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Selgusid Elva valla kaasava
eelarve hääletuse võitjad

Peatselt on puhjalastel veel paremad sportimisvõimalused – lisaks palliväljakutele ja
kergliiklusteele on võimalik treenida ka staadionile rajatavas välijõusaalis.
Foto: Kayvo Kroon

Verevi randa rajatakse juurde atraktsioone ja jalgpalliväljak.

Foto: erakogu

Tamme paljandi matkarada puhastatakse võsast, uuendatakse infostendid ning korrastatakse
trepp ja pingid.		
Foto: Uno Rootsmaa

9. kuni 15. oktoobrini VOLIS keskkonna vahendusel toimunud Elva
valla kaasava eelarve rahvahääletusel osales 1177 hääletajat, kes andsid
kokku 1857 häält. Hääletada said kõik
vähemalt 16-aastased rahvastiku
registri järgi Elva vallas elavad inimesed.
Kõige enam, 393 poolthäält, sai
idee rajada välijõusaal Puhja alevikku. Järgnes idee „Sihtmärki jõudmine
turvalisemaks“ 329 poolthäälega ning
Valguta Mustjärve ja Tamme paljandi
matkaradade korrastamine, mis kogus
171 häält.
Elva valla kaasava eelarve menetlemise korra kohaselt saavad rahastuse
kolm rahvahääletusel kõige rohkem
hääli saanud ettepanekut tingimusel,
et objektid peavad asuma valla erinevates piirkondades. Kuna kaks enim
hääli kogunud ettepanekut olid Puhja
piirkonnast, siis lähevad realiseerimisele välijõusaali rajamine Puhja
alevikku (Puhja piirkond), Valguta
Mustjärve ja Tamme paljandi matka
radade korrastamine (Rannu piirkond) ning Verevi rand põnevamaks
ja hubasemaks (Elva linna piirkond).
Välijõusaali rajamine Puhja alevikku
Sportimisvõimaluste laiendamiseks rajatakse Puhja staadioni juurde
välijõusaal. Kuna staadioni kõrval
kulgeb kergliiklustee Viljandi maantee suunas ja sealt edasi Mõisanurme
külas asuvale Kavilda Kiigemäele, siis
on välijõusaal tõhus lisatreening
vahend nii tervisekõnni, -jooksu
harrastajatele kui ka jalgratturitele
ning staadionil pallimängijatele.
Välijõusaal annab võimaluse vabas
õhus treeninguid korraldada ning
aitab ka kooli kehalise kasvatuse
õpetajatel tunde mitmekesisemaks
muuta.
Valguta Mustjärve ja Tamme
paljandi matkaradade korrastamine
Üha suuremat kasutust leidev Valguta Mustjärve matkarada kulgeb
ümber Mustjärve hoiuala. Ala asub
turbapinnasel ja selle intensiivse
kasutamisega kaasnevad märkimisväärsed ohud, mida saab vähemalt
osaliselt leevendada matkaraja
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korrastamisega. Infotahvlid tundliku
rabapiirkonna väärtuste ja nende
hoidmise kohta ning ohutud lõkke
kohad aitaksid kaasa nii hoiuala
ümbruse kaunina püsimisele kui ka
tuleohu vältimisele.
Loodushuvilistest külastajatele on
populaarne sihtkoht Tamme paljand
ja matkarada, kuid tänaseks on seal
infotahvlid, trepp ja istepingid kulunud ja lagunenud.
Projekti järgi korrastatakse Valguta
Mustjärve matkarada, paigutatakse
infotahvlid tundliku rabapiirkonna
väärtuste ja nende hoidmise kohta
ning luuakse ohutud lõkkekohad.
Tamme paljandi infotahvlid uuendatakse ning korrastatakse trepp ja
istepingid, rada puhastatakse võsast.
Verevi rand põnevamaks ja
hubasemaks
Verevi rannaalale rajatakse atraktsioonid, et luua rohkem lõõgastusvõimalusi. Ettepaneku järgi rajatakse
võrkpalliplatside kõrvale ka jalgpalli
väljak.
Verevi rannas on hetkel neli kiike,
kolm võrkpalliplatsi ja köispüramiid.
Randa külastavate inimeste hulka
arvestades on seda liiga vähe.
Ettepaneku autor on välja pakkunud idee, et täpsete atraktsioonide
väljaselgitamiseks võiks läbi viia
konkursi.
Elva Vallavalitsuse ja ideede autorite koostöös viiakse rahastuse saanud
ettepanekud ellu 2019. aastal.
Elva valla kaasava eelarve korra
järgi antakse valla elanikele võimalus eelarve koostamisel kaasa rääkida.
Ideede ellu viimiseks on ette nähtud
igal aastal 45 000 eurot, mis jaotatakse piirkondade põhiselt kolme
rahvahääletusel kõige rohkem hääli
saanud ettepaneku vahel.

LÜHIDALT

Fotokonkurss
„Elva valla pärlid“
Elva vald ootab pilte valla
sümboolsetest või enda lemmikpaikadest.
Konkursi võitjad selgitatakse
välja rahvahääletuse teel, mis
toimub Elva valla Facebooki lehel,
kus igaüks saab oma lemmikfoto
poolt anda hääle, märkides selle
meeldivaks. Kõige rohkem meeldimisi kogunud fotode tegijad saavad
Elva valla poolt auhinnatud.
Fotot saates kirjutage ühe kuni
kahe lausega, miks on just see
koht teile oluline või miks on
see Elva vallale omane. Palume
veenduda, et fotode suurus oleks
vähemalt 1 MB! Kõik konkursist
osavõtjad nõustuvad oma fotosid
saates piltide jagamisega Elva valla
sotsiaalmeedia kontodel ja annavad nõusoleku ka edaspidi Elva
vallal fotosid koos autoriviitega
kasutada.
Pilte saab saata kuni 31. oktoobrini e-postile foto@elva.ee. Pärast
seda on fotod Facebooki lehel
hääleta
m iseks üleval veel ühe
nädala.
Elva Vallavalitsus

Mentorklubi
kohtub taas

Hea ettevõtja või ettevõtlusest
huvituv Elva valla elanik!
Elva valla ettevõtjaid ja ette
võtlikke inimesi koondava mentor
klubi järgmine kohtumine toimub
8. novembril kell 18 Elva Kultuurikeskuses aadressil Kesk 30, Elva linn.
Seekordseks teemaks on „Ettevõtja
eneseareng – stressiennetus”.
Ettekande teeb Hea Tuju klubist
Kadri Koppel.
Mentorklubi üritused pakuvad osalejatele võimalust asjalikus seltskonAitäh kõigile, kes hääletusel nas vahetada teadmisi ja kogemusi
osalesid! Järgmine kaasava eelarve ettevõtluses kogenud inimestega ja
ideekorje toimub 1.–15. september kohtuda põnevate külalistega.
2019.
Oma osalussoovist palume teada
anda kertu.vuks@elva.ee. Olete
Kertu Vuks
oodatud osalema!
arengu- ja planeeringu
Kertu Vuks
osakonna juhataja
arengu- ja planeeringuosakonna
juhataja
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Elva vald alustas üldplaneeringu koostamist

Elva Vallavalitsuse 09.10.2018 istungil otsustati:

anda ehitusluba kahe side aktiivkapi paigaldamiseks Rõngu alevikus;
anda ehitusluba üksikelamu laiendamiseks Suure-Rakke külas Vana-Hansu kinnistul;
anda ehitusluba puurkaevu rajamiseks Kureküla alevikus Saare tee 7;
anda ehitusluba puurkaevu rajamiseks Kapsta külas Ennometsa kinnistul;
arvamuse andmine Eesti Keskkonnateenused AS jäätmeloa taotlusele Helmi-Aakre
kruusakarjääri korrastamiseks;
kinnitada tegevustoetuse taotluse vorm ja tegevustoetuse aruande vorm;
kinnitada riigihanke nr 200763 „Elva Huviala- ja Koolituskeskuse ventilatsioonisüsteemide ehitamine“ tulemused. Kvalifitseerida pakkuja AS Eviko, kuna pakkujal ei esinenud
riigihankelt kõrvaldamise aluseid ja pakkuja vastas kvalifitseerimise tingimustele;
kinnitada Elva valla 2018. aasta vallavalitsuse tasandi eelarve;
kehtestada Elva Vallavalitsuse kantseleis dokumentide (kuni 50 lk) koopiate tegemise
ja skaneerimise teenuste hinnad;
lubada Keskoja OÜ-l korraldada avalik üritus „Mihklilaat“ 13.10.2018 kell 6–17 Elva
Kultuurikeskuse parklas;
määrata Vana-Hansu kinnistu jagamisel kaheks katastriüksuseks uutele reaalosadele
koha-aadressid ja sihtotstarbed alljärgnevalt: 1. Elva vald, Suure-Rakke küla, JaaniHansu, sihtotstarve 100% maatulundusmaa; 2. Elva vald, Suure-Rakke küla, Vana-Hansu,
sihtotstarve 100% elamumaa;
määrata Jaanuse kinnistu jagamisel kolmeks katastriüksuseks uutele reaalosadele
koha-aadressid ja sihtotstarbed alljärgnevalt: 1. Elva vald, Koopsi küla, Jaanusemetsa,
sihtotstarve 100% maatulundusmaa; 2. Elva vald, Koopsi küla, Jaanusenurme, sihtotstarve 100% maatulundusmaa; 3. Elva vald, Koopsi küla, Jaanusepõllu, sihtotstarve 100%
maatulundusmaa;
määrata Tamsa tee 2 kinnistu jagamisel kaheks katastriüksuseks uutele reaalosadele
koha-aadressid ja sihtotstarbed alljärgnevalt: 1. Elva vald, Elva linn, Tamsa tee 2 sihtotstarve 100% elamumaa; 2. Elva vald, Elva linn, Tamsa tee 2d, sihtotstarve 100% ärimaa;
muuta Elva Vallavalitsuse 5. juuni 2018 korralduse nr 2-3/728 punkti 2.1 ja punkti 3
sõnastust;
Elva valla lastekaitsemeeskonnas reageerijad. Selleks, et abivajajad ja tervishoiualaste kogemustega muuta Elva Vallavalitsuse 24. augusti 2018 korralduse nr 2-3/947 punkti 1 rida 5;
on käimas tihe töö ja ümberkorral- märkamata ei jääks, tuleb järjepide- isikud, samuti politseiametnik. moodustada Elva valla üldplaneeringu koostamise juhtrühma koosseis;
dused. Põhiküsimus on, kuidas teha valt see teema fookusesse võtta ning Tervishoiuvaldkonnast on komisjoni vabastada korraldatud jäätmeveost osaliselt viis jäätmevaldajat.

