pro
jekti peale kulutatud mitusada tuhat
eurot ning seetõttu ei ole mõistlik
hakata veel ühte projekti tegema.
Terviklik ja läbimõeldud lähene
mine annab kesklinnale uue hinga
mise ja motiveerib ka tänavaäärsete
kinnistute omanikke kinnistuid ja
hooneid korrastama. Loodetavasti
muutub uus kesklinn ka atraktiivse
maks ärikeskkonnaks.

Paari nädala eest lõppenud ehitus
hanke tulemusel pakuti kesktänava
ja -väljaku ehitushinnaks 3,2 miljonit
eurot. See on 10 protsenti kõrgem
hind kui eelarvestrateegias planeeri
tud. Vallavolikogu otsustas viimasel
istungil toetada projekti elluviimist
ning andis vallavalitsusele loa hanke
võitjaga lepingu sõlmimiseks. See
tähendab, et novembri lõpuks saab
leping sõlmitud ning tööd võivad
alata.
Kolmandik ehituse maksumusest
finantseeritakse eurorahadega. Vastav
rahastusotsus on olemas juba 2016.
aasta sügisest ning selle raha kasuta
mise tähtaeg on 2021. aasta jaanuar.
Nimetatud summa on ainus suurem
eurotoetus Elva linna käesoleval
Euroopa Liidu eelarveperioodil, mis
näitab, et see projekt on olnud Elva
linnale väga prioriteetne.
Uue ja värske ilmega Elva kesklinn
ei mõjuta kindlasti ainult Elva linna
elanikke, vaid puudutab rohkemal või
vähemal määral kõiki vallaelanikke.
Olgu siis äri ja isiklike kokkupuudete
kaudu või lihtsalt koduvalla väärika
keskusena. Igatahes saab üks pikalt
planeeritud ja juba tänaseks arves
tatavate kuludega seotud projekt
plaanipärase lõpu ning Elva vald
vallale väärilise keskuse.
Heiki Hansen
abivallavanem

Elva vald rajab ligi neli kilomeetrit kergliiklusteid
Elva vald on alustanud ehitustöödega, mille käigus korras
tatakse kokku ligi neli kilomeetrit
kergliiklusteid.
Sel aastal on plaanis ehitada Elva
linnas Jaani tänaval ja Valga ning
Tartu maanteel. Palupera keskusest
Otepää-Rõngu maanteeni kulgeva ja
Rõngus Viljandi-Rõngu maantee
äärse kergliiklustee ehitust alusta
takse uuel aastal.
Hange korraldati praegu põhjusel,
et uueks suveks oleks kergliiklus
teed korras. „Elva linnas asuvate

kergliiklusteede ehitusega alusta
takse esimesena seetõttu, et Valga
maanteel Lille bussipeatusest linna
piirini puudub praegu kõnnitee
ja inimestel tuleb kõndida mööda
sõiduteed, seesugune olukord on
aga ohtlik,“ ütles vallamajandus
osakonna juhataja Hegri Narusk.
Samasugune olukord likvideeritakse
ka Tartu maanteel, kus ehitatakse
kergliiklustee Tartu maantee ja
Kirde tänava ristmikust kuni Tartu
maantee ja Kulbilohu tänava ristmi
kuni.

Esimesena on plaan valmis
saada Jaani tänava kergliiklus
tee, sest seoses Kesk tänava
rekonstrueerimistöödega suuna
takse bussiliiklus sinna. Taristu
spetsialisti Kristjan Vilu sõnul
sõltu
v ad ehitustööd ilmast ja
olemasolevaid kõnniteid ei võeta
enne üles, kui on kindel, et teetööd
on võimalik lõpetada enne suuri
külmakraade ja lume tulekut.
Järgmisel aastal on plaanis kerg
liiklusteid ehitada ka Käärdis Mesika
tänaval ja Hellenurmes.

Kergliiklusteede ehitustöid teos
tab Roadwest OÜ ning ehituse lõpp
tähtaeg on 22. juuni 2019.
Viljandi-Rõngu maanteeäärse
jalgratta- ja jalgtee ehitust rahastab
85 protsendi ulatuses piirkondade
konkurentsivõime tugevdamise toe
tuse programmi kaudu Ettevõtluse
Arendamise Sihtasutus. Elva linnas
Jaani tänava, Tartu ja Valga maan
tee ning Palupera kergliiklusteede
ehitus teostatakse Elva valla eelar
vest.
Infoleht
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Rahuloluküsitlus
tuleb taas!
Projekti „Avalike teenuste kvaliteedi ja rahulolu hindamise analüüs“ raames tehakse novembri
teises pooles Elva valla elanike
rahulolu küsitlus.
Küsitluse eesmärk on hinnata
elanike rahulolu vallavalitsuse asja
ajamise ja pakutavate avalike teenus
tega. Samalaadne küsitlus korraldati
Elva vallaks ühinevates omavalitsus
tes 2017. aasta suvel.
Küsitlus annab olulist informat
siooni Elva Vallavalitsuse igapäeva
töö korraldamiseks ning valdkondade
arendamiseks.
Projekti rahastatakse Euroopa
Liidu Sotsiaalfondist meetme „Koha
lik ja regionaalne arendusvõimekus“
raames.
Täpsem info küsitluse ja projekti
kohta www.elva.ee/hindamine.
Kertu Vuks
arengu- ja planeeringuosakonna
juhataja

Euroopa Liit
Euroopa struktuurija investeerimisfondid

Eesti
tuleviku heaks

Valitakse aasta
keskkonnategu
Keskkonnaministeerium kutsub
esitama konkursile ettevõtmisi, millel
on olnud arvestatav tulemus meie
keskkonna- ja loodushoidu.
Aasta Keskkonnateole saavad kuni
30. novembrini kandideerida nii
ettevõtted, ühingud, eraisikud kui ka
asutused. Esitada võib nii enda kui ka
kellegi teise projekti, mis võiks olla
teo auhinna vääriline.
Esitatud kandidaatide seast pari
mate välja selgitamiseks on kõigil
võimalik kaasa lüüa avalikul hääle
tusel, mis toimub 10.–23. detsembril keskkonnateo kodulehel. Kümme
kõige enam hääli kogunud projekti
esitatakse hindamiskomisjonile, kes
valib nende seast säravaima. Võitjaid
autasustatakse 2019. aasta jaanuaris.
Lisainfo: www.keskkonnategu.ee.
Keskkonnaministeerium
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Elva Vallavalitsuse 23.10.2018 istungil otsustati:

Volikogu istungi ülevaade
5. novembril toimus Elva Valla
volikogu 13. istung, millest võttis
osa 26 saadikut. Sel korral olid
päevakorras nii päevakajalised
kui ka tulevikku suunatud
otsused ja määrused.
Istungi alguses andis valla
vanem Toomas Järveoja ülevaate
päevakajalistest teemadest vallas:
rahvastiku hetkeseisust, hangetest,
personaliküsimustest ja sündmus
test. Olulisemad istungi teemad olid
kindlasti valla eelarvet puudutavad
päevakorrapunktid.
Elva valla 2019. aasta eelarve oli
volikogus esimesel lugemisel. Eel
nõud tutvustanud abivallavanem
Heiki Hansen ütles, et eelarve
projekt on koostatud eelarve
strateegiast lähtuvalt ja selle on
läbi vaadanud volikogu komisjonid.
Eelarve esimese ja teise lugemise
vahelisel ajal saab igaüks teha ette
panekuid eelarve muutmiseks või
täiendamiseks – need on oodatud
12. novembriks.
Vallavalitsus oli istungile esita
nud 2018. aasta teise lisaeelarve,
et suunata laekunud lisatulud eel
arvesse Elva linna Kesk tänava ja
linnaruumi ehitusprojekti kulude
katmiseks, sest ehitushanke järel
osutus projekt kallimaks kui eel
arves planeeritud oli. Volikogu
võttis vastu otsuse lubada valla
valitsusel sõlmida hanke võitjaga
ehitusleping.
Kõik istungil osalenud volikogu
liikmed hääletasid üksmeelselt

SA Elva Kultuur põhikirja ja nime
muutmise otsuse poolt. Enim küsi
musi, sõnavõtte ja vastuväiteid teki
tas Hellenurme Külaraamatukogu
ümberkorraldamise otsus.
Volikogu otsustas üksmeelselt
anda vallavalitsusele õiguse sõlmi
da Rõngu alevikus asuva kinnistu
hoonestus
õ iguse leping Rõngu
Vabatahtlike Päästeseltsiga, kes
plaanib sinna ehitada depoo pääste
tehnika hoidmiseks.
Istungi päevakorras oli kuus
määrust, millega said Elva valla
raamatukogud uue põhimääru
se. Peale selle võeti vastu ühtne
raamatukogude kasutamise eeskiri,
mis kehtib kõigi raamatukogude
kasutajatele. Raamatukogud peavad
eeskirja lugejatele teatavaks tegema
veel sel aastal, sest see jõustub 1.
jaanuaril 2019.
Volikogu otsustas võõrandada
otsustuskorras kolm kinnisasja
nende kasutajatele. Tegemist on
Konguta piirkonnas asuva kuuri,
garaaži ja abihoonega. Antud
hooned võõrandati otsustuskorras,
sest need ongi olnud kasutajate val
duses, kellele need võõrandati. Valla
omandisse tulid hooned maareformi
lõpuleviimise protsessis.
OÜ Värska Mineral sai volikogult
nõusoleku kinnisasjade omanda
miseks Elva vallas. Seadusest tule
nevalt ei saa osaühingud ilma oma
valitsuse loata omandada üle kümne
hektari suurust maatulundusmaa
sihtotstarbega kinnisasja, kui ei

