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Elva valla leht
Rõngu kihelkonnapäev tõi
kogukonna taas kokku
Rõngu kihelkonnapäev
üldpealkirja KEELMEEL-HÄÄL „Eesti keel,
naiste meel, pilli hääl“.
MARI-LIIS VANAISAK
RÕNGU RAHVAMAJA
JUHATAJA

S

LAPSED UUDISTASID TULETÕRJEAUTOT.

enim torkasid silma just erinevate
istikute müüjad.

Päeva sportlik osa veidi
uuenenud näoga
Rõngu Ausambajooksu asemel toi
mus sel aastal rahvarohke Kihel
konnajooks. MTÜ Kvaliteetaja juh
timisel said kõik suured ja väikesed
jooksuhuvilised võtta üksteisega

Foto: Jaak Jänes

mõõtu tillujooksus, lastejooksus
ning end sai proovile panna põhi
jooksus ja kepikõnnil.
Meeste arvestuses kaitses eelmise
aasta võitu Eno Vahtra, kes edestas
Martin Kalmust ja Erko Kurvitsat.
Naiste seas võttis ülekaaluka võidu
Kristi Kuldkepp, kellele järgnesid
Evelin Vahtra ja Anni Parek. Jooksu
del osales kokku ligi 160 võistlejat.

Peale sportimise jagus ka uudista
mist ja meisterdamist. Rõngu Maa
naiste Seltsi tegevusala juures sai
proovida vardasaia valmistamist.
Nende töötoa moto oli „ise teen ja ise
söön“. Lastealas said pered uudista
da Rõngu Vabatahtliku Päästeseltsi
tuletõrjeautot, istuda politsei patrul
lautos trellide taga, harjutada korv
pallivõtteid BC Elva korvpallitöötoas
ja hüpata batuudil ning kaunistada
põsed näomaalijate juures.
Kohalike isetegevuskollektiivide
kontserdi avas Rõngu Pasunakoor,
tantsuilu pakkusid Valguta Vahvad
ja Ringen. Laulurõõmu sai kuulda
Erle Mägi solistide esituses ja ilusa
punkti kontserdile panid Astra kel
mikad naised. Pillimuuseumis sai
uudistada Kodulootuba ja avatud
olid Rõngu Pansion Hermanni uk
sed.
Päeva lõpetas Hiugemäel toimu
nud mõnus tantsuõhtu ansambliga
Inerts.
Järgmine kihelkonnapäev toimub
23. mail 2020.

Elva Südaööjooks kutsub põnevat rada avastama
Elva Südaööjooks toimub
21. juunil, jooksma ja
kõndima oodatakse nii lapsi
kui ka täiskasvanuid.

S

üdaööjooksu kavas on 300 ja
600 m lastejooksud, kus aega
ei võeta ja paremusjärjestust
välja ei selgitata. Lastejooksud alga

LÜHIDALT

Sai meisterdada ja
muusikat nautida

toimus 25. mail ja kandis

el aastal keskendus kihel
konnapäev kolmele tee
male: eesti keele aastale,
Rõngu Maanaiste Seltsi 90.
aastapäevale ja Rõngu Pillimuuseu
mi 5. tööaastale. Rõngu Maanaistel
jagub juubeliaastasse mitmeid tege
vusi, kuid kulminatsioon toimub ok
toobris, kui toimub suur konverents.
Rõngu Pillimuuseumi toimekas pere
avas Kodulootoa ja ootab kõiki uudis
tama.
Kihelkonnapäeva alustas tavapä
rane laat ja hoolimata „kehvast suu
sailmast“ oli kauplejaid omajagu,
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vad kell 22, 10 km jooks ja kepikõnni
start algavad minut enne südaööd
– 23.59.
Rada kulgeb mööda Elva tänavaid
ja viib mööda metsaparkidest.
Peale selle ergutavad jooksjaid
rajal tantsutüdrukud, Elva Muusika
kool, Elva Huviala- ja Koolituskeskus,
lõõtsapoisid ja diskorid.
Elva Seikluspargis toimub ööroni

mine ja stardi-finišialal saab proovi
da laserlaskmist. Arbi järvel on või
malus nautida öist SUP-lauaretke.
Ka sel korral toetame Lastefondi
– selle aasta osalustasudest toetame
kõnniroboti ostmist. Kohapeal on ka
Lastefondi vabatahtlikud koos anne
tuskastiga.
Miks Elva Südaööjooksule tulla?
Seda selleks, et saada aimu Elva loo

duslähedusest ja mõnusast keskkon
nast.
Samuti on rajal põnev profiil ning
osalejad saavad vägeva emotsiooni,
rääkimata ühest ägedamast osaleja
medalist, mida enne nähtud.
Sportland on välja pannud mees
te ja naiste esikolmikule motivee
rivad auhinnad – seega põhjuseid,
miks osaleda, on palju!

VEREVI.

Foto: Mikk Järv

RANNAHOOAEG
ON ALANUD

V

erevi ja Arbi järv oota
vad puhkajaid – sup
lusvesi on mõlemas
järves Terviseameti analüüside
järgi puhas.
Verevi järve randa valvab
AS G4S. Rannavalveteenust
osutatakse kõikidel nädala
päevadel 1. juunist 31. juulini,
ajavahemikus kl 12–20. Au
gustikuus lõpetatakse valva
mine õhtul tund aega varem
(kl 12–19).
Pane tähele: Verevi ran
nas on iga päev kell 9–22 ava
tud tualetid. Arbi järve ääres,
rulapargi juures asub väli
käimla; lastevanematel palu
me jälgida lapsi, sest täiskas
vanu oskab ohtlikku olukorda
paremini hinnata; Verevi rand
on avalik supluskoht ja lem
mikloomad ei ole lubatud;
rannad on varustatud prügi
kastidega – palume paberid,
pudelid, suitsukonid jms viia
prügikasti.
Rannas tekkinud problee
mide korral tuleb informeeri
da rannavalvet. Probleemide
või rajatiste korrashoiu küsi
mustes informeerida vallava
litsust heakorratelefonil +372
3333 666.
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ELVA VALLAVOLIKOGU INFO