Elva Vallavolikogu algatas Elva
valla üldplaneeringu koostamise ja
keskkonnamõju strateegilise hindamise. Üldplaneering koostatakse kogu
Elva valla territooriumile.
Elva valla haldusterritooriumil kehtivate üldplaneeringute ülevaatamise
tulemusel selgus, et nende käsitlus,
eesmärgid, ülesehitus ja täpsusaste
on väga erinevad. Elva valla üldplaneeringu algatamine on vajalik, sest
endiste valdade ruumilise arengu
põhimõtted on koostatud 1999.–2017.
aastatel ja ei moodusta kogu valla
haldusterritooriumi hõlmavat tervik
likku ruumilahendust.
Üldplaneeringu eesmärk on valla
territooriumi ruumilise arengu põhimõtete ja suundumuste määratlemi-

ne ning maa-aladele otstarbekaima
ja jätkusuutlikuima kasutusviisi
leidmine.
Üldplaneeringuga kavandatakse
kogu vallas võimalikult ühtsed põhimõtted maakasutus- ja ehitustingimuste seadmiseks, maakasutuse
juhtotstarbeks, detailplaneeringu
koostamise kohustusega alade ning
projekteerimistingimuste andmise
aluseks olevate tingimuste määramiseks.
Lisaks täpsustatakse asustuse arengut suunavad tingimused, sealhulgas äri- ja tootmispiirkonnad, määratletakse väärtuslikud põllumaad
ja väärtuslikud loodusmaastikud
ning antakse rohevõrgustiku toimimist tagavad tingimused. Samuti

vaadatakse üle miljööväärtuslikud
alad ning seatakse nende kaitse- ja
kasutustingimused, määratakse veekogu kallasrajale avaliku juurdepääsu
tingimused ning täpsustatakse ranna
ja kalda ehituskeeluvööndi ulatus.
Igaühel on võimalus osaleda üldplaneeringu koostamise menetlus
etappides, õigus esitada üldplaneeringu kohta ettepanekuid ja arvamusi
ning saada esitatud arvamustele Elva
vallavalitsuselt tagasisidet. Samuti on
õigus saada tasuta teavet ja selgitusi
planeerimismenetluse ja üldplaneeringu kohta.
Lisateave
üldplaneeringu koostamise kohta on leitav:
elva.ee/et/koostamisel-uldplaneering.

Lastekaitse peab olema efektiivne

lastekaitsetöö efektiivsemaks. Kuidas
märgata abivajavaid lapsi, kuidas
jõuda tulemust andvate meetmete
määramiseni ning vähem tähtis ei
ole ka see, kuidas hoida lastekaitse
spetsialiste, kes igapäevaselt emotsionaaselt keerukat tööd teevad.
Erinevates Elva valla piirkondades
tehtava töö põhimõtete ühtlustamiseks oleme rakendanud iganädalasi
lastekaitsemeeskonna töökoosolekuid, kus arutatakse ühiselt kõige
keerukamate juhtumite üle. Selline
töövorm annab võimaluse ühiselt
läbi mõtestada töö etapid, kaaluda
kõiki võimalusi ning loomulikult
saada kolleegidelt mõtteid ja tagasi
sidet.
Algava kooliaasta jooksul on
toimunud kohtumised meie valla
lasteaiajuhtide ning koolijuhtidega,
kellega on räägitud abivajava lapse
võimalikult varasest märkamisest.
Asutuste juhtidel on suur roll toetada oma töötajaid, kes lastega töötades on tihti esmased märkajad ning

erinevate näidete najal läbi arutada
kohad sekkumiseks.
Elva valla lastekaitsemeeskonna
kindel suund on jõuda abivajavate
laste ja peredeni võimalikult varakult, toetadada ning abistada peresid
muutuste tegemisel. Meeskonda on
lisandunud ka sotsiaaltööspetsialist
lastekaitse alal, Lauri Tamm, kelle
esmane eesmärk on just ennetustööle keskendumine Elva vallas.
Järgmine suund on koostööle
kaasata meditsiinivaldkond, samuti
noorsootöötajad.
Üheks suureks töövõiduks lastekaitse valdkonnas on Elva valla laste
ja perede komisjoni moodustamine,
mis nõuandva organina aitab ühelt
poolt just hädas olevat last ja peret
ning teisalt lastekaitsespetsialisti,
kes saab meeskonnalt tuge eelkõige
juhtumite puhul, millele varem
rakendatud meetmed pole piisavalt
efektiivseks osutunud.
Laste ja perede komisjoni koos
seisu kuuluvad haridus-, sotsiaal-

liikmena kinnitatud vaimse tervise õe väljaõppe läbinud Jaana Unt,
kelle valmisolek komisjoni töösse
panustada on ääretult tänuväärne.
Paraku on just meditsiinivaldkonnas
erialaspetsialistide vastuvõtule saamine praegusel ajahetkel praktiliselt
võimatu, lastepsühhiaatrite järje
korda sellest aastast enam vabu aegu
ei jätku. Just seetõttu on hindamatu
väärtusega oma valla spetsialist, kes
esmase hinnangu vaimse tervise
seisukohalt anda saab.
Eelnimetatud tegevuste kaudu
ühtlustame erinevate Elva valla
piirkondade lastekaitsespetsialistide
tööd ja soovime luua järjest paremini toimivat süsteemi, mis abistab
nii abivajajaid kui ka ümbritsevaid
spetsialiste. Tulevikuplaanid on ka
selles osas lootust andvad, et saada
lastekaitsemeeskonda lisaressurssi
uue töötaja näol.
Piret Hallast
sotsiaalnõunik

Uued inimesed Elva Vallavalitsuses

Margit Kiin
õigusnõunik

Elva Vallavalitsuse 16.10.2018 istungil otsustati:
anda ehitusluba suvila püstitamiseks Rannakülas Kesa kinnistule;
anda ehitusluba Elva linnas Herne tn 3 üksikelamu püstitamiseks;
anda ehitusluba Neemiskülas Tiigi kinnistule üksikelamu püstitamiseks;
anda luba kohalikul teel Palupera-Miti-Puka teehoiuvälisteks töödeks Tava Mets OÜ-le
kuni 23.10.2018;
anda projekteerimistingimused Elva linnas Aia tn 3 üksikelamu ja abihoone ehitus
projekti koostamiseks;
anda projekteerimistingimused Rämsi külas Keskuse tee 4 kinnistule avalikult kasutatava
spordirajatise projekti koostamiseks;
anda kasutusluba Järvakülas Alatare kinnistul asuva reoveepuhasti kasutamiseks;
korraldada avatud hankemenetlusega riigihange „Elva valla kahe piirkonna koolitransport ja reisijate juhuveod ning Elva linnaliini ühistransport 2019. aastast kuni 2020/2021.
õa lõpuni“ riigihangete registri elektroonilises süsteemis;
kiita heaks kaks hajaasustuse programmi raames esitatud projekti;
kinnitada Puhja Kooli hoolekogu koosseis 2018/2019. õppeaastaks;
kinnitada Palupera Põhikooli hoolekogu koosseis 2018/2019. õppeaastaks;
kinnitada Rõngu teenuskeskuse vara mahakandmise akt ja kanda maha vara soetusmaksumusega kokku 11 930,31 eurot;
kinnitada Elva Huviala- ja Koolituskeskuse hoolekogu koosseis;
muuta Rõngu Vallavalitsuse 13.10.2017 korralduse nr 239 punkti 2 sõnastust järgmiselt:
„Kinnitada maa maksustamishinnaks 1996. a maksustamishindade alusel 710 eurot“;
määrata Peedu tee 32 kinnistu jagamisel kaheks katastriüksuseks uutele reaalosadele
koha-aadressid ja sihtotstarbed järgnevalt: 1. Elva vald, Elva linn, Peedu tee 32 sihtotstarve elamumaa; 2. Elva vald, Elva linn, Peedu tee 30a, sihtotstarve elamumaa;
müüa kinnisvaraportaali www.kv.ee veebikeskkonnas enampakkumisel korteriomand
Ulila alevikus Kesk tn 14-2;
seada isiklik kasutusõigus MTÜ Eesti Andmesidevõrk kasuks tähtajatult Elva valla
omandis olevale katastriüksusele asukohaga Väike-Rakke küla, Tamme kool. Isikliku
kasutusõigusega koormatava ala suurus vastavalt asendiplaanile on 53 m²;
jätta rahuldamata 10 esitatud taotlust korraldatud jäätmeveost vabastamiseks;
vabastada talveperioodiks korraldatud jäätmeveost 13 jäätmevaldajat (puudub juurde
pääs talvisel ajal).
Salle Ritso
vallasekretär

Elva Vallavolikogu istung
Elva Vallavolikogu istung toimub 5. novembril 2018 vallamaja
volikogu saalis kell 16.
Sille Kask alustas 1. oktoobril
tööd sotsiaaltööspetsialisti ameti
kohal Elvas ja Paluperas.
Sotsiaaltööspetsialisti ülesanded
on sotsiaalnõustamine, sotsiaalteenuste ja –toetuste määramine,
hooldusvajaduse hindamine, hoolduse seadmine ja hooldajatoetuse
määramine.
Kontakt: telefon 730 9892, 5381
6336, e-post sille.kask@elva.ee.