algatada Kurelaane külas Elva keskkonnajaama detailplaneeringu koosta
mine;
anda MTÜ-le Elva Elama kasutada maa-ala Elvas Vaikne Park P2 katastri
üksusel koerte jalutus- ja mänguväljaku rajamiseks ja valminud rajatise
kasutamiseks tähtajaga viis aastat;
anda ehitusload Vehendi külas Kõivu kinnistule sauna ja garaažihoone
püstitamiseks;
jätta rahuldamata kümne jäätmevaldaja taotlus korraldatud jäätmeost
vabastamiseks;
kinnitada Rõngu Lasteaia Pihlakobar hoolekogu koosseis 2018/2019 õppe
aastaks;
kinnitada Valguta Lasteaed-Algkooli hoolekogu koosseis;
kinnitada Rannu Lasteaia hoolekogu koosseis 2018/2019 õppeaastaks;
määrata ehitiste teenindamiseks vajaliku maa pindala, koha-aadress ja
sihtotstarve alljärgnevalt: 1. Elva vald, Neemisküla, Neemisküla bussipeatusbussiootepaviljon, ligikaudne pindala 0,02 ha, sihtotstarve transpordimaa;
2. Elva vald, Väike-Rakke küla, Väike-Rakke bussipeatus-bussiootepaviljon,
ligikaudne pindala 0,04 ha, sihtotstarve transpordimaa; 3. Elva vald, Noorma
küla, Apteegi bussipeatus-bussiootepaviljon, ligikaudne pindala 0,07 ha,
sihtotstarve transpordimaa; 4. Elva vald, Kaarlijärve küla, Kureküla bussi
peatus-bussiootepaviljon, ligikaudne pindala 0,19 ha, sihtotstarve trans
pordimaa;
nõustuda maa riigi omandisse jätmisega Elva vallas asuvate maaüksuste
osas ning määrata maaüksuste koha-aadress ja sihtotstarve alljärgnevalt:
1. Metsalaane küla, Kruusaoru, sihtostarve maatulundusmaa; 2. Karijärve
küla, Reinuotsa, sihtotstarve maatulundusmaa; 3. Ridaküla, Hale, sihtostarve
maatulundusmaa;
seada sundvaldus Elektrilevi OÜ kasuks Pühaste külas Mäe-Parmu kinnis
asjale;
vabastada talveperioodiks korraldatud jäätmeveost kaks jäätmevaldajat
(puudub juurdepääs talvisel ajal);
üle kanda finantsosakonnal hariduse alaeelarvest SA Elva Laste- ja Pere
keskuse arveldusarvele 29 024,16 eurot sihtotstarbeline toetus Järve Lasteaia
rühma ehitamisega seotud kulutuste katteks.

olda põllumajandusvaldkonnas
tegutsetud vähemalt kolm aastat.
OÜ Värska Mineral omandas Elva
vallas tegutse
n ud OÜ BioMari,
millele kuulusid põllumajandusli
kus kasutuses olnud kinnistud.
Volikogu kinnitas istungil ka
komisjonide koosseisu muudatused.
Rahanduskomisjonis asub Helika
Partsi asemele Aivar Kuuskvere ning
haridus- ja noorsootöökomisjoni
liikmeks saab Küllike Lõhmus.
Päevakorra viimases punktis
tutvustasid Tartumaa Omavalitsus
te Liidu esimees Rain Sangernebo,
arengustrateegia koostaja Garri
Raagmaa ja strateegia koostamist
koordineerinud Annely Võsaste
Tartumaa Arengustrateegia 2040
eelnõu põhipunkte ja vastasid voli
kogu liikmete küsimustele.
Kahjuks ei olnud tehnilistel
põhjustel võimalik jälgida You
tube keskkonnas istungi ülekannet.
Istungi ülekanne oli jälgitav VOLIS
keskkonnas, kuid kahjuks katkes seal
ülekanne kaks tundi pärast istungi Elva Vallavalitsuse 30.10.2018 istungil otsustati:
algust. Palume vabandust istungit anda projekteerimistingimused töökoda-garaaži ehitusprojekti koostamiseks
jälgida soovinute ees ja tegeleme Käo külas Pilli kinnistule;
tehnilise probleemi lahendamisega. anda ehitusluba puhkemaja laiendamiseks Suure-Rakke külas Urinurga
kinnistul;
anda ehitusluba Elvas Suvila tn 1 üksikelamu laiendamiseks ja tunnistada
kehtetuks eelmine ehitusluba;
anda ehitusluba Rämsi külas Keskuse tee 4 maaüksusel välijõusaali rajami
Maano Koemets
seks;
volikogu esimees
anda ehitusluba Võsivere külas Lõmmike kinnistule puurkaevu rajamiseks;
anda ehitusluba Rannu alevikus Aia tn 9 mänguväljaku rajamiseks;
anda ehitusluba Kureküla alevikus Mõisa tn 4 mänguväljaku rajamiseks;
anda kasutusluba Käo külas Lillelombi kinnistul valminud üksikelamule;
anda juurdepääsuõigus Elva linna piirkonnapolitseile jälgimisseadmestiku
(Kesk tn 32 skatepark ja Tartu mnt ringristmik) ööpäevaringseks kasutami
seks;
kiita heaks Kaido Luku esitatud hajasustuse programmi projekti aruanne;
kiita heaks Helga Kantsi esitatud hajaasustuse programmi projekti aruanne;
kiita heaks Kert Kivaste esitatud hajaasustuse programmi projekti aruanne;
kiita heaks Margus Mahoni esitatud hajaasustuse programmi projekti aru
anne;
Võrguettevõte Elektrilevi plaanib kinnitada riigihanke nr 201257 „Lumetõrje Elva valla teedel 2018 – 2022“
üle-eestilise võrgu valmis ehitada tulemused: Rannu piirkond – sõlmida hankeleping Melior M OÜ-ga, 59,00
eurot/tund (km-ta); Rõngu piirkond – sõlmida hankeleping Melior-M OÜ-ga,
järgneva viie aasta jooksul.
59,00 eurot/tund (km-ta); Rõngu aleviku piirkond – sõlmida hankeleping
Elektrilevi on avanud ka täien OÜ-ga SL Teenused, 41,00 eurot/tund (km-ta); Aakre piirkond – sõlmida
dava avalduste vastuvõtu, mille hankeleping OÜ-ga Greengreid, 53,29 eurot/tund (km-ta); Konguta, Palupera
kaudu saavad aasta lõpuni soovi ja Puhja piirkond – lükata tagasi kõik pakkumused, kuna ületasid hanke
avaldusi esitada veel kõik kiire lepingu eeldatavat maksumust;
kinnitada Rõngu Lasteaia Pihlakobar töötajate koosseis alates 02.11.2018;
interneti huvilised üle Eesti.
kinnitada Konguta Kooli hoolekogu koosseis;
Taotluse saab esitada taotlus kinnitada Elva Lasteaia Õnneseen 2018/2019 õa hoolekogu koosseis;
kinnitada Vallapalu külas endise Rannu vallamaja hoones mitteeluruumide
keskkonnas
üürile andmiseks korraldatud enampakkumise tulemused, anda ruumid
elektrilevi.ee/kiireinternet.
üürile Vaido Petserile üheks aastaks üüriga 1,0 eurot/m2 kuus ja kõrvalkulude
Oluline on, et huvilised maksumusega 20 eurot kuus;
täidaksid avaldused nii MTÜ kooskõlastada Konguta Kooli koosseis;
Eesti Andme
s idevõrgu kui ka korraldada lihthankemenetlusega riigihange „Varakindlustus ja omaniku
Elektrilevi projektiga liitumiseks – vastutuskindlustus“ riigihangete registri elektroonilises süsteemis ja kinni
tada riigihanke alusdokumendid;
sooviavalduse esitamine ei maksa moodustada Elva Vallavalitsuse aastainventuuride läbiviimiseks komisjonid
tarbijale midagi, kuid suurendab ja viia läbi aastainventuurid;
kindlust, et kiire internet jõuab muuta Konguta Vallavalitsuse 06.06.2016 korralduse nr 79 punkti 2: „Määrata
projekti raames koju või kontorisse. Konguta vallas (nüüd Elva vald), Mälgi külas Krasna-Erumäe tee L4 teelõigu
aluse ja selle teenindamiseks vajaliku maa suuruseks 6913 m²“;
muuta Elva Vallavalitsuse 24.05.2018 korralduse nr 2-3/703 punkte 1.4
Mikk Järv
ja 1.5: „1.4 Katastriüksus (katastritunnus 17008:001:0063, registriosa nr
2603150), asukohaga Tartu maakond, Elva vald, Elva linn, Jõe tänav. Isikliku
abivallavanem
kasutusõigusega koormatava ala suurus vastavalt asendiplaanile 17 m².
1.5 Katastriüksus (katastritunnus 17008:001:0069, registriosa nr 2542250),
asukohaga Tartu maakond Elva vald, Elva linn, Jaan Kärneri tänav T2. Isikliku
kasutusõigusega koormatava ala suurus vastavalt asendiplaanile 398 m².“;
vabastada neli jäätmevaldajat korraldatud jäätmeveoga liitumisest talve
perioodiks seoses juurdepääsutee seisundiga;
vabastada jäätmevaldaja korraldatud jäätmeveoga liitumisest 01.11.2018–
29.02.2020, kuna elamut ei ole võimalik kasutada (elamiskõlbmatu);
tud nõrgvee kogumine, kõvakattega jätta vabastamata viis jäätmevaldajat korraldatud jäätmeveoga liitumisest.
Salle Ritso
plats, jäätmemahutite õige paigutus
vallasekretär
ja valik, planeeritud töökorraldus),
mistõttu ei ole eraldi keskkonnamõ
ju strateegilise hindamise korralda
mine vajalik.
Meelis Hõbemägi alustas 29. oktoobril tööd
ehitus- ja hankespetsialisti ametikohal.
Ehitus- ja hankespetsialisti ülesande on ehitusalase
Maarika Uprus
tegevuse ning ehitushangete ettevalmistamise
planeeringuspetsialist
korraldamine Elva vallas.

