Seletuskiri (konkursitöö YXSARV)
Elva valla sümboolikal kasutatud ükssarve ja jänese stiliseeritud kujutised on iidsetest
aegadest pärit sümbolid, mis kannavad endas ajatuid tähendusi ja mõjuvad seetõttu
erakordselt tänapäevaselt.
Sinine värv sümboliseerib puhtust nii mõtetes kui tegudes. Samuti sümboliseerib sinine värv
Emajõge ja Võrtsjärve, mis on tuntud ka kaugel väljaspool Elva valla, aga samuti Eesti piire,
ning mis omavad ka Eesti folklooris märgilist tähendust.
Ükssarv on müütiline olend, kes sümboliseerib kõlbelist puhtust, karskust, tõde, siirust,
kujutlusvõimet, tasakaalu, avatud mõtlemist ja eneseleidmist, aga samuti jõudu, metsikust
ning taltsutamatust.
Kõik need omadused iseloomustavad ka ideaalset vaba rahvast. Rahvas on aga Eesti Vabariigi
põhiseaduse kohaselt kõrgeima võimu kandja.
Seega iseloomustab ükssarv Elva valla vapil ja lipul Elva valla rahvast ja rahva võimu, kellele
kuulub kõrgeim võim omavalitsuses.
Jänes sümboliseerib Eestis argust või naiivset rumalust. Seevastu Lõuna- või Lääne-Euroopas
on jänes hoopiski kavaluse võrdkuju.
Rahvusteüleselt on jänesel aga sigivuse ja kestvuse tähendus.
Seetõttu sümboliseerib jänes arga ja rumalat isikut, kes kaugetelt võõramaa „tarkadelt“
innustust saades arvab, et on kavalpea, kes võib teiste turjal ratsutada. Ja kahjuks on sellisel
ebademokraatlikul mõtteviisil halb omadus püsida ja levida.
Elva valla sümboolikal kujutatud uljalt edasi liikuv ükssarv ja teda ohjata ning pidurdada
püüdev jänes sümboliseerivad igavest hea ja kurja võitlust ega lase unustada demokraatia
ja bürokraatia vastuolu, kuid samas ka meenutavad, et valla kestmiseks ning
edasiliikumiseks on paratamatult vajalik vastandite tasakaalustatud kooseksistents.
Sellist vappi kandes ei lähe Elva valla volikokku valitud rahvaesindajatel ja vallavalitsuses
toimetavatel täitevvõimu teostajatel mitte kunagi meelest endalt küsida: „Kas ma olen
ükssarv või jänes ehk kas ma olen ikka veel demokraat või on minust saanud juba
bürokraat?“
Ja valla vappi või lippu vaadates meenub valla elanikele ülaltoodud ükssarve sümbolistlik
tähendus ning enne kui kedagi „jäneseks“ nimetada, heidab kodanik pilgu võib-olla hoopis
peeglisse ...
VAPI KIRJELDUS
Sinisel kilbil hõbedane ükssarv, kelle lakast hoiab kinni hõbedane jänes.
LIPU KIRJELDUS
Sinisel väljal ükssarv, kelle lakast hoiab kinni hõbedane jänes.
Lipuvardapoolses servas vertikaalselt ristuva kuldlõike jooneni valge väli. Lipu laiuse ja
pikkuse suhe on 7:11, normaalsuurus 105x165 cm.