Merilyn Säde alustas 15. oktoobril tööd kommunikatsioonijuhi
ametikohal.
Kommunikatsioonijuht tegeleb
pressiteadete ja kommunikatsiooni
plaanide koostamisega, tekstikoostamise ja -toimetamisega ning on
abiks ka suhtluses meediaga.
Kontakt: telefon 5915 1120, e-post
merilyn.sade@elva.ee.

Triinu Põlgast alustas 15. oktoobril tööd raamatupidaja ametikohal.
Tööülesanded on algdokumentide
kontrollimine, müügiarvete koostamine ja väljastamine, väikevahendite
arvestuse pidamine ja aastainventuurides osalemine.
Kontakt: telefon 730 9891, e-post
triinu.polgast@elva.ee.

Peremehetute ehitiste omanike väljaselgitamine

Elva Vallavalitsus ootab kohtumisele järgnevatel maaüksustel asuvate hoonete kasutajaid, olemasolul võtta
kaasa hoone kasutus- või ostuleping, joonised või hoone eest tasumist tõendavad dokumendid:
• 08.11.2018 kell 10 – Kurese, Kurelaane küla – kü 17101:001:0160, suurus 686 m². Maa-alal asub
ühekorruseline abihoone (kuurid, end laut) ehitusaluse pinnaga 129 m².
• 08.11.2018 kell 11 – Väike-Kasevälja, Kapsta küla – kü 17101:001:0204, suurus 2248 m². Maa-alal
asub ühekorruseline abihoone (puukuur) ehitusaluse pinnaga 220 m².
• 08.11.2018. kell 12 – Uus-Kasevälja, Kapsta küla – kü 17101:001:0205, suurus 5801 m². Maa-alal asub
ühekorruseline laut, ehitusaluse pinnaga 480 m².
Kohtumised toimuvad Konguta teenuskeskuses aadressil Annikoru tee 7/1, Annikoru küla.
Lisainfo: Terje Korss, e-post terje.korss@elva.ee, telefon 5302 0888.

Päevakord
1. Tartumaa arengustrateegia 2040 eelnõu tutvustamine volikogu
liikmetele
2. Elva valla 2019. aasta eelarve projekti I lugemine
3. Sihtasutus Elva Kultuur põhikirja muutmine
4. Hoonestusõiguse seadmine
5. Elva Linnaraamatukogu põhimäärus
6. Rõngu Raamatukogu põhimäärus
7. Puhja Raamatukogu põhimäärus
8. Konguta Raamatukogu põhimäärus
9. Rannu Raamatukogu põhimäärus
10. Aakre Raamatukogu põhimäärus
11. Rahanduskomisjoni koosseisu muutmine
12. Vallavara võõrandamised
13. Kinnisasja omandamiseks loa andmine
14. Elva valla raamatukogude kasutamise eeskirja kehtestamine
15. Hellenurme Külaraamatukogu ümberkorraldamine
Volikogu õigusaktide eelnõud on kättesaadavad valla veebilehel
www.elva.ee/oigusaktide-eelnoud.
Maano Koemets
volikogu esimees
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Lõppes Elva valla fotokonkurss „Ole särav!“
20. septembrist 15. oktoobrini
toimus Elva valla fotokonkurss „Ole
särav!“, mille eesmärk oli tähele
panu pöörata pimeda aja saabumisel helkuri kandmisele. Tuletame
meelde, et halva nähtavuse korral

või pimedal ajal valgustamata teel
liikudes peab jalakäija kasutama
helkurit või valgusallikat. Oluline
on olla nähtav ka linnakeskkonnas!
„Ole Särav!“ fotokonkursi raames
saabus vallale mitmeid vahvaid
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Elva Laste- ja Perekeskus sai
peresõbraliku tööandja algmärgise

pilte. Parimaks fotoks tunnistati
Elva Lasteaed Õnneseene laste foto
„Sära nagu päike“. Teise koha pälvis
Laura-Liisa Pihlak pildiga „Ole
nähtav“ ja kolmanda koha Andero
Teder.
Elva Vallavalitsus tänab kõiki
konkursil osalejaid helkuriga ning
parimad kolm saavad tunnustatud
meenekotiga, kus on olemas helkur
ja midagi, mis teeb suu magusaks.
Palju õnne kõikidele võitjatele!
Triin Kaaver
haridusspetsialist

SA Elva Laste- ja Perekeskuse juhataja Gerda Kiipli-Hiir vastuvõtmas peresõbraliku tööandja
märgist. 		
Foto: erakogu

Sära nagu päike. 		

Foto: Elva Lasteaed Õnneseen

Ole nähtav. 		

Foto: Laura-Liisa Pihlak

Foto: Andero Teder

Lasteaiajuhid külaskäigul

Elva valla lasteaedade juhid koos haridus- ja kultuuriosakonna esindajatega õppereisil.
Foto: erakogu

Elva valla kümme lasteaiajuhti
koos haridus- ja kultuuriosakonnaga külastasid oktoobri alguses
SA Innove projekti „Pädevad ja
motiveeritud õpetajad ning haridusasutuste juhid“ raames kolme
Harju ja Rapla maakonna lasteaeda.
Tundsime huvi kaasava hariduse
põhimõtete rakendamise ja majade
edulugude vastu.
Rae valla Võsukese Lasteaed on
12-rühmaline ja tegutsenud neli
aastat. Sealne direktor on kogemustega juht, kes on kujundanud
kokkuhoidva ja toimiva koostöökultuuri. Töökorralduses lähtutakse
ühe õpetaja ja kahe assistendi süsteemist rühmas. Kord nädalas on
lastel õuepäev, siis süüakse õues ja
soojal ajal magatakse magamiskot-

tides. Rattasõitu lubatakse õuealal
iga päev ja rattamatkade pikkus võib
olla lastel rühmiti 10–20 kilomeetri
pikkune.
Tallinna külje all asuv Saue vallale
kuuluv Laagri Nõlvaku Lasteaed
on esimene Eesti liginullenergia
hoone. Kuna majas asub bassein,
on lastele ujumistunnid tavapärane tervise edendamise osa. Võib
öelda, et kooli mineku ajaks tunnevad lapsed end vees kui kalad – on
osavad ja julged.
Kohila Lasteaed Sipsik alustab
ja lõpetab oma päeva laste vastu
võtmisega õues. Vanemad on sellega
päri ja lastele meeldib see väga. See
on loomulik osa lapse elust – liikuda värskes õhus. Eesmärk võiks olla
viibida väljas kuni 75 protsenti las-

teaias viibimise ajast. Lasteaia kokk,
kes on ühtlasi ka terviseedendaja,
tegutseb kaasa õppetöös ja toob
lapsed abilisteks kööki. Lõunane
puhkeaeg ei tähenda seal üksnes
magamisa ega, vaid soovi korral
saavad lapsed tegutseda tegevuspesades. Põnev oli näha Euroopa
noori vabatahtlikke majas kaasa
töötamas.
Kõikides kolmes lasteaias tegutsevad aktiivsed juhtkonnad, kes taotlevad kogu lasteaiaperega ühtseid
kokkulepitud väärtusi. Avatud ja
lugupidav suhtumine vanematesse
ning selle kaudu ka koostöö oli selgelt äratuntav ning õppemetoodikate ja eesmärkide selge sõnastamine
ja nende suunas liikumine on nende
majade tugevus. Erivajadustega
laste märkamine ja toetamine on
samuti hästi korraldatud. Õuesõppe
osakaalu tegelikuks suurendamiseks on ette võetud olulisi samme.
Päeva alguses ja lõpus tegutsevad
valverühmad aitavad korraldada
tööaega oluliselt efektiivsemalt ja
laste vajadusi arvestades, võimaldades meeskonnal töötada koos kõige
aktiivsemal ajal päevast. Lapsed on
oma söögikordade ettevalmistajad,
iseenda järelt koristajad ja valikute
tegijad. Õpetajad on laia silma
ringiga ja saanud mitmeid mõjutusi
reisides nii Taanis kui Islandit.
Mare Tamm
haridus- ja kultuuri
osakonna juhataja