Käimas on kiire interneti baasvõrgu rajamistööd
MTÜ Eesti Andmesidevõrk
on alustanud Elva vallas kiire
interneti baasvõrgu rajamist,
töid teostatakse kuni lume ja
külmade saabumiseni.
Baasvõrgu ehitus loob eelduse
lähiaastatel jaotusvõrkude raja
miseks, millega kiire ning stabiilne
internetiühendus jõuab inimeste
kodudesse ja ettevõtetesse.
Jaotusvõrgu rajamist alustatakse
2019. aasta sügisel ja terve Elva
vald peaks sellega kaetud saama
2020. aasta jooksul. Esmalt ühen
datakse kiire internetiga Elva valla
asutused (näiteks koolid, lasteaiad
jms).
MTÜ Eesti Andmesidevõrk loodi
Lõuna-Eesti kohalike omavalit
suste algatusel eesmärgiga viia
ülikiire internetiühendus maa
piirkonna tarbijat eni. Organisat
siooni ülesanne on vajaliku taristu
kavandamine ja väljaarendamine,

et sideettevõtted saaksid hakata
pakkuma oma teenuseid. Eesti
Andmesidevõrk rajab interneti
võrku neljas maakonnas – Põlva
maal, Tartumaal, Valgamaal ja
Võrumaal.
Praeguseks on Eesti Andmeside
võrgul olemas vajalik sidevõrgu
baastaristu.
Kokku on kogutud võrgu
ga liitu
m ise sooviavaldused ja
nende põhjal on tehtud võrgu
eelp laneering. Projekti järgmine
etapp on liitumislepingute sõlmi
mine. Liitumisavalduste täiendav
vastuvõtt avatakse lähiajal ning
pärast seda koostatakse lõplik
jaotusvõrgu planeering ja algab
projekteerimine ning ehitus.
Samaaegselt arendab ka Elektri
levi kiire interneti võrku üle Eesti.
Elektri
l evi on samuti kogunud
liitumissoove, et kaardistada vaja
dused eelplaneeringu tarvis.

Elva keskkonnajaama detailplaneeringu algatamine
Elva Vallavalitsus otsustas alga
tada 23. oktoobri 2018 istungil
Kurelaane külas Elva keskkonna
jaama detailplaneeringu koostamise.
Eesmärk on rajada Elva jäätme
jaama krundile jäätmete liigiti
kogumise, sortimise ja taaskasutu
se edendamiseks keskkonnajaam.
Kavandatavas keskkonnajaamas
soovitakse elanikele luua võimalused
kodumajapidamises tekkivate liigiti
kogutud jäätmete üleandmiseks, et
edendada jäätmete taaskasutust.

Planeeritav, ligi 1,4 hektari suu
rune ja jäätmekäitlusmaa juht
otstarbega, ala paikneb Elva reovee
puhastusjaama naabruses. Algata
tav detailplaneering on Konguta
valla üldplaneeringuga kooskõlas.
Kavandatava tegevusega kaas
neda võivate mõjude leeven
damisega seotud küsimused
lahendatakse detailplaneeringu
koostamise käigus detailplaneerin
gus keskkonnatingimusi tagavate
nõuete seadmisega (turvatud ja
piirdeaiaga territoorium, kontrolli

Uus ametnik Elva Vallavalitsuses

Kontakt: e-post meelis.hobemagi@elva.ee.
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Hellenurme Külaraamatukogu
ümberkorraldamisest

Uus algus Elva linna päevakeskuses
Elva valla arengukavas on 2019.–
2025. aastaks seatud eesmärk: Elva
vald toetab elanike heaolu, tervist
ja iseseisvat toimetulekut ning sel
lest eesmärgist moodustavad ühe
osa ka eakatele suunatud tegevu
sed. Elva valla eakad on iseseisvalt
toime
t ulevad, aktiivsed, valmis
vabat ahtlikena ühistegevusse
panustama ning osalema koolitus
tel, ekskursioonidel, ühiskülastus
tel ning kultuurisündmustel. Valla
päevakeskused on mõnusad koos
käimiskohad, kus korraldatakse ja
koordineeritakse eri tegevusi. Elva
vallas tegutsevad eakate päeva
keskused Puhjas, Rannus, Elva linnas
ja Käärdis.
Elva linna päevakeskus on aad
ressil Supelranna 21 toimetanud 10
aastat. Kuni septembrikuuni vedas
päevakeskuse tegemisi Andres Beek
man ja MTÜ Verevi Vesiroos. Suur
tänu Andresele pühendumise eest!
Elva Kultuurikeskuses toimub
18. novembril eakate tantsuõhtu,
millega tähistame Elva linna päeva
keskuse 10. sünnipäeva, esinejana
astub üles Voldemar Kuslap ning
räägitakse päevakeskuse tegemis
test, täname ja tunnustame seniseid
tegijaid.
Uuendused päevakeskuses
Elva Vallavalitsus on otsustanud
sõlmida Elva linna päevakeskuse
teenuse ostmiseks lepingu MTÜga
Hoolekoda 1. novembrist kuni 31.
detsembrini 2019. Elva linna eakate
päevakeskus on sügisest avatud igal
tööpäeval kell 9–15. Päevakeskus
pakub tegevusi erinevatele huvi
rühmadele. Just koostöös eakatega

arutatakse läbi, milline on nende
huvi seoses loengute, koolitus
te, huviringide ja ühisüritustega.
Jätkub ka ujumise korraldamine
Püha
j ärvele. Päevakeskuses on
olemas arvuti kasutamise ja esmase
juhendamise võimalus.
Eesmärk on suuremas mahus
vabatahtliku töö korraldamine ja
eakate nõukoja käivitamine. Ooda
tud on kõik algatused, mis toetavad
eakaid kui aktiivse kogukonna liik
meid. Iga päev teeb päevakeskuses
tööd Anu Uudelt, kuid kõik, kellel
on ideid ja soovivad ise päeva
keskuse tege
mistes aktiivsemalt
kaasa lüüa, on oodatud. Elva valla
eelarvestrateegias on järgmiseks
aastaks arvestatud 30 000 eurot
päeva
keskuse ruumide olukorra
parendamiseks. Loodetavasti annab
ruumilahenduse muutmine juurde
hädavajalikku pinda eakate tegevus
teks.
Teenusedisaini kaudu päevakeskuseni
Koostöö MTÜga Hoolekoda sai
alguse kevadel, kui mina, arenguja planeeringuosakonna juhataja
Kertu Vuks ning MTÜst Hoolekoda
Kai Räisa ja Gerda Kiipli-Hiir osale
sid Sotsiaalse innovatsiooni labori
korraldatud koosloome arengu
programmis. Seal arutleti teenuse
disaini meetodi abil Elva linna
päevakeskuse võimalustest. Ühistöös
seati eesmärk suurendada aktiivsete
ja elutervete eakate osakaalu Elva
kogukonnas. Olulist rõhku tuleb
panna eakate omavahelisele suht
lusele – luua seltsidaamide ja här
rade võrgustik, kes külastaksid neid
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üksikuid eakaid, kes ei saa mingil
põhjusel kodust välja.
Arutelude abil tuleks teha plaane,
milliseid tegevusi võiks päevakeskus
pakkuda. Oluline on põlvkondade
vahelise sideme tugevdamine
ning üks idee oli võimalus viia info
eakateni lastelaste kaudu, kes käivad
koolis või lasteaias või mõelda välja
eri projekte noortega, näiteks kooli
ainetundide raames. Ka eakad soovi
vad panustada kogukonda, kas läbi
eakate nõukoja või käsitöö kaudu
– miks mitte kududa papud kõigile
valla beebidele.
Väga olulised on erinevad meele
lahutusvõimalused, näiteks eakate
tantsuõhtud, lauluansambli koos
käimised või reisid. Tähtis on, et
eakas saab kodust välja, tal on või
malik suhelda teistega ja ta saab olla
kasulik.
Päevakeskuse teenuse kvaliteeti
saab mõõta igapäevase päevakeskust
külastavate inimeste arvu ja päeva
keskuses pakutavate võimaluste arvu
järgi. Oluline on, et ka uute külas
tajate arv kasvab. Tähtis on eakate
rahulolu, mida saab mõõta vahetu
tagasiside ja küsitluste teel.
Loodetavasti loovad muudatused
Elva linna päevakeskuse töös mõnusa
ja huvitava keskkonna suhtlemiseks
ning et nii vanad kui ka uued külas
tajad leiavad tee päevakeskusesse.
Marika Saar
abivallavanem

Puhjas õnnitleti kuld- ja teemantpulma
tähistavaid paare

Elva Vallavolikogu otsustas 5.
novembri istungil korraldada ümber
Hellenurme Külaraamatukogu
tegevuse. Muudatuste eesmärk on
parandada piirkonnas raamatukogu
teenuse kvaliteeti ja muuta raamatu
kogu kogukonnakesksemaks.
Alates 1. jaanuarist 2019 muutub
Hellenurme Raamatukogu Rõngu
Raamatukogu harukoguks. Kvaliteet
sema juhtimise eesmärgil ning
bürokraatia vähendamiseks ei ole
mõistlik pidada eraldi hallatavat
asutust, kus ainsaks ametikohaks on
0,5 koormusega direktor. Detsembri
kuus kolib raamatukogu Palupera
teenuskeskuse ruumidesse, seeläbi
paraneb oluliselt ligipääs raamatu
kogule ning ka lahtiolekuajad muu
tuvad kasutajasõbralikumaks.
Hellenurme raamatukogu ümber
korraldused tõid esile juriidilised
vaidlused volikogu liikmete hulgas
seoses Elva valla ühinemislepinguga.
Ühinemislepingus on sätestatud, et

hallatavad asutused säilitavad oma
staatuse, kuid eriarvamust tekitab
staatuse mõiste. Volikogus viidati
sellele, et Hellenurme Raamatu
kogu ümberkorralduse muudavad
raamatukogu juriidilist vormi ning
seega on tegemist vastuoluga
ühinemislepingus. Vallavalitsus on
seisukohal, et staatus tähendab olu
korra sisulist säilitamist. Tähtis on, et
raamatukoguteenus ja raamatukogu
võrk säiliks ning oluline ei ole, milli
se juriidilise asutuse alt seda teenust
pakutakse. Ühinemislepingu seletus
kiri viitab, et ühinemise tulemusel ei
tohi ühtegi hallatavat asutust sulge
da. Eesmärk on parandada raamatu
koguteenust ja muuta raamatukogu
hubaseks kogukonnakeskuseks, mida
on põhjust sagedasti külastada.
Elva Vallavalitsus

Valla sihtasutusel muutus nimi ja sisu
Elva Vallavolikogu otsustas 5.
novembri istungil muuta sihtasutuse
Elva Kultuur nime ning põhikirjalisi
eesmärke, lisaks kultuuri- ja turismi
tegevusele lisandub ülesannete
hulka ka spordivaldkonna korralda
mine Elva vallas.
Sihtasutuse uus nimi on Elva
Kultuur ja Sport ning eesmärk
on sihtasutuse vara valitsemine
ja kasutamine põhikirjaliste ees
märkide saavutamiseks, eelkõige
kultuuri, spordi- ja turismivaldkonna
korraldamine Elva vallas ning sel
leks vajalike tingimuste ja võima
luste loomine. Oluline nüanss siht
asutuse puhul on see, et turismi ja
spordi koordineerimine toimub kogu
vallas, kuid kultuuritegevus on Elva
Kultuurikeskuse põhine.