Volikogu istung – 20.05

Otsused 21.05 ja 28.05 istungitelt

Volikogu kinnitas Elva Muusikakooli põhimääruse. Põhimäärus uuendab olemasolevat

Avalikud üritused

kooli põhimäärust. Elva Muusikakool on tegevusvormilt huvikool, mille eesmärk on pakkuda
muusikalist haridust lastele ja täiskasvanutele.
Volikogu kinnitas määruse, mis võimaldab elamute ja piirdeaedade värvimise
eest maksta toetust. Toetus on mõeldud ainult elamumaa kinnistute omanikele. Eesmärk
on soodustada tiheasustusaladel tehtavaid remonditöid, mis aitavad kaasa valla asulate välja
nägemise parandamisele. Vallavalitsus teavitab valla lehes ja kodulehel, millal on võimalik ha
katab taotlusi esitama.
Volikogu otsustas, et vald võtab laenu. Laenusumma on 2 549 000 eurot ja see on eel
arvestrateegias lubatud tegevus mitmete käimasolevate või eesolevate investeeringute eest
tasumiseks. Osa neist on ühinemislepinguga kokkulepitud investeeringud.
Volikogu otsustas otsustuskorras võõrandada Kurese kinnistu Kurelaane külas.
Kinnistu võõrandatakse 565 euro eest kinnistul asuva hoone valdajale Annely Mekile.
Volikogu arutas otsuse eelnõud, mis oleks kinnitanud Rannu alevikus sooja
majanduse ümberkorraldamise alused, kuna olemasolev olukord vajab ajakohasta
mist. Otsusega oli kavas kinnitada soojusenergia tootmise ja valla hoonetele soojusenergia
ostmise tingimused. Plaanis oli korraldada riigihange soojusenergia ostmine 12 aastaks koos
võimalusega anda tootjale katlamaja rajamiseks valla maale tasuta isiklik kasutusõigus või
hoonestusõigus 40 aastaks. Otsuses toodud lahendust ei toetanud Valimisliit Elvamaa Esi
mesed, kes tegi ettepaneku eelnõu tagasi võtta ja leida muu lahendus. Vallavalitsus otsustas
pärast arutelu eelnõu tagasi võtta.
Volikogu delegeeris vallavalitsusele hädaolukorra seaduses sätestatud ülesannete
üle otsustamise.
Istungil andsid rahanduskomisjoni esimees Meelis Karro, haridus- ja noorsootöökomisjoni
esimees Leelo Suidt, sotsiaal- ja tervisekomisjoni esimees Peeter Laasik, spordikomisjoni esi
mees Priit Värv ning arengu- ja planeeringukomisjoni esimees Maano Koemets ülevaate nende
juhitavate volikogu komisjonide tegevusest.
Järgmine volikogu istung toimub 17. juunil. Istungi ülekanne on leitav Elva valla You
tube-i kanalilt.
Maano Koemets
volikogu esimees

Lubada Rõngu Rahvamajal korraldada Rõngu alevikus bussijaama esisel platsil ja haljasalal
ning Hiugemäel 25.05 kell 7 kuni 26.05 kell 1 avalik üritus „Rõngu Kihelkonnapäev“; Rallikrossi
Arenduse MTÜ-l korraldada 25.05 kell 7–18 avalik üritus rahvusvaheline rallikrossivõistlus
„EstRX Rallycross Cup 2019“; Keskoja OÜ-l korraldada avalik üritus „Juunikuu laat“ 1.01 kell
6–17 Elva lauluväljakul; MTÜ-l Elva Spordiliit korraldada 21.06 kell 20 kuni 22.06 kell 2.30 Elva
linnas avalik üritus „Elva Südaööjooks“ ja sulgeda liiklus Elva linnas järgmiselt: 21.–22. juunil
kell 20–2.30 Elva raudteejaama esine ringtee ning 21.–22. juunil kell 23.45–00.15 Pargi tänav.

Ehitus
Anda projekteerimistingimused Vallapalu külas Muru kinnistul tennisehalli ehitusprojekti
koostamiseks.
Korraldada projekteerimistingimuste andmine avatud menetlusena Elvas Käo tee 66a ela
mu ehitusprojekti koostamiseks.
Anda ehitusluba Teedla külas Vana tn 8 kinnistul asuva laohoone ja lauda, Vana tn 9 kin
nistul asuva elamu, Vana tn 10 kinnistul asuva lauda, Vana tn 12 kinnistul asuva üksikelamu
lammutamiseks.
Anda kasutusluba Urmi külas Vambola kinnistul valminud päikeseelektrijaamale.

Hanked/müük
Kinnitada korteriomandi, aadressiga Hellenurme küla Mäenurga-Kuurinurga, korteri nr 11
enampakkumise tulemused, müüa korter hinnaga 10 111 eurot enampakkumise võitjale.
Korraldada avatud menetlusega riigihange „Elva valla kruusateede katendite parandami
ne“ ja kinnitada riigihanke alusdokumendid.
Korraldada avatud menetlusega riigihange „Elva valla teede ja tänavate pindamine“ ja kin
nitada riigihanke alusdokumendid.

Maa
Määrata Saaduotsa kinnistu ja Väike-Saadu kinnistu piiride muutmisel uutele moodustavate
le katastriüksustele koha-aadressid ja sihtotstarbed alljärgnevalt: Elva vald, Järveküla, Saadu
otsa, sihtotstarve maatulundusmaa ja Elva vald, Järveküla, Väike-Saadu, sihtotstarve elamu
maa.
Määrata Halliku kinnistu jagamisel kaheks katastriüksuseks uutele moodustavatele ka
tastriüksustele koha-aadressid ja sihtotstarbed järgmiselt: Elva vald, Piigandi küla, Marjamäe,
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sihtotstarve maatulundusmaa ning Elva vald, Piigandi küla, Halliku, sihtotstarve maatulun
dusmaa.

Rannu piirkonnakogu kogunes
28. mail
Päevakorras oli palju küsimusi ja mitu teemat kerkis koosoleku käigus. Esimesena anti arva
mus ühinemislepingu muudatustele. Hääletati kahe punkti osas – muudatus, mis puudutas
Hellenurme raamatukogu, sai napilt toetuse. Ühinemislepingu lisa 3 muudatus (ujula asemel
spordihoone ehitamine) toetust ei leidnud.
Informeeriti ka kogukonda puudutavatest tegevustest. Rannu teid parandatakse lubatud
mahus; valmivad Rannu ja Kureküla mänguväljakud jpm. Rannu piirkonna projekt kaasavas
eelarves on töös. Kui Mustjärve õpperada hakatakse rajama, oodatakse kogukonna abi.
Räägiti Rannu prügimajandusest. Rannu alevikus asuvad suured konteinerid (eterniit,
suuremõõtmelised jäätmed, ehituspraht) tuleb ära viia. Konteinerid täituvad igasuguse prahi
ga ja nende tühjendamine on kallis. Peale selle pannakse prügi ka maha.
Arutati Võrtsjärve mängude tulevikku ja vallavalitsusele anti soovitus nende läbirääkimis
tega jätkata.
Viive Vink
Rannu piirkonnakogu liige

Nõustuda maa riigi omandisse jätmisega Elva vallas asuva maaüksuse osas ning määrata
maaüksuse koha-aadress ja sihtotstarve järgnevalt: Elva vald, Metsalaane küla, Elva metskond
286, sihtotstarve maatulundusmaa.
Seada isiklik kasutusõigus Elektrilevi OÜ kasuks tähtajatult Elva valla omandis olevale
katastriüksusele Elva linnas, Juhan Liivi tänavale, koormatava ala suurus on 26 m².