17. oktoobril toimus Sotsiaalministeeriumis pidulik tunnustusüritus,
kus 41 ettevõtet nii äri- kui avalikust
sektorist said kätte peresõbraliku
tööandja tunnistused. Valdav osa
märgise saajatest said kätte algtaseme tunnistused, teiste hulgas ka Elva
Laste- ja Perekeskus.
Oma kõnes sõnastas sotsiaalkaitse
minister Kaia Iva ootuse, et tänaste
märgise saajate ja taotlejate eeskujul
pööratakse peresõbralikkusele järjest enam töökohtades tähelepanu.
Muu hulgas tõdeti, et eriti noorema
põlvkonna seas, kes peatselt tööturule sisenemas, saab lisaks palgale
järjest määravamaks tööandja poolt
oluliseks peetavad väärtused. Näiteks ühe viimase uuringu põhjal
ootavad noored töötajad, et nende
tööandja tegeleks muuhulgas inimja tööõiguse arendamisega.
Projekti elluviija Civitta Eesti partner Ander Ojandu märkis, et tänane
tööandja ei saa olla mitte midagi
vähemat kui töötaja- ja seeläbi ka
peresõbralik, sest vastasel juhul lahkuvad töötajad ettevõttest kiiresti.
Ühekordsed rahalised preemiad,
mida mingi tööalase eesmärgi täitumisel makstakse, ei tasakaalusta

seda, kui teekond eesmärgini on
töötaja jaoks ebameeldiv.
Märgise taotlemisega algas meie
asutuse jaoks 1,5 aasta pikkune
periood, mille jooksul saame süvendatult tegeleda töötajate heaoluga,
et toetada meeskonnatööd ning tööja pereelu kokkusobitamist. Meie
jaoks on tegemist suure väljakutsega,
kuna asutus pakub oma olemuselt
erinevaid teenuseid ning töötajate
töötingimused võivad erineda tulenevalt töö eripärast. Ei ole võimalik,
et ühtede lahendustega toetatakse
kontoris töötavat spetsialisti, kelle
tööpäev kestab kaheksa tundi ning
perevanemat, kes on tööl järjest
ühe nädala, vahepeal omaenda koju
minemata. Küllap selles ongi meie
jaoks projekti võlu – leida iga töötaja
jaoks, kes meie jaoks kõik on ühtviisi
väga väärtuslikud – just talle sobiv
lahendus ja toetusviisid.
Julgustame Elva valla asutusi teekonda peresõbraliku märgiseni ette
võtma. Järgmine võimalus projektiga
liituda on 2018. aasta novembris.
Gerda Kiipli-Hiir
SA Elva Laste-ja Perekeskus

Tunnustus Aasta Õpetaja 2018
konkursilt
Haridus- ja Teadusministeerium
tunnustab Aasta Õpetaja galal
„Eestimaa õpib ja tänab” haridustöötajaid ja hariduse toetajaid, kelle
viimase kolme aasta töö on teistele
eeskujuks, kes panustavad õppurite
arengu toetamisse, koostöösse ning
uueneva õpikäsituse elluviimisesse
õppeasutustes. Aasta Õpetaja 2018
gala toimus sel aastal 14. oktoobril
Tallinnas Estonia Kontserdisaalis,
kuhu oli kutsutud ka Elva Gümnaasiumi õpetaja Geil Siim.
Geil Siim oli nomineeritud aasta
põhikooli aineõpetaja kategoorias
ning pääses kolme finalisti hulka.
Geil Siim on pühendunud õpetaja, kelle juhendamisel on Elva
Gümnaasiumi õpilased aastaid
näidanud vabariiklikel ainevõistlustel ning olümpiaadidel kõrgeid
tulemusi. Ta rakendab uurimuslikku
õpet ning kujundab seeläbi õpilastes iseseisva mõtlemise ja kriitilise
analüüsi oskust. Ta rakendab oma
aine
t undides erinevaid õppe
meetodeid, mis võimaldavad kõigil
õpilastel tunda edutunnet. Lisaks

Geil Siim.

Foto: Hendrik Osula

igapäevastele ainetundidele 3. ja
4. õppeastmes viib ta algklassidele
läbi miniteaduskooli, mis on Elva
Gümnaasiumi õpilaste seas väga
populaarne.
Käesoleva aasta 28. septembril toimunud Tartumaa haridustöötajate
tänusündmusel omistati Geil Siimule ka Tartumaa aasta õpetaja tiitel.
Aasta Õpetaja 2018 konkursile
said kandidaate esitada kõik soovijad. Kokku laekus konkursile 1365
kandidaati.
Infoleht
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Noorte Tugila aitab leida lahendusi

Elva valla noortevolikogu tegemistest
Elva valla noortevolikogu on
tegutsenud nüüdseks juba umbes
pool aastat, meie mees- ja naiskond
koosneb üheteistkümnest tegusast
noorest. Oleme üles ehitamas tugevat noorte esindusorganisatsiooni,
mille liikmed on täis teotahet ning
kes esindavad kõige paremal viisil
noori Elva vallas.
Valmistame ette ülevallalist
noorteuuringut, mis kestab 29.
oktoobrist kuni 11. novembrini.
Uuringu eesmärkideks on teada
saada, kui paljud noored teavad Elva
vallas noortevolikogu tööst, kuidas
noori paremini kaasata noorte
volikogu tegevustesse ning kuidas
edastada noortele informatsiooni.
Küsitlusele ootame vastama kõiki
Elva valla noori vanuses 12–26
aastat. Täpsem info uuringu kohta
on leitav Elva valla noortevolikogu
Facebooki lehelt ja Elva valla kodulehelt www.elva.ee.
Lisaks valmistame ette kohtumist
Elva valla koolide õpilasesinduste
liikmetega, eesmärgiga arendada

noortevolikogu ning õpilasesinduste
omavahelist koostööd. Loodame, et
see kohtumine ei jää viimaseks ning
noortevolikogu ja õpilasesinduste
kohtumised muutuvad regulaarseks
ning saame teha koostööd erinevate
projektide raames, jagada kogemusi
ning muuta Elva valla haridust oma
ideede ja ettepanekutega veelgi
paremaks.
2019. aasta tuleb veelgi tegusam.
Juba jaanuaris ja veebruaris plaanime sõita läbi kõik Elva valla koolid
ning noortekeskused, korraldame
ühe korraliku riigikokku kandideeri
jate debati, kuhu kutsume kõigi
erakondade esindajad Tartu- ja
Jõgevamaa valimisringkonnast ning
uurime nende plaane järgmises riigi
kogu koosseisus. Aprillis ootab ees
noortevolikogu jaoks kõige olulisem
tähtpäev – noortevolikogu esimene sünnipäev. Kõige suurem üritus
toimub 2019. aasta sügisel, kui on
plaanis korraldada Elva valla esimene noortekonverents ning teha palju
muud põnevat.

Teeme tööd selle nimel, et Elvas
oleks noortel hea elada ning Elva
vallast saaks noorte vald, kus noortel
oleks hea elada, noored on kaasatud
valla juhtimisse ning noorte arvamust võetaks kuulda. Tagame selle,
et noorte sõna oleks sekka öeldud
noori puudutavates teemades, milleks on kõik teemad, kus noor tunneb
ennast puudutatuna – teed/tänavad,
ühistransport, kultuur, haridus,
tervishoid, turism, planeeringud.
Kas tead, mida peaks Elva vallas
muutma, et noortel oleks siin parem
Mis on Noorte Tugila?
elada? Elva valla noortevolikogu on
Noorte Tugila aitab kaasa, et noor
avatud kõigile ideedele ning ootab saaks haridusteed jätkata või tööturule
tagasisidet ning arvamusi e-posti jõuda. Tule, saame kokku, arutame ja
aadressil noortevolikogu@elva.ee. leiame lahenduse!
Kus asub Noorte Tugila?
Veebilehelt www.tugila.ee leiad just
oma kodukohale kõige lähema Noorte
Tugila keskuse.
Rasmus Punkar
Elva vallas on asub Noorte Tugila
Elva valla
Elva Huviala- ja Koolituskeskuses.
noortevolikogu esimees
Tugila spetsialist on Grete Kald,
e-post tugila@elva.ee, telefon 5340
5580, Facebook: Grete Kald Coaching.
Millal võiksid pöörduda Noorte
Tugila poole?
Noorte Tugila poole saab pöörduda
saab paindliku töögraafiku alusel noor vanuses 15–26 eluaastat igal ajal
töötada omale sobivas piirkonnas ja põhjusel – olgu selleks soov leida
ning see võib olla ka lisatöö väike- motivatsiooni või enesekindlust, jätkalapse kasvatamise või kõrgkoolis ta haridust või jõuda tööturule.
õpingute kõrvalt, miks mitte ka
sobilik hea tervisega pensionärile.
Kui hooldusteenust pakkuval inimesel puudub kutse või vastav haridus,
pakub CareMate e-koolitust ning
praktilist esmaabi- ja ergonoomiakoolitust.
Kutsume inimesi, kes soovivad
tööle asuda hooleandjana või tellida
endale või lähedasele abi, ühendust
võtma. Vaata lähemalt ja registreeru
www.caremate.ee või telefonil 5824
2714. Samuti ootame tagasisidet, kas
selline teenus on Elva vallas vajalik.

Hoolduskoormusega aitab CareMate
Elva Vallavalitsus on suhelnud
hooldusplatvormi CareMate eestvedajatega, et katsetada Elva vallas
lahendust, mis viib kokku abivajajad
ja abipakkujad.
Hooldusplatvormi eesmärk on
vahendada kodu- ja isikuhooldusteenuseid professionaalsetelt hoole
andjatelt neile, kes saaksid oma
kodus hakkama kui neil oleks abiline,
kes pakuks kõrvalist abi mõningates
toimingutes (nt koristamisel, kütmisel, aiatöödes, pesemisel või ravimite
manustamisel). See aitab omakorda
leevendada ka lähedaste hoolduskoormust, kellel on lisaks töö ja
muud kohustused, kuid hooldusplatvormi olemasolul saaksid koostöös
tagada pereliikmele regulaarse abi.
Kohalik omavalitsus pakub küll
koduteenust, kuid see ei pruugi olla
nii paindlik, kui vajadus teenuse
järgi oleks ning eelistatult pakutak-

se seda neile, kellel ei ole lähedasi.
Hooldusplatvorm pakub lahendusi
siis, kui pereliikmed oma töö- ja
muude kohustuste tõttu ei saa eakat
või puudega pereliiget regulaarselt
ise abistada. Sageli võib eakas jõuda
hoopis hooldekodusse, kuigi ta ei
pruugi vajada ööpäevaringset abi,
vaid näiteks isikuhooldust kaks tundi
päevas. Hooldekodude töötajad
kinnitavad, et eakad soovivad pigem
oma kodus elada, kui vaid abistavad
teenused oleksid olemas.
Hoolekandesektoris on tööjõupuudus, sest Eestis on hooldaja töökoht pigem madalalt tasustatud ja
väheprestiižne ning üha sagedamini
on keeruline leida inimesi, kes põhitöökohana sooviks hooldajana töötada. Samuti on vajadus töötamis
viiside muutuste järele – inimesed
soovivad, et neil oleks valik, millal
tööd teha. Hooldusplatvormi kaudu

Kohtumine NASA astronaudiga

Eva Kuslap
sotsiaalnõunik
Palupera GLOBE´lased enne astronaudiga kohtumist.