Muudatused sihtasutuses on tingi
tud ka planeeritava spordihoone
hankest ning lahendusi vajavad
teiste valla spordiobjektide hool
damine ja haldamine. Sihtasutus
hakkab tegelema ka spordiürituste
korraldamise ning laste- ja noorte
spordi, tervise- ja saavutusspordi
arendamiseks vajalike tingimuste
loomisega.
Kolme olulise valdkonna sisuline
koostöö tekitab loodetavasti süner
gia ning muudab valdkonnad veelgi
tugevamaks. Uue struktuuri ja sisuli
se töö käivitamisega hakkab tegele
ma Elva Kultuuri ja Spordi nõukogu.
Elva Vallavalitsus

Kodukant Tartumaa 20 Rõngus

Kuld- ja teemantpulma tähistavad paarid.					

2. novembril olid Puhja Seltsi
majja oodatud Elva valla paarid, kes
käesoleval aastal tähistavad kuld- ja
teemantpulma. Juba teist korda kut
suti Elva vallas õnnitlemiseks kokku
paarid, kes on abielus olnud 50 või
60 aastat.
Paare õnnitlesid vallavolikogu esi

mees Maano Koemets, vallavanem
Toomas Järveoja ja abivallavanem
Marika Saar. Tervitused edastas ka
EELK Nõo Püha Laurentsiuse Kogu
duse õpetaja Mart Jaanson. Pidulikul
sündmusel esinesid Puhja Koolist
Liine Leetberg ja Maria-Elise Poom.
Kokku tähistavad Elva vallas

Foto: Kayvo Kroon

2018. aastal teemantpulmi 10 paari
ja kuldpulmi 19 paari. Kõik kohal
olnud paarid jäädvustati Elva valla
auraamatusse. Üritusel tehti osaleja
test ka ühisfoto, mille Elva Valla
valitsus saadab kõigile osalejatele
mälestuseks.
Elva Vallavalitsus

27. oktoobril tähistas Ühendus
Tartumaa Kodukant oma 20. aasta
päeva Rõngu Rahvamajas, kuhu oli
osalejaid kokku tulnud Tartumaa
erinevatest valdadest, Viljandimaalt,
Harjumaalt ja Pärnumaalt.
Peale ülevaate Tartumaa Kodukan
di kahekümnest tegevusaastast, kor
raldati ka mõttetalgud külaliigutaja
tele aktuaalsetel teemadel. Kodukant
Tartumaa juhatuse esimehe Külli
Panni sõnul tuntakse haldusrefor
mist tulenevalt enim muret, kuidas
on külakogukonnad kaasatud otsus
tusprotsessidesse, komisjonidesse ja
koostöödokumentide koostamisse.
Aktuaalne on ka külavanema ja küla
seltsi teema – kumb vorm neist on
parem ühenduslüli kohaliku omava
litsuse ja küla vahel, oluline teema
on ka noorte kaasatus kogukondades.
Aastapäeva üritusel tutvustati
Tartumaa Aasta Küla 2018 kandi
daate. Tänavu esitati konkursile kaks
kandidaati – Kirepi küla Elva vallast ja Lohkva küla Luunja vallast.
Tartumaa Aasta Küla selgitatakse
välja konkursi teel. Külade hinda
misel arvestatakse külakogukonna
ühtsust ja arengut kolmel viimasel

aastal, koostöövalmidust, avatust ja
tuntust maakonnas ja kaugemal, küla
välisilmet ja heakorda, atraktiivsust,
elanike osalemist kultuuri- ja spordi
üritustel, koostööd omavalitsusega,
küla arengukava olemasolu.
Nominentküladega käis tutvumas
Kodukant Tartumaa moodustatud
komisjon, mille liikmed meenutasid
külaskäigu järel Kirepi küla kui väga
südamlikku ja kodust õhkkonda ning
kokkuhoidvat kogukonda. Väikeses
hajakülas on noored ettevõtlikud
eestvedajad, kelle jaoks kodu ei piirdu
oma õuega ning väheste vahenditega
suudetakse palju ära teha.
Tartumaa Aasta Küla 2018
kuulutatakse välja 29. novembril Elva vallas, Tartumaa Aasta
Küla 2016 tunnustuse pälvinud Väike-Rakke külas toimuval Tartumaa vabaühenduste
tunnustamisüritusel. Tiitli lau
reaat esindab Tartu maakonda 2019.
aastal üle-eestilisel aasta küla vali
mise konkursil.
Infoleht

4

ELVA VALLA INFOLEHT

Elva Linnaraamatukogu 95
Oktoobris sai meie raamatukogu
95-aastaseks. Sünnipäeva tähista
sime mitmete toredate üritustega.
Avalöögi andsime 20. oktoobril
perepäevaga, mis algas kirjandusliku
kogupere orienteerumismänguga
Elva looduses. Mängul osales seitse
võistkonda, kes pidid vihjete järgi
otsima kontrollpunkte ja lahendama
kirjandusega seotud ülesandeid.
Pärast mängu sai süüa pannkooke
ning töötoas harjutada kätt kartuli
trükiga. Näomaalija käe abil ilmusid
laste nägudele tiigrid, printsessid
ja teised lemmikud. Toimus laste

Sünnipäevatort.		

kirjanduse viktoriin, kus oli vaja
tunda raamatute tegelasi. Päev
lõppes kõige tublimate lugejate
tänamisega ja ühise kringlisöömi
sega. Kaminasaalis sai tutvuda eri
nevate koolitusvõimalustega ning
küsida nõu karjääri osas.
Neljapäeval, 25. oktoobril, sai saali
täis rahvast nautida kaunist luulet
ja muusikat Kristiina Ehini ja Silver
Sepa esituses. Tänasime oma kaua
aegseid tublisid lugejaid ning õhtu
lõpetasime maitsva sünnipäevatordi
söömisega. Aitäh kõigile, kes meie
sünnipäeval osalesid!

Fotod: Kayvo Kroon

Järjepidevalt tegutsevatest
raamatukogudest on Rannu piir
konna vanim Tamme, praeguse
nimega Sangla Raamatukogu.
Rannu esimene avalik raamatu
kogu oli Rannu kirikumõisa pastori,
filosoofiaprofessor Friedrich Samuel
Seideri asutatud laenuraamatukogu.
Fr. S. Seider oli Rannus pastor aasta
Imbi Härson tel 1792–1800. Tema raamatukogus
Elva Linnaraamatukogu juhataja võis olla lausa 2000 raamatut ja ta
laenutas neid koguni leerilastele.
Tsaarivõimule ei meeldinud, et
Saksamaalt pärit kirjandust jagatak
se ning pastorit süüdistati keelatud
kirjanduse levitamises ja ta mõisteti
Siberisse sunnitööle.Tema õnneks
vahetus keiser ja pastor pääses Sibe
rist ning jätkas vaimulikutööd Peter
buris. Selle loo on ilukirjanduslikku
vormi pannud Mats Traat teosena
„Armuvägi“.
Tammel asutati kohaliku kooli
õpetaja Eduard Kärbi eestvedami
sel raamatukoguselts 1913. aastal.
Viie-kuue eksisteerimisaasta järel
oli raamatute arv raamatukogus ligi
kaudu 300 eksemplari.
1931. aastal koliti raamatukogu
Jaanihansu tallu. Pärast seda koliti
veel mitu korda, samuti vahetusid

Novembris saab raamatukogus
tutvuda kahe näitusega. Raamatu
näitus on pühendatud Konrad Mäe
140. sünniaastapäevale ning avatud
on ka Elva noorte kunstnike Johanna
Mägi, Helena Valtna ja Kätlin Tobre
lutsu ühisnäitus.
Kohtume raamatukogus!

Raamatukogu kaminasaalis sai osa Kristiina
Ehini ja Silver Sepa loomingust.

Inspireeriv päev Võrumaal

Elva valla raamatukogude töötajad ja haridus- ja kultuuriosakond Sänna Kultuurimõisas.
Foto: erakogu

Elva valla raamatukogudes
tähistati 20.–30. oktoobril üle
riigilisi raamatukogupäevi, mis sel
aastal kandsid nimetust „Kohtume
raamatu
kogus“. See periood on
raamatu
kogude töötajatele igal
aastal täis tihedat tööd ning ka sel
korral toimus kümne päeva jooksul
palju toredaid sündmusi, kohtumisi
ja näituseid.
Raamatukogupäevadel oli Rannu
Raamatukogus võimalik osaleda
Nutiakadeemia koolitusel, Aakres
rääkis enda kogemustest seoses
Venemaa toidukultuuri, kirjanduse
ja kunstiga kohalik ettevõtja Katrin
Uffert, Elva Linnaraamatukogu
tähistas ühtlasi enda sünnipäeva
vahva perepäevaga ning Sangla
raamatukogu 105. aastapäev sai
samuti pidulikult peetud. Koostöös
koolidega toimusid raamatukogu
tunnid ja ettelugemised, Rõngus oli
külalisraamatukoguhoidjaks rahva
maja juhataja Mari-Liis Vanaisak,
kes rääkis lastele ka Eesti rahva

pärimusest ja sanditamisest.
Tegusate päevade lõpetuseks orga
niseerisime tublidele raamatukogu
töötajatele inspireeriva väljasõidu
Võrumaale. Ennelõuna veetsime
Sänna Kultuurimõisas, mis on
hea näide kogukonnaalgatusest ja
-keskusest ning mille südameks on
raamatukogu. Mõis on antud MTÜ
Sänna Kultuurimõis kasutusse, kelle
eestvedamisel on maja renoveeritud
ning loodud on Leiutajate Külakool,
lastehoid ja kogukonnapood, lisaks
toimuvad seal erinevad kultuuri
sündmused ning õpitoad. Majas on
ka külaliskorter, kogukonnaköök
ning pesemisvõimalused. Raamatu
kogu on võimalik kasutada ka kaug
töökohana.
Pererahva eestvedamisel toimub
Sänna Kultuurimõisas filmiõhtuid,
loenguid, kontsertõhtuid ja kooli
tusi. Raamatukogul on küll kindel
lahtioleku
a eg, kuid kui mõisas
toimub mõni sündmus, on ka
raamatukogu avatud ja inimesed