Maa
Algatada Puhja Kooli, Valguta Lasteaed-Algkooli ja Elva Muusikakooli arengukava koosta
mine.
Kinnitada alates 1.01.19 Elva Huviala-ja Koolituskeskuses huviringide uued õppetasud.
Kehtestada Elva vallale kuuluvate munitsipaaleluruumide üürimäärad eluruumi üldpinna
ühe ruutmeetri kohta ühes kuus. Kehtivate üürilepingute üürid muutuvad alates 1.09.2019.
Moodustada komisjon Elva valla tunnustusavalduste „Õpilaste aasta haridustegu“ ja „Aas
ta noor“ otsustamiseks.
Nimetada SA Elva Laste- ja Perekeskuse nõukogu liikmeks Salle Ritso ja SA Elva Teenused
nõukogu liikmeks Margit Kiin.
Kinnitada Elva Varahalduse OÜ ja OÜ Elva Soojus 2018. majandusaasta aruanne.
Salle Ritso
vallasekretär
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Korteriühistud saavad toetust

PANE TÄHELE

Kütteseadme väljavaheta
mine või kaugkütte
piirkonnaga liitumine

TOETUST ANTAKSE KÜ-LE, KELLE MAJA ON EHITATUD ENNE 1. JAANUARI 2010.

Foto: Bigstock

Korteriühistud saavad 1. augustist Keskkonnainvesteeringute Keskusest (KIK)
taotleda toetust biomassil või fossiilkütustel (v.a maagaas) töötava või otsest
elektrikütet kasutava kütteseadme asendamiseks taastuvat kütust kasutava
seadmega.
KATI RAUDSAAR
KIK-I KOMMUNIKATSIOONI
SPETSIALIST

T

oetust saab taotleda ka
maja ühendamiseks kaug
küttesüsteemiga.
„Ilmselt on energiasääst
ja madalamad kulutused kommu
naalarvetele kõigi korteriühistute
eesmärk. Vähemtähtis pole ka välis
õhu kvaliteet,“ selgitas toetuse taga
maid KIK-i juhataja Andrus Treier.
Toetust antakse neile korteriühis
tutele, kelle maja on ehitatud enne 1.
jaanuari 2010, kuna need hooned ei
ole valmistatud kõige energiasäästli
kumalt ja nende kütteseadmed või
vad vajada väljavahetamist.

kasutav küttesüsteemi (v.a maagaas)
asendamiseks taastuvkütuse lahen
dusega; biomassil või fossiilsel kütu
sel töötava küttesüsteemi asendami
seks kaugküttevõrguga.
„Eelistame kaugküttevõrguga lii
tumist, sest tegemist on parima või
maliku lahendusega keskkonnakait
selistest aspektidest vaadelduna,“
ütles KIK-i energeetika valdkonna
juht Eduard Sizov. Ühtlasi panustab
see kaugküttevõrkude jätkusuutlik
kusse.
„Sellel juhul võib projekti mak
sumusse lülitada ka hoonesisesed
küttesüsteemiga seotud tööd. Teis
te võimalike variantide puhul tuleb
projekt koostada ilma hoonesiseste
küttesüsteemideta,“ lisas Sizoy.

Millele toetust taotleda
saab?

Maja ei pea
olema eelnevalt
rekonstrueeritud

Toetust saab taotleda: biomassil töö
tava katelseadme väljavahetamiseks
biomassil töötava katelseadmega;
biomassil töötava katelseadme väl
javahetamiseks mõne teise taastuv
kütuse lahendusega; fossiilset kütust

Toetuse taotlemiseks ei ole oluli
ne, et maja oleks eelnevalt rekonst
rueeritud, kuid korteriühistul tuleb
taotluse esitamisel lisada visioon ja
kavandatud tegevused maja soojus
tamiseks. Toetuse taotlemisel peab

omaosalus olema 50% projekti abi
kõlblike kulude maksumusest.
Taotluste esitamine toimub 1. au
gustist kuni 30. septembrini and
mesüsteemi KIKAS kaudu (kikas.kik.
ee), kuid taotlusi saab sisestama
hakata juba suve alguses. Täpse
ma info leiab KIK-i kodulehelt (kik.
ee) või saab küsida projektikoordi
naator Reet Utsult (reet.utsu@kik.ee,
tel 6 274 328).
Toetust jagatakse riigisisese kesk
konnaprogrammi
atmosfääriõhu
kaitse programmist. Toetuse töötas
välja Keskkonnaministeerium.
KIK on riigile kuuluv finantsasu
tus, mis rahastab keskkonnaprojekte
Eesti keskkonnatasudest laekuvast
rahast, CO2 kvoodimüügi tuludest
ning Euroopa Liidu struktuurifondi
dest. Peale selle pakub KIK võimalust
taotleda sihtotstarbelist laenu kesk
konnaprojektide elluviimiseks ning
korraldab ressursisäästlike ideede
konkurssi Negavatt.
Üheksateistkümne aastaga on riik
KIK-i kaudu toetanud ligi 20 tuhan
det keskkonnaprojekti ca 1,8 miljardi
euroga.

