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Rannu alevikus on sel
suvel olnud ehitus
tegevust kogu alevikus –
käinud on Rannu kooli
ehitustööd, aga ka
sademeveesüsteemi
ja kaugküttesüsteemi
ehitus.

R

annu kooli remonttööd
on saanud valmis ja pärast
sügisest
koolivaheaega
saab koolipere alustada
oma õppetegevust tänapäevases
koolihoones. Hoone rekonstrueerimisel oli põhirõhk selle soojustamisel ja energiatõhususe saavutamisel. Peale selle sai kogu hoone
soojustagastusega ventilatsiooni
ning katusele paigaldati päikese
paneelid.
Renoveeriti koolimaja kommunikatsioonid ning alates selle
aasta sügisest on kooli kütmine
asendunud õlikatla asemel Rannu
aleviku kaugküttega. Kooli rekonstrueerimiseks saadi toetust energia

Foto: Mikk Järv

RANNU KOOLI EHITUS ON LÕPUSIRGEL.

tõhususe meetmest 591 000 eurot.
Kokku maksid ehitustööd 1,4 miljonit eurot.

Tänapäevane
sadeveesüsteem
Rannus alevikus on pikalt olnud
probleeme sademeveega, mis valgus
kortermajade
keldritesse.
See on saanud uue tänapäevase
sademeveesüsteemi
rajamisega
lahenduse. Investeeringuks kasuta-

ti riigilt saadud COVID-19 investeeringutoetust. Kokku läks sademe
veetrassi ehitus maksma 82 000
eurot.

Katlamaja valmib
detsembris
Rannu aleviku kaugküttesüsteemi
valmimine on jõudnud etappi, kus
liitunud kortermaju, Coopi poodi ja
kõiki valla hooneid köetakse alates
septembrist kaugküttega. Mitmed

Ringteel asuvad ettevõtted liituvad
sellega samuti peatselt. Katlamaja
on plaanis valmis saada selle aasta
detsembris. Seni toidab kaugkütet
ajutine konteinerkatlamaja. Rannu
aleviku soojatootja on Elva vallale
kuuluv ettevõtte Elva soojus OÜ.
Rannu aleviku kaugkütte rajamist
toetas 50% ulatuses Keskkonna
investeeringute keskus. Kokku
maksis kaugküttesüsteemi ehitus
1,25 miljonit eurot.

Elva valla lusikapidu
24. septembril toimus Elva kultuurikeskuse ees valla uute
ilmakodanike tervitamiseks lusikapidu.

P

eole said kutsed selle aasta
mais–augustis sündinud
65 last – 33 tüdrukut ja 32
poissi.

Tervituskõne pidas vallavanem
Heiki Hansen ning Elva linnaraamatukogu direktor Imbi Härson
tutvustas lastele kingitavat raa-

LUSIKAPIDU.
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matut "Pisike puu".
Peol maiustati tassikookidega ning esines
Elva huviala- ja
koolituskeskuse
laulustuudio solist
Maarja Räisa, keda
juhendas
Livia
Kuuskvere.

ea lugeja! Hoiad käes
Elva valla lehe 100.
numbrit, mis tähendab, et täis on saanud üks
ring. Elva valla lehe esimene
number ilmus 10. veebruaril
2017. aastal ehk pärast kohalike omavalitsuste ühinemist.
Elva valla infolehe esimeses
numbris tutvustati ühinenud
valla piirkondi, 
tunnustati
inimesi ning räägiti ühise
inforuumi olulisusest.
Elva vald on teinud palju
selleks, et oma elanikele avatult infot jagada. Täna saab
elanik valida endale sobivaima kanali: valla koduleht,
uudislist, Facebook, valla äpp
või infoleht.
Elva valla leht on kindlasti
väga oluline infoallikas paljudele elanikele, kes muul moel
vallaga seotud infot kätte ei
saa. Viimast tõestab ka tõsiasi, et toimetuse poole pöördutakse tihti murega, et leht
ei ole kohale jõudnud. Teeme
selles osas kandeteenuseosutajaga pidevalt koostööd.
Ootame kindlasti jätkuvalt
kõigilt tagasisidet ja teema
pakkumisi aadressil infoleht@elva.ee.