Sangla Raamatukogu 105

külastavad seda meeleldi. Väikesele
kogukonnale omaselt tunneb raa
matukoguhoidja hästi enda lugejas
konda ning kogu on komplekteeritud
vastavalt lugejate eelistustele. Raa
matukogus asub ka tore lugemistuba,
mida lapsed koolipäevadel külasta
vad.
Külastasime ka Leiutajate Küla
kooli, mis on lastevanemate poolt
loodud erakool. Kool tegutseb
demokraatliku kooli põhimõtetel
ning lapsed ütlevad paljuski ise, mis
teemasid ja kuidas koolis käsitle
da. Õpetaja püüab need tegevused
põimida riiklikus õppekavas kirja
panduga. Leiutajate Külakooli õpila
sed algatavad ja viivad läbi põnevaid
projekte ja teevad mitmekülgset
käsitööd.
Väljasõidul osales 14 Elva valla
raamatukogutöötajat ning ühiselt
külastasime ka Suure Munamäe
vaatetorni. Mäest üles kõndimine oli
küll omaette väljakutse, aga pingu
tus oli seda väärt ja nii mõnigi meist
pidi tõdema, et ei mäletagi, millal
viimati torni tipus käidud sai. Ehedat
Võrumaad saime maitsta Mooska
suitsusaunatalus, kus perenaine Eda
Veeroja tutvustas savusanna kultuuri
ning lihasuitsetamise põhimõtteid.
Osalejate tagasiside oli positiivne ja
loodetavasti saab sellest tore tradit
sioon.
Elva vald on rikas raamatukogude
poolest ning nende tähtsust kogu
konnas ei tohiks alahinnata.
Karmen Moont
kultuurispetsialist

raamatukoguhoidjad. Raamatukogu
koduks sai tühjaks jäänud Tamme
koolimaja jälle 1977. aastal ning
Tamme raamatukogu nimetati
Sangla raamatukoguks. Sellest ajast
käesoleva aasta 31. augustini töötas
seal Marika Soots. Nüüd on seal raa
matukoguhoidjaks Ivika Palo. 2011.
aastast on Sangla raamatukogu
Rannu raamatukogu haruraamatu
kogu.
Hoolimata selle sügise ühele keh
vema ilmaga päevale, tuli raamatu
kogu sünnipäevale ligi 30 raamatu
sõpra. Sünnipäevapeole oli esinejaks
kutsutud Krabi külateater etenduse
ga „Piimäpukijutu“. Publikul oli
lõbus ja eks oli ka äratundmisrõõmu.
Korralikule sünnipäevapeole koha
selt oli õnnitlejaid ning kingitusi ja
laualt ei puudunud sünnipäevatort.
Aastapäeva toimumist toetasid
Elva Vallavalitsus ning Eesti Kultuur
kapitali Tartumaa ekspertgrupp.
Viive Vink
Rannu Raamatukogu juhataja

Kuldvõtme rühmas räägiti ja kuulati
hundijutte

Hundijutte ajamas. 		

20. oktoober on ettelugemispäev
juba 1994. aastast, selle kutsus ellu
Eesti Lastekirjanduse Keskus. Puhja
Raamatukogu juhataja Leini Laars
kutsus ettelugemispäeval meidki
hundijuttu kuulama.
Hundijutte ajasime rühmas terve
nädala – hunt ju tähelepanuväärne
loom, ikkagi rahvusloom. Lapsed
said sel nädalal nii individuaal
selt kui ka ühiselt hundijutte välja
mõelda. Õpetajana sai neid julgus
tatud mõtlema ise oma hundilugu,
mis võis olla muinasjutt, tõsilugu,
naljakas, õudne, jube või lõbus. Lood
muudkui sündisid, igal rääkijal oma
vahva lugu.
Raamatukogus käisime etteluge
mist kuulamas 25. oktoobril. Meile
oli valmis pandud mõnus lugemispe
sa lapiteki ja patjadega, välja otsitud
hulk hundiraamatuid. Kuulasime
lugu „Hundu ja tuulelohe”, vaata
sime illustratsioone, saime teada
uusi sõnu ning rääkisime loo sisust.
Uurisime erinevaid hundiraamatuid
ning uudistasime raamatukogu laste

Foto: Marje Norman

nurka – vaatasime raamatuid, saime
joonistada, mõnuleda kott-toolides
ja maiustada kommidega.
Laenutasime kümmekond hundi
teemalist raamatut ka rühma, millest
lapsed said valida õhtuti ühe raama
tu, mida vanemad neile kodus ette
lugesid. Üllatus oli, et kolme päeva
jooksul laenutasid lapsed kodus
lugemiseks raamatuid 15 korda.
Tore, kui vanemad lastele loevad. Iga
õnnelik kuulaja saab rühmas täita
laenutustabelit.
Raamatukogus kuulatud loo põhjal
joonistasid lapsed pilte, mis pandi
laste loovjuttudega raamatukokku
üles. Võite lugema-vaatama minna,
seni kuni näitus avatud on.
Suur tänu meie raamatukogu
juhataja Leini Laarsile üleskutse eest
kuulata hundijuttu. Mõttest sai tegu,
mis valmistab rõõmu.
Marje Norman
Puhja Lasteaed Pääsusilm õpetaja
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Elva Kool 105
17. novembril tähistab Elva Kool
oma 105. aastapäeva. Vilistlas
pidu toimub erinevalt varasema
test aastatest Tartu mnt 3 majas,
sest praeguses algkooli hoones on
rohkem klasse, kuhu vilistlaslende
mahutada ning ka aula, mis on
akustiliselt ja saali mahutavuselt
võimekam.
Ka Puiestee maja uksed on huvi
listele avatud. 17. novembril kell
14–20 saab koolimaja külastada
ning uudistada oma vanu kooli
pinke ja põnevaid näitusi.
Kooli sünnipäevanädala raames
toimub koolisiseselt mitmeid
ettevõtmisi. 12. novembril ava
takse kell 16 stendinäitus „Elva
sportlased olümpial“. Kõlab
uskumatult, kuid ühest Elva koo
list on sirgunud päris palju tublisid
olümpiasportlasi.
Spordiga ei ole sel päeval veel
kõik – 12. novembril saavad
alguse ka vilistlasturniirid
pallim ängudes. Esimese päeva
vilistlasturniiride avaserv tehakse
võrkpallis kell 18.30. Oodatud on
kõik vilistlased ja õpetajad ning
võistkonnad registreeritakse koha
peal.
Teisipäeval, 13. novembril toimub
kooliperele ja laste
v anematele
tõrvikumatk vanade koolimajade juurde. Matk saab alguse kell
16.30 Puiestee õppehoone juurest
ning toimub iga ilmaga. Pärast
jalutuskäiku, kell 18.30 algavad
vilistlasturniirid jalgpallis.
Kolmapäeval, 14. novembril
kell 18.30 toimub vilistlasturniir
korvpallis. Kõikide vilistlasturnii
ride puhul loositakse võistkonnad
kohapeal.
Neljapäeval valmistame kogu
kooliga sünnipäevatorte ning
reedel toimuvad aktused kooliperele.
Laupäeval, 17. novembril saavad
vilistlaspeo tegevused alguse juba
kell 12, kui kogunetakse Elva
kalmistule, et mälestada ühiselt
meie hulgast lahkunud õpetajaid
ja õpilasi.
Alates kell 14 on külalistele
avatud Tartu mnt koolimaja ja kell
15 algab seal pidulik kontsertaktus, mille keskmes on koolipoiss
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Soome kultuuri nädal Rõngu Keskkoolis
Toredaks traditsiooniks Rõngu
Keskkoolis on saanud erinevate rah
vaste kultuurinädalate korraldamine.
Varasemalt oleme tuttavaks saanud
hispaanlaste, venelaste, poolakate,
ungarlaste ja norrakatega.
Oktoobris tegime tutvust meie
põhjanaabrite kultuuriga. Kahel
päeval jagas õpilasesinduse president
Anu-Annikki Tuulemets algteadmisi
soome keelest. Lapsed tõdesid, et
vaatamata näilisele sarnasusele on
eesti ja soome keel siiski erinevad.
Kohati tundus põhjanaabrite keel
isegi naljakas.
Reisimuljeid Lapimaalt jagas
õpetaja Anu Ostrak. Kuigi reisist oli
möödas kakskümmend kolm aastat,
oli õpetajal reis eredalt meeles.
Lastel oli väga põnev näha pilte
jõuluvana kodust, vahvatest päka
pikkudest ja lumevaibast, millest
ulatuvad välja ainult puude ladvad.
Elevusega kuulati, kuidas tagasiteel
reisibussil kütus ära külmus ning
külalislahked soomlased olid kohe
valmis võtma reisiseltskonna oma
kodudesse ööbima.
Soome kultuuri nädalal oli
raamatukogus võimalik külastada
Tove Janssoni muuminäitust ja vaa

data muumifilme. Näitus tutvustas
Tove Janssoni elu ja loomingut ning
eksponeeritud olid autori erinevad
teosed nii soome kui ka eesti keeles.
Mängida sai erinevaid lauamänge ja
värvida muumiraamatuid.
Vahetundides kuulasime soome
muusikat ja mängisime metsamehe
bowlingut. Mäng pakkus huvi eel
kõige poistele, aga kaasa lõid siiski
ka mõned tüdrukud. Kõige tublima
tulemuse tegid 5. klassi õpilased
Kermo Rämmar ja Hendri Madisson.
Kogu nädala jooksul pakuti lõuna
söögiks soome toite. Kõik pakutu oli
väga maitsev, aga eriliseks maius
palaks kujunesid Ahvenamaa ahju
pannkoogid murakamoosiga.
Soome nädala lõpetas audiovik
toriin „Huvitavaid fakte Soomest“.
Saime teada, et kõige madalam
temperatuur Soomes on langenud
-51,5 kraadini ning kõige paksem
lumevaip on olnud 190 sentimeetrit.
Paljudele oli üllatuseks, et Soomele
valiti eelmise sajandi alguses kunin
gas Väinö I.
Teisel poolaastal on õpilasi ees
ootamas Jaapani kultuuri nädal.
Eha Päiviste
Rõngu Keskkooli huvijuht