Kureküla küla nime
muutmise eelnõu

E

lva vallas asub kaks sarnase nimega asustusüksust: Kure
küla (Ulila piirkonnas) ja Kureküla alevik (Rannu piirkonnas).
Elva Vallavolikogu 25. märtsi 2019. aasta otsusega „Küla nime
muutmise algatamine“ algatati Elva valla asustusüksuse Kureküla
nime muutmine. 16.04.2019 toimus Ulila piirkonna Kureküla elanike
koosolek, kus esitati kaks nime muutmise ettepanekut: Ilvese küla
ja Lille küla.
Vallavalitsuse korraldatud eeltoimingute käigus selgitati välja
kinnisasja omanike nime valiku eelistus nii Ilvese küla kui ka Lille
küla nime suhtes. Enamus elanikke eelistas nimevalikuna Lille küla.
Määruse § 10 lõike 5 kohaselt avaldatakse kohaliku omavalitsuse
otsuse eelnõu asutusüksuse nime muutmise kohta valla veebilehel.
Avalikustatava eelnõu järgi muudetakse Elva vallas asuva Kureküla
küla nimi ja määratakse küla nimeks Lille küla.
Kõigil asjaomasel territooriumiosal elavatel alalistel elanikel ja
kinnisasja omanikel on õigus kahe nädala jooksul pärast eelnõu
väljapanekut (st 10.06 kuni 23.06.2019) esitada eelnõu kohta ette
panekuid, arvamusi ja proteste. Vallavolikogu võtab vastu lõpliku ot
suse küla nime muutmise kohta peale eelnõu avalikustamist, saadud
arvamustele ja ettepanekutele seisukoha andmisest. Arvamused ja
protestid saab esitada kirjalikult Elva Vallavalitsuse e-aadressile
elva@elva.ee või aadressil Elva Vallavalitsus, Kesk 32, 61507, Elva linn,
Elva vald, Tartumaa.

Elva valla lusikapidu

23.

mail toimus Rõngu Rahvamajas Elva valla uute
kodanike lusikapidu. Kutsed peole said selle aasta
jaanuaris, märtsis ja aprillis sündinud 53 last, nende
seas 25 poissi ja 28 tüdrukut. Nende seas oli ka üks paar kaksikuid –
poiss ja tüdruk
Kõik, kes ei ole lusikapidudele jõudnud, saavad oma lusikad ja raa
matud kätte Elva Vallavalitsusest, ruumist 109 (lisainfo registripida
ja Kristi Kalmuselt, kristi.kalmus@elva.ee või tel 730 9886).

LUSIKAPIDU.

Foto: Kayvo Kroon
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Murumuna põnev õuepäev
Õuepäev lasteaias

Päeva oodatuim hetk oli
lõunauni

tähendab seda, et lapsed
viibivad terve päeva
õues. Elva Murumuna
lasteaias toimus 24. mail
esmakordselt seesugune
õuepäev.
KRISTIINA JURKEN
ÕUEPÄEVA KORRALDAJA

Ü

ritus oli suunatud kahe
le koolieelikute rühmale.
Siilikeste ja Piilupartide
rühma laste päev algas
saabumisega õue. Õpetajad võtsid
lapsed vanematelt vastu lasteaia
õuealal mänguasjakuuri juures, kus
kaasavõetud magamisasjad paigu
tati kenasti hoiule. Kogunemiseks
kuluv aeg sisustati jooksmise, joo
nistamise ja õuemängudega.

Toit maitses värskes
õhus eriti hästi
Ühist päeva alustati liikumisõpetaja
korraldatud hommikuvõimlemise
ga, millele järgnes hommikusöök.

Foto: erakogu

LAPSED NAUTISID ELAMUSTEROHKET PÄEVA.

Mannapuder võiga maitses värskes
õhus eriti hästi. Lapsed said laste
aia õuealal tunnikese mängida ning
varsti seati sammud Elva Seeneriiki.
Metsas õpiti seda, kuidas käituda
siis, kui peaksid looduses ära eksi

ma. Üheskoos tehti looduslikest va
henditest ohumärke, ehitati maast
leiduva prahiga puid ja onni. Õppe
käigul mängiti erinevaid mänge
ning söödi lasteaiast kaasa võetud
tomatiampsu.

Olukord oli
niivõrd põnev, et
uni ei tahtnud
kuidagi tulla.

Lasteaeda saabudes olid lastel siiski
kõhud tühjad ning lõunasöögiks ol
nud kalaseljanka ning riisipuding ka
dusid taldrikutelt kibekiirelt. Seejärel
valmistuti lõunauinakuks õues: iga
laps tõi kodust kaasavõetud maga
miskoti ja madratsi ning hakkas neid
suure varjualuse alla sättima. See
oli ilmselgelt päeva kõige oodatuim
hetk, sest see tõotas tulla äge ja uud
ne. Õpetajate unejuttu saatis küll
väike vihmakrabin, kuid see ei häiri
nud pikutajaid põrmugi. Olukord oli
niivõrd põnev, et paljudele lastele ei
tahtnud uni kuidagi silma tulla.
Ilmataat kostitas lapsi ka pärast
puhkehetke väikese vihmaga, kuid
sellest hoolimata jooksid kõik kohe
peale asjade kokku pakkimist õue
le mängima. Õhtuoote eel täiendati
lasteaia aianurka nelja sõstrapõõsaga.
Koolieelikud said kaevata, põõsaid
auku sobitada, mulda peale ajada ja
kasta. Peale õhtuoodet hakkasid va
nemad lastele järele tulema.
Kiire ja elamusterohke päev sai
gi läbi ning kõiki osalejaid valdasid
positiivsed emotsioonid.
Suur tänu korraldusmeeskonnale
ja FC Elvale õuepäeva toimumisele
kaasaaitamise eest.

Kuidas lasteaias põnevalt tervislikku toitumist õpetada?

E

sitasime lasteaia töörühma
ühistööna
veebruarikuus
PRIA-le koolikava kaasnevate
haridusmeetmete projekti. Seda sel
leks, et kujundada lastes tervislikke
toitumisharjumusi, tutvustada ja
suurendada teadlikkust põlluma
jandussektorist ning toetada meie
lasteaia loodussuunitlust ja tervisee
dendust.
Projekt koosnes erinevatest tege
vustest. Üks tegevus oli idee luua ko
kandusklass, kus toimuvad erinevad
toiduvalmistamise tegevused laste
aialastele. PRIA-lt saadud heakskiit
võimaldas meil soetada köögitehni
ka kokandusklassi loomiseks (kann
mikser, saumikser, köögikombain,
mahlapress, jäätisemasin, toidukui
vati jne) ning köögi- ja puuvilju. As
jade soetamisel oli jõu ja nõuga abiks
lasteaia majandusjuhataja. Uuene

nud loovustoast sai peagi meeskon
natööna kokandusklass. Tegevusi
korraldas lasteaia terviseedendaja.
Iga vanuserühmaga valmistati
mahla, smuutisid ja salateid. Toitu
desse lisasid lapsed rühmade akna
laudadel kasvatatud maitsetaimi.
Isevalmistatud toite ja jooke sõid ja
jõid lapsed ise. Ostetud vilju prooviti
nii toorelt kui ka kuivatatult. Tagasi
side kokandustundidele oli üle oo
tuste positiivne.