Rannu lapsed otsisid Otti

Onni ehitamine. 		

12. oktoobril eksles Ott metsas ja
ei leidnud enam koduteed. Rannu
Lasteaia Lepatriinu, Mesimummi,
Ämbliku ja Sipelga rühma lastel tuli
välja selgitada, kuidas sellises olukorras hakkama saada.
Normaalsetes oludes saavad
lapsed endaga hästi hakkama. Märjaks saades, tühja kõhtu ja külma
tundes leiavad lapsed lohutust

Foto: Moonika Põldoja

täiskasvanutelt. Aga mida teha siis,
kui oled jäänud metsa üksi, kuidas
ennast hoida ja kaitsta?
Keskkonna programmi „Otsi Otti“
raames tutvusid ja õppisid lapsed
hakkama saamist eksinu olukorras.
Selleks õpiti kasutama looduses
olemasolevaid materjale. Lapsed said
teada kolm põhilist reeglit, kuidas
eksimise korral metsas käituda.

Kui tunned, et kõik ei ole läinud
plaanitult – sul ei ole tööd või vajalikku haridust, tunned end tõrjutuna, sul
pole sotsiaalvõrgustikku, sul on hirmud
tööle kandideerimise või õppimise ees,
siis tasub tulla ja kohtuda.
Programmis osalemiseks ei ole
ühtegi eeltingimust ja see on tasuta.
Kohtumine Noorte Tugila programmi
spetsialistiga ei kohusta millekski, kui
soovid, võid võtta kaasa sõbra, ema
või isa. Tugila spetsialist on sõltumatu
usaldusisik.
Noorte Tugila spetsialistid toetavad
noori, aidates neil oma soovides selgusele jõuda. Lisaks kogemuste saamisele noorsootöö kaudu aitab Tugila
luua noortel kontakte haridusasutuste,
organisatsioonide ja tööandjatega.
Rohkem infot leiab veebilehelt
www.tugila.ee.

Selleks on kallista puud, ole nähtav
ja kuuldav ning hoia soojust. Kõik
tegevused mängiti läbi. Lapsed kallistasid oma puud ja rääkisid talle
oma murest, ehitasid ühise suure
onni koos aiaga, ehtisid läheduses
oleva puu ning tegid ohumärgi.
Mängiti peitust, kus peitjateks olid
helkurvestidega lapsed ja üks ilma
vestita laps. Eesmärk oli välja selgitada kõige kergemini leitavad lapsed.
Selgus, et mida erksam riietus, seda
kergem oli peitjat leida.
Oti otsimisega tuli siiski veel vaeva
näha, sest metsas, kus lasteaialapsed
tegutsesid, teda polnud. Lapsed pidid
kuulama, kas ehk Ott annab hoiatussignaali. Selleks oli kolm järjestikku
vilehelinat, mille suunas liiguti. Oh
ime, Ott leiti lasteaia hoovist, kus ta
oli eelnevalt selgeksõpitud tegevust
rakendanud.
Selle programmiga süvendati
toimetulekutunnet ja väärtustama
loodust meie ümber.

4. kuni 10. oktoobrini toimus
rahvusvaheline kosmosenädal, mille
tähtsündmuseks Eestis oli NASA
astronaudi Heidemarie M. Stefanyshyn-Piperi külastus.
Kohtumine astronaudiga toimus
Tõraveres Tartu Ülikooli Tartu
Observatooriumis, millest võtsid
osa ka Palupera kooli GLOBE’lased Meriette Marielle Treiar, Terle
Tamm, Markus Kruusa, vilistlane
Artur Lõhmus ja õpetaja Arvet Silk.

Foto: erakogu

Kohtumisel sai kuulda astronaudi elust ja tööst rahvusvahelises
kosmosejaamas, kus tal tuli korduvalt viibida avakosmoses, kui oli vaja
remontida kosmosejaama.
Astronaut vastas kohtumisel
arvukatele küsimustele ning jagas
autogramme.
Arvet Silk
Palupera Põhikooli GLOBE õpetaja

Aakre laste matk õunaaeda

Ettevõtlusnädalal seadsime Aakre
koolilastega sammud suure õunaaia
suunas. Õunaaia nimi on Aakre Aed
ja see kuulub perekond Univerile.
Kohale jõudes ootas meid Krista
Tiirmaa ning aed oli tõesti suur.
Krista rääkis, et esimesed õunapuud
istutati aeda 2003. aastal, nüüd
kasvab aias üle 10 000 õunapuu.
Selleks päevaks oli juba õunasaak
koristatud, vaid siin-seal punas maas
üksik õunake. Saime teada, kuidas
poogitakse ja silmastatakse õunapuid. Õunapuude kohale olid paiNele Mägi galdatud traadid, millest kõrgemaks
Rannu Lasteaia õpetaja puid ei kasvatata, sest siis on saaki

kergem koristada. Saagi korista
miseks kasutatakse virku töökäsi ja
traktorit.
Õunaaias jätkub tööd kevadest
sügiseni kogu perele. Õunasorte oli
palju, meile jäid hästi meelde õuna
sordid „Krista”, „Tiina” ja „Punane
talvenauding.”
Kaasa sai sellest matkast nii õunu
kui ka maitsvat õunamahla, mille
panime pintslisse koolimajja tagasi
jõudes. Õunamahl on maitsev!
Merle Kiissa ja Eda Luht
Aakre Lasteaed-Algkooli õpetajad
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Karjääripidu Puhja Koolis

Hambaarstietendus. 		

Puhja Kooli karjääripäev annab
meie õpilastele aimu, et inimese
elurollid peavad omavahel olema
kooskõlas. Aktiivsed tööelu kujundavad tegevused võivad õpilastesse
meie arvates kergesti süstida arusaama, et õppimine toimubki kogu elu.
Elus tuleb valida endale töö, mida
teha õhinaga ja mille käigus tuleb
omakorda ikka ja jälle õppida. Korraldame üritust sügishooajal ja võimalikult ehtsalt, kaasates oma õpetajaid,
ettevõtjaid, hobide esindajaid.
Oma elurollide kujundamisest
räägitakse täna rohkem kui kunagi
varem, sest valikuvõimalusi on
oluliselt enam kui aastakümneid
tagasi. Juba viiendat korda toimuv
Puhja Kooli karjääripäev on viinud
meid korraldajatena arusaamiseni,
et parim viis teadmist õpilasteni toimetada, on tuua nende ette elusaid
näiteid ajas arenevatest inimestest,
kes lähevad kaasa ühiskonnas toimuvate muutustega ja avastavad endale
meelepärase töö näiteks omaenda
hobide hulgast.
Viie aastaga on tekkinud meil
võimas andmebaas võimalikest
lektoritest ja esinejatest, kes on
valmis meid endale külla kutsuma
või ise kohale tulema. Vaatamata
sellele pidasime kinni eelmisel aastal
endale antud lubadusest kasutada
„sisseostetud“ esinejate kõrval üha
rohkem talente oma piirkonnast.