Jalutuskäik Palupera mõisasüdames

ja tema kasvamise lugu. Need, kes
aulasse aktust vaatama ei mahu,
saavad seda jälgida ka teise korruse
klassidest, kuhu edastatakse
videoülekanne.
Kell 17 avatakse klaaskoridoris
ainulaadne koolijuhtide portreede näitus, portreed on maalinud
Anni Irs. Kell 19–20 tasub külasta
da kooli muuseumi, kus Tiit Ustav
viib läbi muuseumitunni. Kell 20
saab alguse õhtune pidu, kus tant
suks mängib ansambel Swingers.
Vilistlaspeo osavõtumaks eel
müügis kuni 12. novembrini
maksab 25 eurot ja kohapealt ostes
40 eurot. NB! I–XV lennu vilist
laste osalustasu on 15 eurot. Ilma
osalustasuta, kuid kooli kantseleis
eelregistreerimisega, on oodatud

endised kooli töötajad ja õpeta
jad, kes peavad pensionipõlve.
Osalustasu katab organiseeri
miskulud, muusikud koos heli- ja
valgustehnikaga ning võimaldab
igale vilistlasele poetada ka väikse
meenekingi kotti.
Osavõtu
tasu
palume
kanda: Elva Vallavalitsus, a/a
EE061010102018797002, selgitu
seks märkida: EG 105 ning oma
kooliaegne nimi ja lennu number
või lõpetamise aasta.
Lisainfo: Marge Järveoja, telefon
+372 551 2508, www.elvag.edu.ee.
Kätlin Tatar
arendus-ja noorsootööjuht

Palupera Põhikooli kolmanda
klassi õpilane Lauri Koitla koostas
Google Mapsi kaardikeskkonna abil
orienteerumiskaardi „Jalutuskäik
Palupera mõisasüdames“, mis esitati
Eesti NATO Ühingu loomekonkursile
„Tunne riigikaitse ajalugu“.
Orienteerumiskaardile märkisime
1,55 kilomeetri pikkuse retke, mille
käigus saab tutvuda Palupera mõisa
ajalooliste hoonete ja mälestus
märkidega. Kaardile lisasime hoo
nete ja mälestusmärkide tutvustused
ning fotod, satelliidi vahendusel
kontrollisime ka nende täpset asu
kohta.
26. oktoobril kutsuti Lauri Koitla
oma ema ja isaga Viimsi mõisa Eesti
Sõjamuuseumisse loomekonkursi
parimate tööde autasustamisele.
Kõik auhinnasaajad, õpilased Üle
nurme, Kambja ja Palupera koolidest,
tutvustasid tehtud matkamarsruute

ning said osa külluslikust banketi
lauast ja kahetunnisest ekskursioo
nist muuseumis.
Auhinnakotis oli konkursi kõige
nooremale osavõtjale Lauri Koitlale
kiirpildikaamera Fujifilm Instax Mini
9, Kaitseliidu torusall, koomiksi
raamat, NATO ja „Sõduri suutäis“
šokolaadid ning Eesti NATO Ühingu
diplom auhinnalise koha puhul
tunnustust vääriva töö eest. Igal
tunnustusel ja kiitusel on innustav
mõju järgmistel konkurssidel esineda
ja oma kodukooli väärikalt esindada.
Aitäh sulle, Lauri Koitla, tehtud töö
ja nähtud vaeva eest! Sinuga koostöö
oli põnev ja hariv ka juhendajale.
Palupera külas asub imekaunis
mõisahoone, mis on ehitatud
1850.–1860. aastatel. Tulge meie
mõisasüdamesse jalutuskäigule!
Relika Kalbus
juhendaja

Praktiline ettevõtluskuu Paluperas
Septembrikuu keskel muutus
Palupera kooli saal 8. ja 9. klassi õpi
laste jaoks omamoodi eksperimen
taalseks õppeklassiks, kus toimus
tavapärasest veidi erinev õppetöö.
Ettevõtluskuul toimus kaheksa
erineva teemaga õppepäeva, mille
jooksul osalejad said teoreetilisi
ettevõtlusalaseid teadmisi ning
praktilise töökogemuse ettevõtja
rollis.
Õpilased mängisid läbi iseseisva
toote loomise protsessi ning õppi
sid oma tooteid esitlema ja müüma.
Lisaks toimusid rühmatööd, töötoad
ja iseseisev töö.
Ettevõtluse erinevate tahkude
praktilise läbimängimise käigus
selgus, et osad õpilased on pigem
ideede genereerijad-visionäärid,
teised loojad-tootevalmistajad ja
kolmandad hoopis müüjad-turun

dajad. Nii on see ka päriselus ja
-ettevõtluses. Oluline on, et igaüks
leiaks oma rolli ja teeks teistega
koostööd.
Taaskasutuspõhimõtteid väär
tustava koduteemalise toote loo
mise töötubades lasid õpilased
oma loovusel lennata ning sündisid
väga erinevad ja põnevad tooted –
ainulaadsed landid, unenäopüüdja,
küünlalaternad, kodusärgid, ehted,
mobiilikaitsed.
Tänapäeva ettevõtluses on olu
line roll internetiturundusel ning
nii toimus ka suur fotopäev, mille
käigus õpiti valmistama kenasid
tootefotosid. Kätt sai proovida foto
graafi ja stilisti rollis või astuda üles
modellina. Karget ilma trotsides
lavastati fotosid ka sügiseses pargis.
Aitäh Palupera kooliperele – plaa
nime kindlasti ühiste ettevõtmiste

ja koostöö jätkamist tulevikus!
18.09.–10.10.2018 viis Kaasaja
OÜ koostöös partneritega projekti
„Praktilised ettevõtluskuud ettevõt
jatega“ raames läbi ettevõtluskuu
Palupera Põhikoolis.
Projekti eesmärk oli suurendada
õppurite ettevõtlikkusteadlikkust
ning juurutada ettevõtliku õppe
Landid, mis ei jää koju vedelema! Autorid:
põhimõtteid läbi praktilise töö Kevin, Renaldo ja Raiko.
kogemuse ettevõtja rollis.
Lisainfo
veebilehel
www.kaasaja.ee/projektid, pro
jekti elluviimist toetab Euroopa
Sotsiaalfond.

Merike ja Katria
ettevõtluskuu juhendajad,
Kaasaja OÜ

Kodusärk, mis teeb tuju heaks! Autor: Triinu.

Unenäopüüdja - heade unenägude valvur!
Autor: Eneliis, väike punumisabi Tiiu-Triin.
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Elva valla esimene sünnipäev

Kitarristide ansambel Ümarlaud.

Elva vald pidas oma esimest sünni
päeva 27. oktoobril Rannu Rahva
majas. Peo avasõnad lausus abi
vallavanem Marika Saar, kelle kõnest
jäi kõlama mõte – meie ühine laps,
Elva vald, on sündinud Skorpioni
tähtkujus.
Mida siis horoskoobihuvilistele
öelda Linda Goodmani vahendusel?
Skorpion suudab täide viia peaaegu
kõike, mida ta tahab. Kui ta midagi
üliväga tahab, lakkab see otsemaid
olemast paljas unistus. Skorpion
suudab mis tahes alal töötades oma
võistlejatest peajagu üle olla. Elva
valla eesmärk on olla parim elu- ja

Segarühm Kolumats.

ettevõtluskeskkond Eestis. Edukat
uut aastat!
Sünnipäevatervitustega astus üles
igast piirkonnast vahvaid esinejaid.
Elvast tulid FC Elva tantsutüdrukud,
tantsurühm JJ-Street ning Lõõtsa
poisid. Puhjast kitarristide ansam
bel Ümarlaud ja laululaps Linde
Leetberg, Hellenurmest pakkusid
muusikalise etteaste naiskoor Helle
tajad. Rõngu pani välja muusikalised
tervitused – esinesid Hanno Padar ja
Co ning solist Gretten-Gelis Vesso.
Muusikalised tervitused tulid ka
Kongutast – esinesid Konguta sega
koor ja naisansambel Mesi. Rannu

Heategevuslik jalgpallimatš Elvas kogus
7190 eurot
20. oktoobril toimus Elva Linna
staadionil kodumäng FC Elva ja Tartu
FC Santose vahel. Võit tuli Elvasse
seisuga 1:0, kuid veelgi erilisem oli
jalgpallimatš põhjusel, et sellega toe
tati vähihaigete ravi.
Jalgpallimängu ajal said pealtvaa
tajad osa võtta õnneloosist, mille
müügisumma ulatuses tegid projek
tist osavõtnud ettevõtjad annetuse
Eesti Vähiliidule. Oma panuse andsid
heategevusüritusele Tänavakivimees
OÜ, Almar OÜ, RV Veod OÜ, Kirepi
Külaselts MTÜ / Kirepi Kohwik
Fotod: Marika Saar
restoran 1918, Pubi „Üksteist“, FC
tervitas tantsude keeles – segarühm Elva esindusmeeskond, Elva Spordi
Kolumats ja majaperenaistelt ida liit, HJH Veod OÜ, Letrum OÜ, Sport
maised tantsud ehk tantsurühm land Eesti AS, AS Jalajälg (Nike), AS
Johara.
FIFAA, Oras Metall OÜ. Heategevus
Meie vallas on tublid tegijad ning
kontsert sai põnevalt mitmekesine.
Igal toredal sünnipäevapeol saavad
pidulised ka tantsida. Meie peol
mängis tantsumuusikat ansambel
Boogie Companie, südaööl võttis
ohjad enda kätte DJ Karu. Pidu sai
peetud väga meeleolukalt. Soovime
koduvallale palju õnne!

liku idee algataja oli klubi pikaajaline
toetaja Ihdiander Siida.
Jalgpalliklubi FC Elva tegevjuht
Marek Naaris on väga õnnelik, et hea
tegevuslik projekt läks korda paljude
le organisatsioonidele ja kogukon
dadele. „Elva väärtus on meie tublid
inimesed ja me peame neid hoidma,
sest koos teeme suuri asju ja märkame
neid, kes abi vajavad. Erilised tänud
Ihdiander Siidale ja Margus Malku
sele, kes selle üleskutse algatasid.
Tänan samuti fänne, kes ostsid loosi
ja aitasid seeläbi koguda sellise suure
summa kokku.“ sõnas Marek Naaris.
Heategevusprojekti raames koguti
7190 eurot, mis annetati Eesti Vähi
liidule.
Infoleht

Liis Jaamets
Rannu Rahvamaja juhataja

Käsitöökojad pakkusid avastamisrõõmu

Laadal sai uudistada kohalike meistrite käsitööd.