Prügi sorteerimine ja
vihmaussid
Põllumajandus- ja toidusektori tut
vustamiseks soetasime vermikom
postrid, kasvumajakese, taimekastid
ja prügikonteinerid.
Prügi sorteerimine on meie jaoks
oluline – paigaldasime prügikontei
nerid fuajeesse ja kokandusklassi, et

LAPSED SAID ISE ÜRTE ISTUTADA.

prügi saaks sorteerida ka väljaspool
rühmaruumi. Komplektis on kolm
erinevat konteinerit biojäätmete,
pakendi ja paberi jaoks. Samuti on

Foto: erakogu

lapsed saanud tutvuda usinate vih
maussidega, kes meie toidujäätmed
ära söövad ning sellest mulda too
davad. Uuel taimekasvatuse hooajal

loodame mulda ka aiatöödeks kasu
tada.
Terrassile paigaldatud kasvuma
jakesse lõime ürdiaia, kuhu lapsed
istutasid piparmünti, melissi, verev
oblikat ja maasikataimi. Lasteaia
õuealale soetasime neli suurt istu
tuskasti, kuhu lapsed panid kasvama
kartuleid, tomateid, maasikaid ja eri
nevaid maitsetaimi. Peale selle said
koolirühmade lapsed istutada õue
päeval neli sõstrapõõsast.
Projekti jätkame ka sügisel, oleme
jätkusuutlikud, arendame järjepide
valt loodussuunitluse ning tervise
edenduse eesmärki.
Tegutseme rõõmsate ja tervisest
pakatavate laste heaolu nimel usi
nalt edasi!
Liis Org
Elva Lasteaed Murumuna
terviseedendaja
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KOGUKOND
PANE TÄHELE

Elamusfestival ootab
ettevõtlike inimeste ideid

Elva linnasüdame ehitus
kulgeb edukas rütmis

E

lva Vallavalitsus koos kultuurijuhtidega korraldab ka sel
suvel Elva Elamusfestivali, mis toimub 24. augustil.
Ootame Elva valla ettevõtteid ja ettevõtlikke inimesi
end tutvustama, võimalusel võiks seda teha elamuste, töötuba
de vms kaudu. Teretulnud on toodete ja teenuste tutvustused,
külaseltsid ja kollektiivid enda põnevate tegemistega, aga ka
tööandjad, kes sooviksid end potentsiaalsetele uutele töötajatele
nähtavaks teha.
Peale selle toimub festivalipäeval huvitegevuse laat, paralleel
selt toimub ka kultuuriprogramm ning päeva lõpetab kontsert
Verevi rannaplatvormil.
Ootame ettevõtjaid juba enda osalemissoovist märku andma
aadressil elva@elva.ee.
Eelmisel aastal esmakordselt toimunud ettevõtjate mess sai
väga positiivse tagasiside nii osalejatelt kui ka publikult. Looda
me Elamusfestivalist teha traditsioonilise suursündmuse, kus
valla ettevõtlikud inimesed saavad kohtuda elanike ja külalistega.

Elva Gümnaasiumi
III Miniteadusfestival

28.

mail toimus Elva Gümnaasiumis juba kolmas
Miniteadusfestival. Üritust korraldavad õpilased
ise – teadusalal tegutsevad 1.–3. klassid.
Teadusalal demonstreerisid loodusteaduslikke projekte ja kat
seid algklasside õpilased (53 miniteadlast). Uuriti roostes naela
puhastusvahendeid, hambapasta reklaamiteabe õigsust, kana
muna tugevust, briti lühikarvalise kassi tõupuhasust. Atraktiiv
semad katsed olid seotud kuiva jääga, tehti vahu-ussi katset,
muna pudelisse ajamist, elevandi hambapastat, katset staatilise
elektri ning isegi sidrunist võluti elekter välja. Kasvatati porgan
ditaime ja oavart.
Sel aastal oli koos külalisesinejatega Konguta ja Rannu koolist
Teadusteater kolme etendusega. Töötube teemadel teadus, sport,
võõrkeeled ja loovus korraldasid teise kooliastme õpilased. MTÜ
Seiklushundi juhendamisel tegeleti ka orienteerumisega. Festival
lõppes tänuüritusega.
Külli Korol ja Evelin Toom
Miniteadusfestivali korraldajad

UUS KESKVÄLJAK HAKKAB ASUMA KULTUURIKESKUSE EES.

Elva linnasüdame ajakohastamise ehitustööd hakkavad jõudma selle kesk
punkti, sest ehitaja on lubanud juuli keskpaigaks asfaldi tänavale maha panna.
MERILYN SÄDE
KOMMUNIKATSIOONIJUHT

T

äpsemalt on võetud ees
märk, et 13. juulil on Rally
Estonia Elva linnakatse
toimumiseks Kesk tänaval
asfalt maas ning pärast seda saavad
kõik elanikud tänaval hõlpsamalt
autoga ringi liikuda. Selleks ajaks ei
jõuta tegeleda veel kõnniteede ja hal
jastusega, kuid ka nendega tegeletak
se graafiku järgi.
RTS Infraehituse objektijuht Kris
ten Veibri ütles, et nad tegutsevad
praegu selle nimel, et nii rallifännid
kui ka elanikud ei peaks pettuma
ning praegu ei näe ta selle plaani täi
tumisel ka tõrkeid.

Asfalditööde ajal liiklus
piiratud
MINITEADLASED.

Foto: Margit Herbst

Foto: Kayvo Kroon

Asfalditöödest antakse kindlasti
enne märku Elva valla blogis ja teis
tes valla kanalites, kuid selleks ajaks

tasub meelde jätta, et asfaldi lao
tamise tõttu on tänav sel ajal osa
liselt mõnes kohas suletud. „Värske
asfaldi peale ei või autoga sõita, sest
see vähendab tee kvaliteeti. Parima
tulemuse tagamiseks on tarvis lasta
asfaldil jahtuda ja seetõttu peame
neis lõikudes autoga liikumist pii
rama,“ kirjeldas Veibri. Ta lisas, et
ligipääs kõikidele kinnistutele siiski
tagatakse, kuid mõnikord võib tek
kida olukord, kus paar tundi ei pääse
autoga ukse ette.
Praeguseks on Kesk tänaval lõpe
tatud suuremad maa-alused tööd,
teostatud on tänavaalused vee- ja ka
nalisatsioonitööd ning tänavavalgus
tuse maa-alused tööd. „Kesk tänaval
on suuremas mahus tehtud ka liiv- ja
killustikaluste ehitused, mis ootavad
nüüd hööveldamist.“
Objektijuhi sõnul on nende ehi
tustööde suurim väljakutse olnud
Arbi järvele rajatava terrassi vaiade
ehitus, mis pole veel täielikult lõp
penud. „Geoloogiliste olude tõttu
oli vaiade järve paigaldamine suur
väljakutse – järve põhjas on nii palju

muda, et tehnika stabiliseerimine oli
väga keeruline,“ sõnas Veibri.