Foto: Riin Massur

Talendiotsingu tulemusena tegid 19.
oktoobril toimunud karjääripäeval
meeldejääva soorituse üheksa kohalikku tegijat ja 13 väljastpoolt tulijat.
Kokku ei rohkem ega vähem kui 37
erinevat õpituba.
Õpilaste silmaringi avardasid ja
meelitasid ehk sammukese teadusele
lähemale Psühhobuss oma teaduse
tendustega „Taju ja meeled” ning
„Ajulabor”. Sama eesmärki teenis
Eesti Matemaatika Seltsi presidendi
Rainis Halleri meeleolukas esinemine.
Tervise teemadel tuli kaasa mõelda
näitemängu „Terved hambad” ajal,
mida viis läbi hambaarst Britta
Jürgenson. Terve välimuse ja enesetunde kooskõlast rääkisid-näitasid
Merje Närska ja Sirli Viks.
Liikumistegevusi tutvustasid ja
oma tööalast lugu hobist ametini rääkisid Alina Samoilova ning
karate
klubi Falco treener Lauri
Mengel.
Riskikäitumise ennetuse teemadel
olid kutsutud rääkima MTÜ Vaikuseminutid ja Edvard Ljulko ning Tartu
vangla väljaõppe peaspetsialist
Konstantin Nikiforov.
Taluettevõtlusega tutvuda soovinud õpilased sõidutas buss Mäeotsa külaseltsi ja põllundushuvilised Rannu Seeme OÜ-sse. Koolist
jalutuskäigu kaugusel olev autoremondifirma Romuveski OÜ avas
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Ettevõtlusnädalast Valguta LasteaedAlgkoolis
autoremondi värvikaid telgitaguseid.
Teele Kosk, MTÜ Aila Näpustuudio
käsitöötegijad, Krista Nagel, Kelian
Keel üllatasid publikut meisterdamise õpitubadega. Materjalideks
savi, kangas, papp, paber ja erinevad kaunistused. Maia Mälk äratas
õpilastes toiduga seotud andeid.
Pildid kulinaarsetest hõrgutistest
panevad kahetsema eemalejäämist
sellest õpitoast. Monika Rätsepp (OÜ
Kännudisain) lõi õpilastega koos lopsakat lilleilu ja juuksur Angela Keel
õpetas soengu tegemise saladusi.
Oma kooli õpetaja Kadri Raudsepp
esitas aga oma eluvalikutest värvika
karjäärikaleidoskoobi.
Noortekeskuse ruumides pani
koos õpilastega DJ elukutsele plusse
ja miinuseid ning pühendas huvilisi
meediatöösse raadiotegelane Marko
Kiljak.
Klassikaks on sel päeval kujunenud
ka lõpuklassi õppekäik Tartu Kutsehariduskeskusesse.
Välkkülastuse õpitubadesse tegid
ka abivallavanem Marika Saar, haridusosakonna juhataja Mare Tamm
ja arengu- ja planeeringuosakonna
juhataja Kertu Vuks.
Karjääripeo lõpetab alati õpetajatele suunatud lühiloeng. Meile on
eelnevatel aastatel käinud esinemas
Andres Arrak, Aune Past ja Inga
Lunge. Kõik karismaatilised ja põnevad esinejad. Seekord andis kõrgel
tasemel monoetenduse eripedagoog
ja koolitaja Pille Kriisa. Toimunut ei
ole võimalik ümber jutustada. Seda
peab nägema ja kuulma. Igal juhul
puudutas see moel või teisel inimeste hingi.
Karjääripäeva kokkuvõtteks passib
koolitaja soovitus teha asju enda
moodi, valede asjade tegemist lõpetades.
Kohtume uuesti kuuendal karjääripäeval 2019. aastal, päev enne
sügisvaheaega, mil koostööpartnerite virr-varri paneb kokku ikka meie
loovjuht Ülle Närska.

Valguta õpilased Estoveri tehases. 		

2. oktoobril käisid Valguta kooliõpilased ja õpetajad ekskursioonil
Estoveri Piimatööstuses. Külalised
said hügieeni huvides pähe samasugused rohelised võrkmütsid nagu
kohalikel töötajatel, õpetajad panid
lisaks mütsidele selga valged kitlid.
Külalised jagati kahte gruppi ja
mõlemad grupid said osa pooleteise
tunni pikkusest ekskursioonist läbi
terve tehase.
Näha sai masinaid, mis töötlevad
erinevates valmimisjärkudes piima ja
juustu ning kuulda paljude õpilaste
jaoks uusi juustu valmistamisega
seotud sõnu, näiteks juuretis, lõss ja
laap. Kahju ainult, et masinate valju
müra tõttu ei olnud meie asjatundlike giidide juttu kohati kuulda. Läbi
mindi ka juustulaost, kus õpilased
said proovida tõsta hiiglaslikke

Foto: erakogu

juustukange, ja laborist, kus mõõdetakse erinevate ainete sisaldust
juustus, et tagada ühtlast kvaliteeti.
Lõpetuseks said kõik külalised mekkida küpsiseid ja Gouda juustu.
Ettevõtlusnädala sisse jäi ka 5.
oktoobril toimunud õpetajate päev.
Valguta Lasteaed-Algkooli kuuenda klassi õpilased said sel päeval
proovida kätt õpetajaametis, andes
noorematele lastele kahte ainetundi
eesti keelt ja matemaatikat. Kaks
kuuenda klassi õpilast olid abiks
lasteaia töös. Noored õpetajad said
väärtusliku kogemuse ja jäid päevaga
väga rahule.
Martiina Viil
Valguta Lasteaed-Algkooli
klassiõpetaja

Spordinädal Puhja Koolis

Päivi Märjamaa
Puhja Kooli direktor

Sügis Puhja Lasteaias

Õuesõppe perioodi lõpetamine.
Foto: Piret Raudsepp

Lasteaia tempo ning tegevused on
taas muutunud harjumuspäraseks
ning meie õpetajad ja lapsed on
leidnud põnevust ka väljaspool maja.
Kuldnuppu ja Kuldvõtme rühmade lapsed käisid Ülenurmel Põllumajandusmuuseumis, et näha oma

silmaga, kuidas viljast leib valmib.
Kaasa said lapsed oma küpsetatud
leivakakud. Mitmed rühmad tegelesid ka sügistöödega – oma põllulapp
on vaja korrastada, üles harida, et
kevadel taas külvata ja istutada.
Kuldvõtme rühm tegi retke tallu, et
võrrelda elu enne ja nüüd. Vaadati
vanu hooneid, käidi keldris, saunas,
tallis ning räägiti elumuutustest.
Tänavune sügis on imeline ja seega
laste loodusretked metsa ja matkaradadele on meil tavapärased. Nii käis
Kuldvõtme rühm Sapi-Lulli rabas
Marjasoo talus jõhvikaid korjamas.
Õuesõppe aktiivsema perioodi lõpetasime 15. oktoobril suure
lehesõjaga, pika jalutusega õuealal
ja lõkketulega. Vanemad rühmad
said Puhja Seltsimajas nautida loodusfilmi „Tuulte tahutud maa“, mille
autoriks meie oma valla mees Joosep
Matjus.
Aktiivselt külastavad meie lapsed
teatreid – Piibelehe rühm sai vaadata Rannus Viljandi Reky teatrit,

peagi tuleb meile külla Terviseteater
ning novembris juba Piip ja Tuut.
Külastatud on ka Tartumaa Tervisespordikeskust, peetud lasteaia traditsioonilist sündmust „Lapse päev“.
Õnnelille, Meelepea ning Kuldnupu
rühmad on ülesseadnud toreda näituse sügisvärvidega puudest.
Meie kõige pisemad Rukkisinisest
rühmast harjuvad järjest enam lasteaiaeluga ning koos tegutsemine
on järjest huvitavam. Käivitunud on
inglise keele, jalgpalli ja rahvatantsu
huviringid. Lasteaia hoolekogu on
moodustatud, mille juhiks Kristina
Ermel ning loodame sisukale koostööle kõigi lastevanematega.
Kaunist sügise jätku meile kõigile!

Ettevalmistus teatevõistluseks. 		

Juba neljandat korda toimuv
üle-euroopaline spordinädal toimus
traditsiooniliselt septembrikuu viimasel nädalal. Selle aasta spordinädala patroonid olid Sandra Raju, Gerd
Kanter, Ott Kiivikas ja Allar Levandi
ning tänavuseks tunnuslauseks
„Head vana lõppu – alusta uut elu
Spordinädalal”. Puhja Koolis toimus
teemanädala tähistamine juba teist
aastat. Tavapärase koolirutiini oli
sisse põimitud mitmeid erinevaid
sportlikke tegevusi.
Esmaspäeval oli kõikidel klassidel
võimalik kehalise kasvatuse tundides
proovida rullsuusatamist, kohal oli
suusabuss. Teisipäeval oli külas Tauri
Leelo Suidt Vahesaar, kes on professionaalne
Puhja Lasteaed Pääsusilm slackline´i koolitaja ja esineja. Kooli
direktor siseõuel oli kõigil õpilastel ja õpetajatel võimalik näha 10-minutilist
demonstratsioonesinemist ning
seejärel said osad klassid võimaluse

Foto: Triinu Vakmann

osaleda slackline´i ehk tasakaalulindi töötubades. Kolmapäeval toimusid kooli võimlas teatevõistlused,
kus said kaasa lüüa nii õpetajad kui
õpilased. Ka neljapäev oli harjumuspärasest erinev, nimelt olid tunnid
lühendatud ja kõik vahetunnid selle
võrra pikemad. Toimusid aktiivsed
vahetunnid, kus õpilastel oli võimalus osaleda erinevatel organiseeritud tegevustel. Reedel sai iga klass
eesmärgiks koguda kokku 100 km
liikudes: joostes, kõndides, rattaga
või muul moel.
Kindlasti oli Puhja Kooli spordinädal õpilaste jaoks uusi kogemusi
pakkuv ja meeleolukas ettevõtmine.
Järgmisel aastal jälle!
Tanel Ojaste
Puhja Kooli kehalise kasvatuse
õpetaja
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Kunstnik Konrad Mägi 140

50 aastat Horoskoopi

Kunstnik Konrad Mägi sündis 1.
novembril 1878. aastal Hellenurmes mõisa abivalitseja perre. Teda
peetakse Eesti kunstiajaloo üheks
olulisemaks maalikunstnikuks.
1888.–1889. aastal õppis tulevane
kunstnik Uderna ministeeriumikoolis ja seejärel Tartus algkoolis.
Kunstialaseid teadmisi hakkas Mägi
koguma joonistuskursustelt kahekümneaastaselt. Edasi liikus mees
juba Peterburi kunsttööstuskooli ja
täiendas end erinevates ateljeedes.
Hiljem rändas kunstnik Soomes,
Lõuna-Eestis, Saaremaal, Norras,
Pariisis ja Capri saarel.
1. novembril möödub kunstniku
sünnist 140 aastat, mille tähistamiseks toimuvad üritused ka Elva
vallas.
31. oktoobril kell 18 toimub Elva
Linnaraamatukogu kaminasaalis
ettekanne Konrad Mäe elust Elva
vallas ja kunstnikuelust üle terve
Euroopa. Ettekande lõpus vaadatakse üheskoos kunstniku eluloofilmi
„Konrad Mägi“.
10. novembril kell 11 toimub
Elva Linnaraamatukogu õppe
klassis maalimishommik, kus saab
ülevaate Konrad Mäe maalidest ja
tema maalimisstiili kujunemisest.
Üheskoos võetakse ette üks Mäe
maal, mida osalejad saavad töötoa
juhendaja abil järgi maalida. Kunsti
tarbed saab iga osaleja kaasa võtta,
kuid registreerimisel saab ka märkida, et vajate kunstitarvete olemas- maksmine toimub koha peal. Maali- või e-postil triin.kaaver@elva.ee.
olu. Sel juhul on maalimistarbed mishommikule registreerimine lingil
tagatud korraldaja poolt ning osa- http://lingid.ee/maalimishommik.
Triin Kaaver
lustasu on kolm eurot. Osalustasu
Lisateave veebilehel www.elva.ee
haridusspetsialist

MTÜ Puhja Aja Mälu õppereis

Ansambel Helisev Horoskoop.		