KäsitööTee Rõngust Otepääni
andekad käsitöömeistrid pakkusid
20. oktoobril meisterdamisrõõmu.
Käsitöökojad avati sedapuhku, et
võtta osa üleriigilisest ettevõtmisest
„Käsitöökojad Üle Maa“. Siinkohal on
paslik teha suur kummardus tublide
käsitöömeistrite ees.
Põnevad töötoad ja käsitöölaat
Rõngus
Rõngu Rahvamajas sai osa võtta
mitmetest põnevatest töötubadest.
Kokandusõpitoas, mida vedas Rõngu
Maanaiste Selts, sai valmistada

Hellenurmes oli ülesseatud hubane fotonurk.

Foto: Andres Luik

maitsvaid lõhekotlette ning makra
ga saiakesi. Puidule põletamise
õpitoas sai iga huviline proovida ära
tikksaega lõikamise, seda muidugi
juhendaja Riho Pärg valvsa pilgu all.
Valmisid vahvad nahkhiired eelseis
vaks Halloweeniks. Viltimise õpitoas,
mida juhendas Virge Rikka, valmisid
erilised ehted ja meisterdati ohtralt
stressipalle. Mõnusat pingemaan
dust pakkus savi õpituba, juhendaja
Merle Vääri käe all sai iga huviline
voolida endale sobiva meene. Kes
voolis endale kruusi, kes vaasi.

Foto: Maris Pakassaar

Silme eest võttis kirjuks pärlikunsti
õpituba. Juhendaja Silja Söödi käe
all meisterdati pärli-ingli võtme
hoidjaid ja kõrvarõngaid, loovusel
lasti pärli õpitoas lennata.
Käsitöölised pakkusid head ja
paremat koju ostmiseks. Hea meel
oli, et käesoleval aastal oli rohkelt
külastajaid ning taaskord tuli tõdeda,
et käsitöö on popp ka noorte seas.
Rõngu Rahvamajas on toimumas
käsitööringid noortele igal kolma
päeval ja ideedest ei ole seni veel
puudust tulnud. Seega ootame
rahvamajja meisterdama ja päeva
pingetest vabanema.
Hellenurmes meisterdati kaarte
ja kooti vaipa
Hellenurme
k ä s i t ö ö ko j a s
alustati toimekat päeva vahvlite
küpsetamisega.
Esimesed
maitseproovid tehtud, asuti
kinkekaarte meisterdama Maris
Pakassaare
juhendamisel.
Käsitööhuviline Vaike Kukk oli kohale
tulnud Väike-Rakke külast ning
õpetas looduslikest materjalidest
vaiba kudumise tehnikat ja võtteid.
Paari tunni jooksul valmiski nägus
seinavaip.
Tüdrukutele oli kõige põnevam ja
huvitavam fotonurk, poseerimine
ja veel uuesti poseerimine. Ühiselt
mängiti mitmeid lauamänge. Käsi
töökojas olid uudistamiseks välja
pandud Sirje Mölderi telgedel kootud
põrandavaibad ning käsitsi heegel
datud ümarad vaibad. Hellenurme
käsitöökoja muutsid elevaks julged ja
hakkajad Karin, Karel, Kristjan-Mar
ten, Danjel, Aulis ning Sandra.
Selle vahva kamba käsitööliste
ga kohtume mitte hiljem kui 2019.
aasta juulikuus, kui juba kolmandat
korda toimub KäsitööTee Rõngust
Otepääni.
Mari-Liis Vanaisak
Rõngu Rahvamaja juhataja
Maia Kukk
Palupera piirkonna koordinaator

Heategevuslikul jalgpallimatšil koguti Eesti Vähiliidule 7190 eurot.

Foto: Cristel Jakobson

Puhkpilliõpilased esinesid konkursil
edukalt
18.–20. oktoobril osalesid Elva
Muusikakooli õpilased D. O. Wirk
hausi nimelisel puhk- ja löökpilli
õpilaste konkursil Kõrvekülas. Kon
kursi korraldas Tartu valla Muusika
kool koostöös Tartu Vallavalitsusega.
Kokku osales konkursil 164 noort
muusikut 21 Tartu regiooni ja LõunaEesti muusikakoolist. Viiendat aastat
oli konkursi eestvedaja ja peakorral
daja Priit Sonn.
Õpilasi hindas professionaalsetest
muusikutest ja muusikapedagoo
gidest koosnev žürii koosseisudes
Peeter Malkov, Heili Mägi, Heimo
Hodanjonok, Valdur Neumann (puu
pillid); Mihkel Kallip, Kait Tiitso,
Valdo Rüütelmaa (vaskpillid); Ilja
Šarapov (löökpillid).
Elva Muusikakoolist saavutas
trompetiõpilane Ervin Albert Saumets 11–12-aastaste vanuserühmas
1. koha ning tuubaõpilane Artur
Jonatan Saumets 13–14-aastaste
seas 1. koha. Vaskpillipoiste õpeta
jaks on Karl Vakker ning kontsert
meister Ave Hernits.
Kärt Hanni saavutas kuni
10-aastaste f löödimängijate

vanuserühmas 19 osaleja seas 3.
koha. 11–12-aastaste flöödiõpilaste
vanuserühmast sai Eleonor Laas 2.
koha (10 osalejat). 11–12-aastaste
plokkflöödim ängijate vanuse
rühmast sai Eleanor Kollist 2.
koha (9 osalejat). Flöödiõpilaste
õpetajaks on Pille-Riin Aland ja
kontsertmeister Ave Hernits.
15–16-aastaste saksofonimängi
jate seas tunnustati diplomiga Paul
Kaspar Saumetsa, õp. Ülo Laane
saar, kontsertmeister Riina Ilves.
Konkursil anti välja kaks Grand
Prix-d, mis mõlemad läksid Heino
Elleri nimelisse Tartu Muusikakooli.
Peaauhindadeks olid altsaksofon ja
flööt. Peale selle jagati välja hulgali
selt auhindu, mille olid välja pannud
Eesti Kontsert, Teater Vanemuine,
Tartu Vallavalitsus ja Viande Music
OÜ.
Elva Muusikakool tänab konkursil
osalenuid ja soovib jätkuvat hoogu
pillimängu harjutamisel ning õpilas
te juhendamisel!
Tuuli Vaher
Elva Muusikakooli direktor
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Rannu piirkonna pakendikonteineritel
on uued asukohad
25. oktoobrist asuvad Vallapalu kalmistu juures olnud ETO
pakendikonteiner ja AS Eesti Keskkonnateenuste „papp ja paber“ konteinerid
Vallapalu kalmistu kõrval Rannu teenuskeskuse parklas. 29. oktoobrist
alates on Väike-Rakke külas seni Sangla poe juures olnud TVO segapakendi
ja AS Eesti Keskkonnateenuste „papp ja paber“ konteinerid teisaldatud
Tamme kooli kinnistule Väike-Rakke Seltsimaja juurde.
Konteinerite ümberpaigutamine on tingitud olmeprügi
pakendikonteineritesse toomisest ning seetõttu nende pidevast
ületäitumisest. Ületäitumise vähendamiseks ei ole abi ka
konteinerite tühjendamise graafiku tihedaks muutmisest, sest
tootjavastutusorganisatsioonil on õigus olmeprügi sisaldav konteiner jätta
tühjendamata.
Tuletame meelde, et pakendikonteinerisse võib panna ainult puhtaid pakendeid. Pakendikonteinerisse olmejäätmete panemine on
keelatud!
Elva vallas asuvate pakendikonteinerite haldajad on ja konteinerite
asukohad leiab:
•
•
•

MTÜ Eesti Pakendiringlus – www.pakendiringlus.ee
OÜ Tootjavastutusorganisatsioon – www.tvo.ee
MTÜ Eesti Taaskasutusorganisatsioon – www.eto.ee

Vanad ajalehed ja ajakirjad saab viia Elva jäätmete kogumispunkti aadressil
Nooruse tn 8, Elva (avatud esmaspäeval 15-20 ja laupäeval 10-15), lisaks
AS Eesti Keskkonnateenuste ning TVO „paber ja papp“ konteineritesse.
ETO „paber ja papp“ konteineritesse tohib panna vaid puhtad papp- ja
paberpakendid.
Info, milliseid jäätmeid kogutakse ja lähima jäätmepunkti leiab
kaardirakendusest www.kuhuviia.ee.
Ohtlike jäätmete vastuvõtukohad Elva vallas:
www.elva.ee/ohtlike-jaatmete-vastuvott.