Tasub meeles pidada
Kuna ehitustööd hõlmavad ka Arbi
järve äärt, siis sel suvel on supluskoht
osaliselt aedadega piiratud ning ran
nas viibimine on ebamugav. Pärast
ehitustöid supluskoht säilib ning
seal saab edaspidi ujumas käia.
Ehitusega seoses ei põle tänava
valgustus Kesk tänaval, Pargi täna
val, osaliselt Arbi järve ääres, Põik,
Apteegi ja Turuplatsi tänaval. Tä
navavalgustus taastatakse esimesel
võimalusel, pärast ehitustööde lõp
pemist. Palume õhtusel ajal liigeldes
olla ettevaatlikud.
Elva linnasüdame ajakohastami
se projekti, ehitustööde ning nen
de kulgemise kohta saab lähemalt
lugeda Elva valla blogist aadressil
blogi.elva.ee.
Elva linnasüdame kaasajastamise
projekti kaasrahastatakse Euroopa
Liidu Euroopa Regionaalarengu Fon
dist, toetuse suurus on 1 010 000, 60
eurot.
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KULTUUR JA HARIDUS

Keeleretk teeb
vahepeatuse
ka Rõngus

Rõngu rahvamajas (Valga mnt
12) toimuvale vahepeatusele on oo
datud kõik huvilised ning sissepääs
on tasuta.

Teekond on omavahel
ära jagatud
Keeleretke põhimeeskond on Anne
linna gümnaasiumi, Hugo Treffneri
gümnaasiumi, Jaan Poska gümnaa
siumi, Kristjan Jaak Petersoni güm
naasiumi, Miina Härma gümnaasiu
mi, Tamme gümnaasiumi, Rõngu
gümnaasiumi ning Riia eesti kooli
õpilaste ja õpetajate ning Eesti Üli
õpilaste Seltsi esindused. Nende va
hel on jagatud kogu teekond Riiast
Tartusse.
Keeleretk lõppeb 15. juunil kell
15.30 Tartus Toomemäel Petersoni
mälestussamba juures. Kokkuvõte
tehakse 24. septembril toimuval
konverentsil kell 14 Tartu ülikooli
ajaloo muuseumis.
Keeleretke vahekonverentsidele
(11. juunil Rubene kirikus kell 15; 12.
juunil Valga muuseumis kell 16) ja
lõppu (Tartu Toomemäele) on sis
sepääs tasuta ja oodatud on kõik
huvilised.
Keeleretke korraldamist toeta
vad: Haridus- ja Teadusministee
rium, Tartu linn, Eesti Vabariigi
Riia suursaatkond, Läti Eesti Selts,
Riia eesti kool, Läti ülikooli soo
me-ugri programm, Valga vallava
litsus, Elva vallavalitsus, Nõo reaal
gümnaasium, Tartu ülikool.
Rohkem infot keeleretke kohta
leiate Emakeele Seltsi kodulehe
küljelt emakeeleselts.ee.

Keeleretk algab 9.
juunil Riias ning selle
üks olulisi vahepeatusi
toimub Rõngu
Rahvamajas 13. juunil.
MERILYN SÄDE
KOMMUNIKATSIOONIJUHT

E

esti keele aasta kavva kuu
lub ka Emakeele Seltsi jalg
siretk Riiast Tartusse läbi
paikade, kus rändas paarsa
da aastat tagasi Kristjan Jaak Peter
son.
Keeleretkelisi oodatakse Rõngus
13. juunil kell 15.45, kus rahvamaja
rollist Rõngu kultuurielus räägib
Mari-Liis Vanaisak. Külli Prillop
kõneleb Rossihniuse eestikeelse
test kirikukäsiraamatutest ja Mart
Velsker Ivar Ivaskist – mehest Eesti
ja Läti vahel.
Peale selle teeb ettekande tee
mal „Eesti riigikeel 100 ja eesti kee
le aasta 2019“ Jüri Valge ning Kadri
Koreinik räägib Eesti murdekeel
test.

Valla raamatukogu
töötajad said kokku

V

alla raamatukogutööta
jate järjekordne kokku
saamine toimus 23. mail
Aakres.
Tartumaa raamatukogutöötajad
käisid hiljuti Helsingis ja tutvusid
Helsingi Ülikooli ning Helsingi Lin
naraamatukoguga (Oodi). Raama
tukogu pakub ka muid teenuseid
(õmblemine, 3D printimine, suurte
trükiste tegemine jms).
Mare Tamm tutvustas raamatu
kogude nõukogu esimesel töökoos
olekul räägitud teemasid. Liikmed
arutasid, mis küsimusi võiksid nad
edaspidi käsitlusse võtta.

Teemaks oli ka järgmise aasta
eelarve, millega tuleb hakata tege
lema augustis.
Valmimas on valla kultuuriasu
tuste ühine koduleht, milles leia
vad oma koha ka valla raamatu
kogud.
Raamatukogutöötajad tutvus
tasid ka oma tulevikuplaane – toi
mub kirjanikega kohtumisi, pere
päevi, kodukohta väärtustavaid
üritusi jpm. Jälgige reklaami!
Viive Vink
Rannu raamatukogu direktor

Pilt: Emakeele Selts

Koostamisel on
Tartumaa kultuuri
strateegia

T

artumaa
Omavalitsus
te Liidu eestvedamisel
koostatakse
Tartumaa
kultuuristrateegiat, mil
le eesmärk on sõnastada valdkonna
prioriteedid ja mõõdikud, leppida
kokku kultuurivaldkonna ühistege
vuse ja infovahetuse korraldamine
maakonnas, koostada spetsialistide
oskuste ja teadmiste arendamise
kava ning kaardistada peamised kok
kupuutekohad ja ootused teistele
valdkondadele. Arutati, kuidas saaks

maakond tervikuna võimendada
positiivset mõju Tartu võimalikust
Euroopa kultuuripealinna tiitlist.
Elva valla kultuurijuhid osalesid
kahepäevasel seminaril, kus kul
tuurieksperdi Ragnar Siili juhti
misel toimusid väga intensiivsed
arutelud ning suve lõpus tulevad
kultuurijuhid taas kokku, et jät
kata detailse tegevuskava koosta
mist. Tartumaa kultuuristrateegia
on Tartumaa arengustrateegia li
sadokument.