12. oktoobril möödus 50 aastat
legendaarse telesaate Horoskoop
esmasaatest. Horoskoobi näol oli
tegemist edetabelisaatega, kus esitatud laulude seast sai rahvas valida
oma lemmikud.
Menuka telesaate juubeli puhul
andis segaansambel Helisev Horoskoop Juta Tigase eestvedamisel Elva
Kultuurikeskuses väärika kontserdi.
Kontsertõhtut juhtis Karl-Kristopher Tigane. Lisaks ansamblile
astusid üles solist Frank Tigane koos

Foto: Kayvo Kroon

juhendaja Evald Raidmaga ja Elva
svingorkester Kalev Helmoja juhendamisel, lisaks omaaegse telesaate
Horoskoop laulja Anne Velli. Kontserdi sõnalise osa oli ettevalmistanud Milvi Kapaun.
Meeleolukal kontserdil oli võimalik osa saada saates kõlanud kuulsaimatest lauludest, et meenutada
telesaate Horsoskoop 50 aasta tagust
menu ja olulisust Eesti muusikaelus.
Infoleht

Valguta polder sai 50-aastaseks

19. oktoobril 1968. aastal avati
Valguta polder. Sellest ajast seisab
Võrtsjärve kaldal suur mälestuskivi
tänuks maaparandajaile ja maailmaparandajaile.
Valguta poldri ehituse järel said
põllumehed hakata kasutama kuivendatud Valguta luha alasid.
Kohtume 22. novembril kell 10
Waide motellis, et meenutada
ku ja tänapäeva. Huvitava ülevaate 50 aasta taguseid töid Valguta
muuseumi tööst ja kogude sünnist poldril. Teeme ka väljasõidu poldrile
andis meile muuseumi giid Rein ning ühispildi nagu viiekümne aasta
Mägi.
eest.
Koduteel külastasime veel Halliste
kirikut ja kalmistut, mida tutvustasid
meile Halliste kooli matemaatika
õpetajast õppealajuhataja Made
Kotkas ja kalmistu hooldaja Maire
Sala. Halliste Püha Anna kirik on
luteri kirik ja on üks Eesti ilusamaid
ja huvitavamaid. Erinevate sõdade
ajal palju kannatada saanud kirik
sai tänase ilme 1991. aastal kohaliku algatuse toel. Tööde eestvedajaks
oli meie kandi vanematele inimestele hästi tuntud Kalev Raave, kelle
viimne puhkepaik asub Halliste kalmistul. Kalmistu on rajatud kiriku
lähedale 1776. aastal. Kalmistu
lääneosas puhkavad August Kitzbergi vanemad, nende lähedal on
ka Abja paruni Stackelbergi kalm.
Eesti kaunis kodu 2018 võistluse
Viljandimaa voorus tunnistati Halliste kalmistu ühiskondlike objektide
hulgas võitjaks. Meie reisiseltskond
sai osa ka Maire Sala suurepärastest
teadmistest ja uurimustöödest, mis
puudutasid kalmistuid ja nende kultuuri üle maailma.
Reisiseltskond tänab Kaja Udsot
imelise reisi korraldamise eest ja
Meelis Udsot abi eest tõlkimisel.
Samuti täname Arvi Müürseppa
mõnusa bussisõidu eest.

Ootame kõiki, Elva maaparandajaid ja Valguta kolhoosi inimesi või
nende järeltulijaid, kel on jagada
mälestusi ja materjale poldri ehituse
kohta.
Ürituse heaks kordaminekuks
palume registreerida: Jaan Erm,
telefon 529 1979, e-post
kolitalu@hotmail.com või
Enno Zimmer, telefon 515 6849.
Jaan Erm

Tegevustoetused 2019

Reisiseltskond Valgas. 		

On ilus sügisilm ja rõõmsameelne
reisiseltskond on kogunenud Puhja
Seltsimaja parklasse. Arvi täpsuses
ei kahtle keegi ja buss vurabki ette.
Ees on ootamas Puhja ajalooseltsi
õppereis, millest osa võtmas teisigi
ajaloohuvilisi.
Esimeseks peatuseks oli Valga, kus
külastasime Valga muuseumi, mis
kogub, uurib, säilitab ja tutvustab
Valga linna ja maakonna inimeste
ning nende elukeskkonnaga seotud
ajaloolis-kultuurilise väärtusega
materjale. Muuseumikülastusele
järgnes linnaekskursioon. Valga ajalugu ja vaatamisväärsusi tutvustas
muuseumi teadur-koguhoidja Priit
Riemann.
Edasi kulges sõit Lätimaale Ruhja,
kus külastasime kaunist gooti stiilis Ruhja Püha Bertulise kirikut.
Ruhja poest ostsime ka ehtsat Ruhja
Jäätisevabriku jäätist – maitses hea.

Foto: erakogu

Lätimaal oli meie sihtpunktiks
veel Konu veski. Tegemist on väga
vana, kuid tänaseni täiesti töökorras
vilja- ja villaveskiga. Saime uudistada rohkem kui 200 aasta vanuseid
masinaid. Meile demonstreeriti villa
kraasimist, heide tegemist ja lõnga
ketramist. See veski on ainus koht
Lätis, kus veel jahvatatakse teri ja
kedratakse villa. Kohalikud meistrid
õmblevad samas tekke ja patju, mille
täidiseks kasutatakse ehtsat lambavilla. Pärast veskikülastust suundusime kõrvalasuvasse külalistemajja,
kus ootas maitsev lõuna ning pakuti
ka omatehtud leiba ja saia.
Olgu külas ilus ja hea, aga kodus
veel parem. Vähem kui tunni aja
pärast olime Eestis tagasi, et külastada Mulgi pealinnas Abja-Paluojas
Abja muuseumi. Valla ülalpidamisel
muuseum tegutseb alates 1999. aastast ja kajastab valla rahva minevik-

- kultuuriühingud
- spordiklubid
- muud mittetulundusühendused

tähtaeg 1. november
lisainfo elva.ee
/tegevustoetused
/projektitoetused

Projektitoetused 2019

Leini Laars ja Elga Alberi
ajalooselts Puhja Aja Mälu

MTÜ-d, eraisikud jt
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Pakendite sorteerimine aitab säästa loodust
Alates 1. oktoobrist 2018 teostab
Elva vallas segaolmejäätmete veoteenust AS Eesti Keskkonnateenused. Varem olid endises Rannu vallas
kasutusel jäätmete üleandmiseks
ühiskogumismahutid, kuhu said
Rannu valla kodanikud tuua oma
segaolmejäätmed. Kuna ühiskogumismahutitesse hakati prügi tooma
ka mujalt piirkondadest, kasvasid
ühiskogumismahutite kasutajate
arved kuni kümnekordseks. Seetõttu lõpetati ühismahutite kasutusvõimaluse pakkumine ning nüüd
toimub jäätmete üleandmine ainult
oma kinnistult.
Tuletame meelde, et avalikult
kasutatavad pakendite kogumiskonteinerid on mõeldud ainult
puhaste pakendite jaoks ning
sinna on olmejäätmete panemine
keelatud! Oleme paigaldanud selle
kontrollimiseks mitmete kogumismahutite juurde ka valvekaamerad.
Pakendijäätmete sorteerimine ja
taaskasutuseks üleandmine aitab
säästa loodust ning on väärtuslikuks tooraineks erinevate toodete
tootmisel. Jäätmepunktis on konteineritel vastavad sildid, mida võib
sinna panna. Palume jäätmepunkti
muid jäätmeid mitte tuua, sest vastasel korral ei teosta jäätmevedaja
tühjendust ja sorteeritud jäätmeid
ei jõua taaskasutusse, vaid prügilasse. Hoidkem puhast loodust enese