Terje Raadom
keskkonnaspetsialist

Rainer Kool
sündis 09.10.2018
Heidi Madli Hermann
sündis 14.10.2018

Aleksandr Kazakov

Brette Becker

sündis 18.10.2018

sündis 18.10.2018

Ami Orav

sündis 27.10.2018

Kenneth Kasak

Elva vald
mälestab
Valentina Kiseleva
14.01.1940-20.10.2018
Toivo Pendra
08.07.1946-21.10.2018
Oskar Kivivare
30.05.1947-21.10.2018
Anatoli Viholainen
24.08.1939-24.10.2018
Lidia Hämäläinen
26.06.1936-25.10.2018
Marta Friedrichson
10.11.1930-26.10.2018
Elle Kopli
07.03.1958-28.10.2018
Salme Koppel
24.08.1934-30.10.2018
Heino Heier
01.08.1955-01.11.2018

sündis 24.10.2018

EELK
Rannu Püha
Martini kiriku
teated
Pühapäev, 18. november

kell 14 armulauaga
jumalateenistus, teenib õp Timo
Švedko

Pühapäev, 25. november

kell 14 armulauaga
jumalateenistus, teenib õp Timo
Švedko
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.
Juhatuse esimees Jaan Eensaar,
tel 503 1774,
e-post jaan.eensaar@gmail.com.

SORTIMISJUHEND
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1. KUI KAHTLED, KUIDAS SORTIDA, OTSI
INFOT VÕI PANE OLMEPRÜGI HULKA
2. PRESSI PAKEND/PAPP ENNE
KONTEINERISSE PANEKUT KOKKU
3. ÄRA TÄIDA KONTEINERIT ÜLE

KODUSEKS KASUTAMISEKS
LISAINFO: www.tvo.ee
FB: @pakenditesorteeriminetaaskasutuseks

SEGAPAKEND

BIO

Puhas plast-, tetra-, klaas-, metall- ja papppakend (võitopsid, plastikpudelid, plastkarbid,
kosmeetika pakendid, piima, mahla ja jogurti
pakendid, konservkarbid, alumiiniumist ja plekist
joogipurgid, metallkaaned, klaaspudelid ja klaas-purgid)
Puhas tähendab, et pakend on toiduainetest vaba ja
võib nädalaid seista ilma, et hakkaks haisema.
NB! Pakend tuleb konteinerisse visata lahtiselt või
läbipaistvas kotis!
Määrdunud pakendid, plastist
mänguasjad, kummist tooted, ohtlike
ainete pakendid ja pudelid, kasutatud
mähkmed, akna- ja lehtklaas, elektripirnid,
aerosoolipakendid

PABER
Kataloogid,
reklaammaterjalid, ajalehed,
ajakirjad, raamatud, jõupaber ja
paberkotid, pappkastid ja karbid.
NB! Pressi kokku enne konteinerisse
panekut!
Määrdunud ja vettinud paber,
köögipaber ja salvrätikud,
papp ja paber, mille küljes on
kilet või fooliumit (nt tetrapakend),
kasutatud pabernõud

Tahked
toidujäätmed,
köögi- ja puuviljad,
toataimed, lõikelilled, köögipaber ja salvrätikud,
kohvipaks, paberfiltrid, teepakid, munakoored ja
papist munakarbid
Vedelikud, kile ja pakendid, supid,
kastmed, suured kondid, suitsukonid,
muud olmejäätmed

KASUTATUD MÖÖBEL,
SEADMED JA RIIDED

OLMEPRÜGI
Katkised nõud, kasutatud
mähkmed, katkised riided ja
jalanõud, tolmuimejakotid,
vettinud paber, pakendatud pühkmed ja
kassiliiv, suitsukonid, kasutatud
pabernõud, muud olmejäätmed
Ehitusjäätmed, s.h. värvid,
ohtlikud jäätmed (nt. tuleja plahvatusohtlikud),
biolagunevad aiajäätmed, patareid, vana
elektroonika, vedelikud, suurjäätmed,
ravimid

Vii Uuskasutuskeskusesse või
Jäätmejaama.
OHTLIKUD JÄÄTMED
Värvi-, liimi-, laki- ja lahusti
jäätmed jaepakendis, aegunud
ravimid, kemikaali ja pestitsiidide
jäätmed, elavhõbedat sisaldavad
jäätmed, tule- ja plahvatusohtlikud
jäätmed, patareid ja akud.
Vii Jäätmejaama.
KASUTATUD ELEKTRI- JA
ELEKTROONIKA TOOTED
Vii Jäätmejaama. NB! Uue seadme
ostul on kauplus kohustatud vana
samalaadse seadme vastu võtma.

Hooldatud kütteseade ja vinguandur tagavad
ohutuse

Kütteperioodi algusega sagenevad
päästjate väljakutsed hooldamata
kütteseadmetes tekkivatele tahma
põlengutele.
Kui tahm või pigi süttib lõõrides,
siis võivad kütteseadme kuume
nevad osad süüdata terve maja.
Põlengud lõhuvad kütteseadet ning
ka tekkivatest pragudest välja leviv
kuumus või säde võib põhjustada
tulekahju. Samuti ei salvestu tahma
täis lõõridega kütteseadmetes soojus
kividesse ning sooja saamiseks kulub
seepärast rohkem küttematerjali.
Kütteseadmeid peab hooldama
regulaarselt
Selliste probleemide ärahoidmi
seks tuleb kütteseadmeid õigeaegselt
ja regulaarselt hooldada ja korstnaid
pühkida. Kõige õigem on see töö
usaldada kutselisele korstnapühki
jale. Kortermajas võibki seda teha
ainult tema, eramajas peab korstna
pühkija käima igal viiendal aastal.
Vahepeal peab sel juhul hooldustööd
ise ära tegema.
Nähtamatu, kuid ohtlik vingugaas
Umbes lõõride halva tõmbe tõttu
ohustab elanikke veel ruumidesse

Tegutsemine vinguanduri
häiresignaali käivitumisel
-- Ava aknad ja uksed, et ruumi tuulutada.
-- Lülita välja kõik soojusseadmed ja/või kustuta ära tuli ahjus või pliidi all.
-- Kutsu kohale kvalifitseeritud tehnik või korstnapühkija, kes aitab
probleemi välja selgitada. Enne seadmete korda tegemist ärge neid
kasutage.
imbuv nähtamatu, lõhnatu ja üli
mürgine vingugaas. Eelmisel aastal
hukkus tahkekütusel töötavast küt
teseadmest nagu ahi, pliit või kamin
tuppa imbunud vingu tõttu Eestis
viis inimest.
Vingugaas ohustab ka neid, kes
kasutavad gaasiseadmeid, mis võta
vad põlemiseks õhku siseruumidest
ning millel puudub eraldi venti
latsioon. Selliste gaasiseadmete,
milleks on peamiselt veesoojendid,
kasutamisel on alates 2018. aasta
algusest vingugaasiandur kohustus
lik. Kaitseks tapva vingugaasi eest
saavad nii gaasi- kui muude kütte
seadmete kasutajad endale koju selle
paigaldada.

Vingugaasiandur tuleb erinevalt
kohustuslikust suitsuandurist, mis
käib lakke, kinnitada ruumi seina
le, umbes 0,5–1,5 meetri kõrgusele
põrandast. Kogenud spetsialistid
soovitavad paigaldada vinguanduri
nö hingamiskõrgusele ehk elutoas
tasemele, kus on inimese nägu dii
vanil istudes, magamistoas umbes
padjakõrgusele.
Vingugaasimürgistuse sümptomid
on peavalu, iiveldus, pearinglus,
südame pekslemine, oksendamine,
segasus. Seda tundes välju värske
õhu kätte ja kutsu kiirabi.
Marek Kiik
Lõuna Päästekeskuse
kommunikatsioonijuht
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Kultuuri- ja spordiürituste
kalender
16. november
20.00

Õhtu ansambliga
Sinu Naine

Puhja Seltsimaja

17. november
11.00

MadriLaat

Aakre Rahvamaja

Elva Kool - 105
vilistlaste pidu

Elva Gümnaasium

17. november
14.00

Rõngu Vikerkaar 15
juubelipidustused tantsuga

Rõngu Rahvamaja

17. november
22.00

Ansambel
Kapriiz

Pubi Üksteist

18. november
14.00

Eakate puhkeõhtu

Elva
Kultuurikeskus

17. november

Kogupereetendus Piip ja Tuut
21. november
püstijalakomöödias
Puhja Seltsimaja
11.00
“Loomad”
22. november
LendTeatri etendus
19.00 “Maa poripritsmed pühi suult” Elva LendTeater
23. november
11.00

Kohtumine kirjanik
Ilmar Tomuskiga

Puhja Seltsimaja

24. november
09.00

Kadrilaat

Elva
Kultuurikeskuse
parkla

24. november
16.00

Meestepäev Rannus
pidu ans
Eesti Mees

Rannu Rahvamaja

Eakate tantsuline puhkeõhtu:

Elva Eakate Päevakeskus 10

Voldemar Kuslapiga
18.11.2018

14.00 – 17.00

Elva Kultuurikeskus (Kesk 30, Elva, Tartumaa)

Käesoleval aastal tähistab oma kümnendat sünnipäeva Elva
Eakate Päevakeskus. Tähtpäeva pidamiseks ühendavad jõud
sünnipäevalaps kui eakate tantsulised puhkeõhtud. Sel korral
astub lavale Voldemar Kuslap ning kostitatakse kohvi ja
koogiga.
Avatud ka KultuuriKohvik
Pilet: 5 € (eelmüügist/kohapeal)

elvakultuur.ee

EESTI RAHVA MUUSEUMI TEATRISAALIS (B-osas)
1 8 . novem b ril k ell 16.00
etendus

H ein o K i i k

MARIA
S IB ER IM A A L

Sissepääs prii

Infoleht on Elva valla infoleht

Näitetrupp „ATINA“
Lavastaja Anita Pavlova
Loits Tiiu Lumberg
Laulud Armilde Luik

Toimetaja: Kerli Metsallik. Ladumine: Kayvo Kroon.
Trükk: Printall AS. Kojukanne: Omniva. Tiraaž 6450.
Kontakt: infoleht@elva.ee.
Järgmine infoleht ilmub 23.11.2018.
Kaastööde esitamise tähtaeg 16.11.2018.

24.11.2018

18.00

Elva Kultuurikeskus (Kesk 30, Elva, Tartumaa)