LÜHIDALT
PUHJA LASTEAED
PÄÄSUSILM ÕPPEAASTA LÕPUSIRGEL
Maikuu kui keskkonnakuu oli
lasteaias loodusega eriliselt
seotud: mängiti keskkonna
mänge, käidi matkamas, metsa
istutamas, looduses peeti pik
nikut, koguti allikavett ning
toimetati peenramaal.
Väga toredaks kujunes las
teaia hoolekogu korraldatud
Taimelaat. Õpetajad, lapsed ja
lapsevanemad olid kasvatanud
suure hulga taimi, mis leidsid
pea kõik ka ostjad.
Kuldnupu rahvatantsurühm
sai oma esimesed esinemis
kogemused Elva lauluväljakul
toimunud maakondlikul mem
me-taadi peol. Vihma trotsides,
kaasa plaksutades ning veeloi
kudes tantsides – mida veel üks
tore mudilastantsija sooviks!
31. mail Tartumaa tantsu
peol, ülikooli staadionil, olime
päris esimeses reas ja saime
oma tantsuoskusi hästi näidata.
Pidu oli väga tore, aga ka tööd
pidime selleks kõvasti tegema.
Kurb-rõõmus sündmus on
lõpupidu, mis toimus Puhja
laste
aias kahel päeval. Lõpe
tas 18 last ehk terve Kuldnupu
rühm (18 lapsega) ja Kuldvõtme
rühm 10 koolilapsega.
Lasteaed sai tänavu 40 aas
taseks, lasteaia lõpetab aga 41.
lend. Kuldnupu õpetajad olid
Urve Hämäläinen, Külli Muut
ra ja Kerli Kullik; Kuldvõtme
õpetajad Marje Norman, Katrin
Taska, Maris Juhkamsoo. Pea
le lõpupeo käisid koolieelikud
traditsioonilises looduslaagris,
seekord Otepää Looduspargis.
Kogu lasteaed on rõõmus,
et augustis valmib lõpuks meie
õuealal seikluspark!
Kaunist ja päikselist suve
kõigile!
Leelo Suidt
Puhja LA direktor

METSA
ISTUTAMAS.

Foto: erakogu
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Noore Pere Koolist võrsusid
esimesed vilistlased
Tavaliselt jõuavad lapsed
ja pered Elva Laste- ja
Perekeskuse ruumidesse
siis, kui lahendamist
vajab mõni väiksem või
suurem mure.
GERDA KIIPLI-HIIR
SA ELVA LASTE- JA
PEREKESKUSE JUHATAJA

JAANA UNT
SA ELVA LASTE- JA PERE
KESKUSE TEENUSTE JUHT

A

rvestades, et töös lastega
on järjest olulisem pan
na rõhk ennetustööle,
otsustasime
kirjutada
projekti Hasartmängumaksu Nõu
kogule, et tuua kokku meie maja
asjatundjate teadmised ning pisike
sed beebid oma vanematega.
Projekti keskne idee oli toetada
positiivset vanemlust ning ennetada
laste ja perede abivajadust. Selleks
pakkusime Elva vallas elavatele 6-18
kuu vanustele lastele ja nende vane
matele võimalust osaleda Noore Pere

Koolis. Üks kord nädalas said vane
mad koos lastega kaasa lüüa erine
vates tegevustes, mis toetavad lapse
füüsilist ja vaimset arengut, loovust
ning lapsevanema-lapse vahelise
kiindumussuhte teket.

Just esimesed
eluaastad on
lapse tervise,
turvatunde ning
lapsevanema ja
lapse vahelise
kontakti loomisel
väga tähtsad.

Tugi ja teadmised
noorele perele
On teaduslikult tõestatud, et just
esimesed eluaastad on lapse tervise,
turvatunde ning lapsevanema ja lap
se vahelise kontakti loomise huvides
kriitilise tähtsusega, mistõttu on olu
line toetada vanemaid juba varakult,
kuna noored pered vajavad uue rol
liga kohanemiseks tuge ja mõnikord
ka uusi teadmisi. Lisaväärtuse andis
rühmale kooskäimine ning õppimine
üksteise kogemusest.

Asjatundjate abi
lapse arengus
Grupi tegevust juhendasid pikaaja
lise lastega töötamise kogemusega
asjatundjad: logopeed Anita Pallon,
kellega koos tehti häälimisharjutu
si, loeti tegevust saatvaid liisusalme
ning vanemad said juurde nippe lap
se kõne arengu toetamiseks. Erine
vaid kunstitegevusi korraldas lastele
ohutute värvide ja vahenditega loov
terapeut Maris Knuut, kelle tundides
tehtud tööd sai hiljem mälestuseks
koju kaasa võtta.

Foto: erakogu

NOORE PERE KOOL.

Muusikapedagoog Merilin Seeri
tunnid olid alati väga lõbusad ning
laulu- ja osalejaterohked. Füsiotera
peudi Mari-Liis Luukase võimlemis
tunnid pakkusid palju liikumist.
Selleks poolaastaks on Noore Pere
Kooli tegevus läbi. Pisikesed osalejad
said pidulikul lõpupeol kätte tunnis
tused ja ühiselt söödi torti.
Kogutud tagasiside põhjal hinda
sid osalejad kõrgelt seda, et juhenda
jad oli erinevate erialade esindajad
ning tundide tempo lastele sobiv. Sa
muti seda, et pärast tunni lõppu oli
võimalus jääda lastega koos mängi
ma. Märgiti ka väga sooja vastuvõttu
ja tehti ettepanek, et edaspidi võiks
leida ka õues tegutsemise võimalusi.
Soovime jätkata Noore pere
kooli tegevusega ka järgmisel hoo
ajal. Projekti korraldamist toetas
Hasartmängumaksu Nõukogu.

Eesti kaunis kodu 2019 konkurss

E

lva Vallavalitsusele laekus
„Eesti kaunis kodu 2019“
konkursile viis ettepanekut.
Nende hulgas on kolm talu,
kodu-majutusasutus, aed, muinsus
kaitseobjekt ja korteriühistu.
Vallavalitsus otsustas esitada Elva
vallast Tartu maakonna Kauni kodu
konkursile kaks objekti.
Kauneima maakodu nime all esi
tati Kuusiku talu Vallapalu külast ja
kauneim kodu/majutusasutus nime
all Vehendi Motelli Vehendi külast.
Objektid valiti välja selle aasta mais.
Samad objektid esitatakse auto
maatselt edasi juuni lõpust augusti

KUUSIKU TALU VALLAPALU KÜLAS.