ümber ning sorteerime prügi teadlikult!
Kuidas sorteerida pakendeid?
Segapakendite konteinerisse
sobivad:
Puhtad plastpakendid: plastist
joogipudelid, kanistrid, jogurtitopsid, võikarbid, õli-, ketšupi- ja majoneesipurgid, kosmeetika ja hooldustoodete pakendid (nt šampoonipudelid), plastkarbid (nt salatikarbid),
puhtad ja tühjad kilekotid ning muud
plastkotid (nt suured suhkrukotid)
ning muud puhtad plastpakendid.
Joogikartong: tühjad ja puhtad
tetrapakendid (nt piima-, jogurti- ja
mahlapakendid).
Metallpakendid: alumiiniumist ja
muust metallist joogipurgid, toiduja joogipakendite metallkaaned ning
metallkorgid, puhtad konservkarbid
ja muud puhtad metallpakendid.
Segapakendi konteinerisse ei
sobi: plastist tarbeesemed, hügieenisidemed ja mähkmed, mänguasjad,
kummist tooted, rõivad ja jalanõud,
ehitusmaterjal, põllumajandusplast,
ohtlikku ainet sisaldavad pakendid,
ohtlike ainetega määrdunud pakendid (näiteks liimi-, värvi- ja lahustipakendid), ohtliku aine märgisega
tähistatud toodet sisaldavad pakendid, määrdunud või toodet sisaldavad kartongpakendid.
Klaaspakendite konteinerisse
sobivad: värvitust ja värvilisest

klaasist pudelid ja purgid (sh puhtad
siirupi- ja õlipudelid) ning muud
puhtad klaaspakendid.
Klaaspakendikonteinerisse ei
sobi: akna- ja lehtklaas, valguslambid ja elektripirnid, eriotstarbeline ja
peegelklaas, keraamika ja portselan
(näiteks toidunõud).
Paber- ja kartongpakendite
konteinerisse sobib: pappkastid
ja -karbid, jõupaber ja paberkotid,
puhtad paberpakendid.
Konteinerisse ei sobi: ajalehed,
ajakirjad, raamatud, määrdunud või
vettinud paber ja papp, fooliumi või
kilet sisaldav paber, papp, kartong
(näiteks mahlapakid), pehmepaber
(näiteks tualettpaber), mähkmed
ja hügieenisidemed, kile, foolium,
kopeerpaber, vahtplast, ehitusel
kasutatav paber ja papp.
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Medalisaavutused judos

Poola linnas Białystok toimus
13.–14. oktoobril rahvusvaheline 9.
Leszka Piekarskie mälestusturniir
judos. Võistlustel osales klubisid veel
ka Lätist, Venemaalt, Valgevenest ja
Poolast.
Elva spordiklubi Altia judokatest võitis Emma-Melis Aktas U12
vanuseklassis kaalukategoorias üle
52 kg esikoha, tehes finaalis turniiri ühe ilusaima Ipponi. Simo Laos
võitles end finaali U14 vanuseklassis
kuni 30 kg, kus pidi vastase paremust
tunnistama, tasuks hõbemedal. Siim
Laos lõpetas U14 kaalukategoorias
kuni 60 kg turniiri kolmanda kohaga.
Markus Kajak U14 üle 70 kg kaalus
võiduarvet ei avanud.
Eesti üliõpilaste meistrivõistlused
judos peeti 14. oktoobril Tartus. Eesti
Merekoolis õppiv spordiklubi Altia
judokas Pärt Laas võitis kuldmedali.
Terje Raadom
Laas läks esimeses kohtumises
keskkonnaspetsialist vastamisi Eesti Lennuakadeemiat
esindava Mark Potapoviga, kus saavutas võidu kinnihoidmistehnikaga.
Järgmises matšis alistas ta Tallinna

Tervishoiukõrgkoolis õppiva Nikita
Razini O Soto Gari nimelise heitega.
Viimasena pidi Laasi paremust tunnistama Oscar Pertelson Estonian
Business Schoolist.
Marek Pihlak

Pärt Laas - Eesti üliõpilaste meister judos.
Foto: erakogu

Väike-Rakke külas Sangla kaupluse kõrval
pakendikonteiner 23.10.2018.

• 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
• Info, milliseid jäätmeid kogutakse ja lähima jäätmepunkti leiab kaardirakendusest: www.kuhuviia.ee
• Ohtlike jäätmete vastuvõtukohad Elva vallas: www.elva.ee/ohtlike-jaatmete-vastuvott

Puulehtede vedu puhastusaladelt
Elva linna eramute ja kortermajade
puhastusaladelt kokku kogutud puulehtede äraveo tellimiseks on võimalik
registreerida telefonil 730 9880 või
heakorratelefonil 333 3666, kuhu on
võimalik jätta infot ööpäevaringselt.
Registreerimisel tuleks teatada
kottide arv ja kinnistu aadress. Lehed
palume panna suurtes (soovitavalt
100–150 liitristes) kilekottides kinnistu puhastusala äärde. Hunnikusse
pandud lahtisi lehti ära ei viida. Kottidesse ei tohi panna oksi ja olmeprügi.
Lehtede vedu toimub kuni 15.
novembrini. Puulehed viiakse tasuta
ära ainult nende kinnistute juurest, kus
puud kasvavad puhastusalal. Puhastus-

Elva vald
mälestab

ala piirneb kinnistuga ja selle koosseisu
kuulub kinnistu ja sõidutee vahel olev
kõnnitee ja kinnistuga vahetult piirnev teepoolne üldkasutatav ala kuni
kõnniteeni või kõnnitee puudumisel
sõidutee peenrani (kuni viie meetri
ulatuses).
Tuletame samas ka meelde, et
puulehtede põletamine on seadusega
keelatud. Palume mõelda end ümbritsevale keskkonnale ja inimestele ning
vajadusel korraldada oma kinnistu
siseselt maa-alalt lehtede äravedu.

Elva sauna ventilatsiooniagregaat on
remonditud ja nüüd saame taas pakkuda saunateenust. Pärast saunaskäiku
pakume külastajatele sooja teed, mis
on tehtud ehtsa vene samovariga.
Külastajaid võtab vastu lahke sauna
teenindaja. Käesolevast aastast on
kasutusel ka perepilet, millega saab
terve pere soodsamalt saunas käia.
Elva linna saun asub Elva Gümnaasiumi Puiestee tn 2 õppehoone
hoovipoolses osas, jalgpallistaadioni
kõrval ning on avatud neljapäevast
Sten Saarekivi laupäevani kell 13–20.
heakorraspetsialist
Toomas Kuris
Elva Varahalduse OÜ juhataja

Herman Voldemar Kärp
sündis 19.09.2018
Isabel Uusna
Joosep Väärsi
sündis 01.10.2018

Viive Rubailo
30.01.1937-03.10.2018
Laine Soonberg
23.03.1954-04.10.2018
Leida Malts
27.06.1933-08.10.2018
Ellen Läänemets
24.10.1928-14.10.2018
Rosalie Leiman
08.09.1934-18.10.2018
Mihhail Uvarov
13.10.1950-18.10.2018

Elva saun ootab
külastajaid

Greteli Laas
sündis 01.10.2018

Elina Aavik
sündis 04.10.2018

Remi Mehine
sündis 10.10.2018

Devon Jüriso
sündis 10.10.2018

sündis 01.10.2018

Oliver Kniaziuk

sündis 03.10.2018

Ragnar Polin
sündis 05.10.2018

Evert Jüriso
sündis 10.10.2018

Markus Kajak, Emma-Melis Aktas, Simo Laus ja Siim Laos Poolas pärast edukat võistlust.
Foto: Marek Pihlak
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Kultuuri- ja spordiürituste
kalender
1. november
19.00

Kontsert Laima Jansone
(kannel, Läti)

Elva
Kultuurikeskus

3. november
11.00

Laulukonkurss
Looduslaul 2018

Elva
Kultuurikeskus

3. november
18.00

Segakoor U-Tuur 10

4. november
13.00

Aakre Rahvamaja

XXXV voor
FC Elva - Rakvere JK Tarvas Elva Linnastaadion

5. november
16.30

Lastefilm “Väike Spirou”

Rannu Rahvamaja

5. november
18.30

Kinokohvik
“Seltsimees laps”

Rannu Rahvamaja

6. november
19.00

LendTeatri etendus
“Lõks”

Elva LendTeater

6. november
19.00

KINO!
“Tuulte tahutud maa”

Konguta
Rahvamaja

8. november
LendTeatri etendus
19.00 “Maa poripritsmed pühi suult” Elva LendTeater
9. november
13.00

Jakobsoni kooli
balletistuudio etendus
“Luikede järv”

9. november
16.00

Noortekohtumine
”Koduvald võrgutab”

10. november
19.00

Alle-Saija
Teatristuudio etendus
“Ja õunapuud õitsevad...”

10. november
20.00

Mardipäeva pidu

10. november
20.00

Tantsuõhtu
ansambliga
NÖÖP

Puhja Seltsimaja
Puhja
Noortekeskus
Elva LendTeater
Konguta
Rahvamaja
Rõngu Rahvamaja

13. november
LendTeatri etendus
19.00 “Maa poripritsmed pühi suult” Elva LendTeater
Rahvateatri Pilistvere Põrpijad
14. november
etendus
Rõngu Rahvamaja
19.00
“Rong”
Indrek ja Paul- Kirstjan Kalda
15. november
kontsert
Rannu Rahvamaja
19.00
“Lumevälju ja lilli ka...”
15. november
19.00

LendTeatri etendus
“Pasjanss ehk
Alatu kättemaks”

Elva LendTeater

Laulukonkurss

LOODUSLAUL 2018
03.11.2018

Infoleht on Elva valla infoleht

Toimetaja: Kerli Metsallik. Ladumine: Kayvo Kroon.
Trükk: Printall AS. Kojukanne: Omniva. Tiraaž 6450.
Kontakt: infoleht@elva.ee.
Järgmine infoleht ilmub 09.11.2018.
Kaastööde esitamise tähtaeg 02.11.2018.

11.00

Elva Kultuurikeskus

Lauluvõistlusel LOODUSLAUL osalevad lauljad
vanuses 7-18 eluaastat. Lauljaid hindab žürii.
Igas vanuserühmas antakse välja I-III koht
ning eripreemiad.
Pealtvaatajatele prii

elvakultuur.ee