Foto: erakogu

Vallavalitsus
otsustas esitada
Elva vallast
maakonna vooru
kaks objekti:
kauneima
maakodu nime
all Kuusiku talu
ja kauneim kodu/
majutusasutuse
nime all Vehendi
Motelli.

alguses korraldatavale „Elva valla
kaunis kodu 2019“ konkursile, mille
võitjad selguvad selle aasta oktoob
ris.
Elva Vallavalitsusele esitatud ettepanekute seas olid veel Virila talu
Kurelaane külas, Aaviku talu Ervu
külas, Siili talu Mäeselja külas ja
Puhja KÜ.
Vallavalitsuse žüriisse kuulusid
valla
arhitekt Jaanika Saar, arenguja planeeringuosakonna juhataja
Kertu Vuks, planeeringuspetsialist
Maarika Uprus, heakorraspetsialist

Sten S
 aarekivi ja keskkonnaspetsia
list Terje Raadom.
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TEATED
Elva valla sündmuste kalender
KUUPÄEV

SÜNDMUS

ASUKOHT

PILETI HIND

13. juuni kell 16

Keeleretke konverents

Rõngu Rahvamaja

tasuta

14. juuni kell 17

Muuseumisõprade klubi kohtumine:

Elva Linnaraamatu
kogu kaminasaalis

tasuta

Elva patrioodi Juhan Simsoni elust räägib ajakirjanik
Jaan Kappo
14. juuni kell 15

Mälestuspäev

Elva mälestuskivi
juures

tasuta

16. juuni kell 13

FC Elva naiskond – Nõmme Kalju FC naiskond
10. voor

Nike Arena Elva

tasuta

16. juuni kell 20

Vabaõhukino

Ulila Suveaed

3,5 € / 5 €

18.–20. juuni
kell 10

Laager Suvemustrid

Elva Huviala- ja
Koolituskeskus

40 €

20. juuni kell
19.30

FC Elva – Tartu JK Welco

Elva Linnastaadion

tasuta

21. juuni alates
kell 11.30

XXVII laulu- ja XX tantsupeo "Minu arm"
tule tulemine Elva vallas

Elva vald
(vt lisainfot elva.ee)

tasuta

21. juuni kell 20

Jaanipidu ansambliga PRIVIL. Tantsuetendus

Hiugemägi, Rõngu

tasuta

21. juuni kell 22

Elva Südaööjooks

Võistluskeskus Elva
raudteejaama ees

5–25 €

22. juuni kell 10

Elva Lahtised MV 2019 – naiste II etapp

Arbimäe miniarena

osalejad 35 €

22. juuni kell 20

Rannu jaanituli. Tantsuks ansambel Nööp

Rannu külaseltsi
platsil

tasuta

22. juuni kell 21

Jaanituli. Tantsuks mängib ansambel Mañana

Aakre laululava

tasuta

23. juuni kell 16

Võidutule aktus Rannu võidutule altari juures

Vallapalu küla

tasuta

23. juuni kell 19

Rämsi küla jaanituli

Uula Huvikeskuse
õuel

tasuta

23. juuni kell 19

Võidupäeva tähistamine Armuorus Tulimäel

Ervu Küla

tasuta

Jaanipidu.

Annikoru laululava

tasuta

Puhja park

tasuta

Õhtut juhivad Andri Viinalass ja Mikk Sügis.
Ansambel Mini MTJ, tegevused suurtele ja väikestele
23. juuni kell 20

Jaanituli. Tegevused kogu perele.
Tantsuks mängib ansambel SÄDE

23. juuni kell 20

Elva jaanituli ansambliga Laine

Elva lauluväljak

tasuta

28. juuni kell 18

Noortepidu SuWa

Waksal Wabrik hoov

10 €

28. juuni kell 20

Sumedad Suveõhtud Terrassil,
ansambel Hoovus

Rõngu Rahvamaja
siseõueala

5€

Kontsert, ansambel ÖÖSORR

Hellenurme Veski
muuseum

12 € / 15 €

30. juuni
kell 19.20

Tayron Kirst

sündis 06.05.2019

Kaur Kurakin

sündis 15.05.2019

Joosep Kraav

sündis 23.05.2019

Elva vald mälestab
Aleksei Jegorov

11.04.1938-18.05.2019

Mall Paurson

04.01.1946-19.05.2019

ELVA VALLAVALITSUSE INFO

rühmalt Metsik Mõtsik, tegevused kogu perele

23. juuni kell 20

Tervitame uusi
ilmakodanikke!

Elva Varahalduse OÜ otsib
hooajalist heakorratöötajat
ja majandustöötajat
Tööle võetakse hooajaline heakorratöötaja täis
tööajaga. Töö sisu: trimmerdamine, heakorratöö.
Tööle asumine niipea kui võimalik.
Samuti võetakse tööle majandustöötaja
Rõngu piirkonda, täistööajaga, kandidaadilt
oodatakse B-kategooria juhilube. Töö sisu: masi
nate juhtimine, heakorratöö, transportimine. Eluloo
kirjeldus palutakse saata e-aadressil varahaldus@elva.ee.
Lisainfo: 5333 0116 (Toomas Kuris).

Puhja lasteaed Pääsusilm
tööpakkumised
Kandideerima oodatakse rühmaõpetaja (1,0) ameti

LISAINFO ELVA.EE/KALENDER VÕI ELVA VALLA ÄPIST

kohale, tööle asumise aeg on selle aasta august.
Samuti oodatakse kandideerima liikumis
õpetaja ametikohale (0,75), logopeedi ameti
kohale (1,0) ja eripedagoogi ametikohale (0,5).
Tööle asumise aeg on selle aasta september.

Uuest õppeaastast muutuvad Elva Huvialaja Koolituskeskuse õppetasud
Elva Huviala- ja Koolituskeskuse õppetasude muutmisel on arvesse võetud ringide tööks vajalikud õppeinventari,
materjali- ja majanduskulud. Eelmised õppetasud on kehtestatud 2016./2017. õppeaastaks.
Uue õppeaasta õppetasudega saab tutvuda Elva valla dokumendiregistris (21.05.2019 korralduse nr 2-3/444) või Elva
Huviala- ja Koolituskeskuse koduleheküljel huvikeskus.elva.ee.

Elva valla leht

Kandidaadilt oodatakse kvalifikatsiooninõue
tele vastavat haridust, soovi töötada lastega, valmis
olekut meeskonnatööks ning loovust. Kandideerimiseks
esitada avaldus, CV, kvalifikatsiooninõudeid tõendavate dokumentide
koopiad.
Avaldusi oodatakse kuni 18.06 aadressil Puhja Lasteaed Pääsusilm,
Nooruse 6, Puhja, 61301, Elva vald või e-aadressil leelo.suidt@elva.ee
(tel 509 1288).
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