Soovime lastele toredat kasvamist ja vanematele palju jaksu!
Sündmus pildigalerii leiate
valla kodulehelt.
PS! Kõik, kes ei ole eelmistele lusikapidudele jõudnud,
saavad oma lusikad ja raamatud kätte Elva vallavalitsusest
tööpäevadel kell 8–12 ning kell
13–16.30.
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ELVA VALLA INFO

Elva vallas on
kuus valimis
jaoskonda
Kohaliku omavalitsuse volikogu valimised
toimuvad 17. oktoobril, eelvalimised toimuvad
11.–16. oktoobril.

VALIMISNIMEKIRJAD ELVA VALLAS
VALIMISLIIT SINU
ELVA VALD

141 VIIVE VINK

182 AIVAR AINSALU

220 INNA-INGA KALMUS

142 JAANUS PERI

183 URMAS PÄEVLOO

221 MATI MIIL

101 MAANO KOEMETS

143 LIINA TAMM

184 BIRGIT LÕHMUS-

222 MARGUS IVASK

102 MARIKA SAAR
103 PRIIT VÄRV
104 MARI-LIIS VANAISAK
105 SILVER LAKS
106 KRISTJAN VILU
107 MADIS ŠUMANOV
108 RAMON RANTSUS
109 MEELIS KÜLAOTS

V

alimisjaoskond nr 1: Elva kultuurikeskuses (Kesk tn
30, Elva linn, tel 5430 1349). Avatud E-L kell 12–20, P
kell 9–20. Jaoskonna ruumides saab hääletada Elva
valla elanik (E–P), muu omavalitsuse elanik (E–N).
Jaoskond korraldab ka asukohas hääletamist (E–N), kodus hääletamist (R–P) ja hääletamist vallas asuvates hoolekandeasutustes ja haiglas (E–N).
Valimisjaoskond nr 2: Konguta rahvamajas (Kultuuri, Annikoru küla, tel 5430 1350). Avatud R–L kell 12–20, P kell 9–20.
Jaoskonna ruumides saab hääletada ainult Elva valla elanik.
Konguta jaoskond korraldab ka kodus hääletamist.
Valimisjaoskond nr 3: Palupera teenuskeskus (Vallamaja, Hellenurme küla, tel 5430 1351). Avatud R–L kell 12–20, P kell 9–20.
Jaoskonna ruumides saab hääletada ainult Elva valla elanik.

110 SERJOŽA
SMORODIN
111 IMRE VALLIKIVI
112 AVE MÄGI
113 KLARA VÄIKO
114 KRISTEL TIKK
115 MERLYN KARU
116 ALAR ILP
117 ÜLLE NÄRSKA
118 DAGMARY KUSLAP
119 ANDRES BÕKAREV
120 AVE-LY KAERAMAA
121 MIIA UIBO
122 HILLE ANDRESSOO
123 KRISTI SASSOR

Valimisjaoskond nr 4: Puhja noortekeskuses (Viljandi tee 28/2,
Puhja alevik, tel 5430 1352). Avatud R–L kell 12–20, P kell 9–20.
Jaoskonna ruumides saab hääletada ainult Elva valla elanik.

124 TRIIN PANNEL

Valimisjaoskond nr 5: Rannu päevakeskuses (Elva tee 3, Rannu
alevik, tel 5430 1353). Avatud R–L kell 12–20, P kell 9–20. Jaoskonna ruumides saab hääletada ainult Elva valla elanik.

127 AVE KÜLTER

Valimisjaoskond nr 6: Rõngu rahvamajas (Valga mnt 12, Rõngu
alevik, tel 5430 1354). Avatud R–L kell 12–20, P kell 9–20. Jaoskonna ruumides saab hääletada ainult Elva valla elanik.
Elektrooniline hääletamine toimub E kella 9-st kuni L kella
20-ni.
Asukohas hääletamine (E–N) – Taotlus esitatakse hiljemalt
14. oktoobril kella 14-ni Elva vallavalitsusele või Elva jaoskonna
komisjonile. Kodus hääletamine (R–P) – Taotluse saab esitada
kirjalikult (sh e-kirjaga) ja telefoni teel vallavalitsusele, Elva või
Konguta jaoskonnakomisjonile hiljemalt 17. oktoobri kella 14-ni.
Valima minnes tuleb kaasa võtta kehtiv isikut tõendav
dokument (ID-kaart, pass, juhiluba). Valijatel on soovitus
kanda hääletamisruumis maski, hoida teistega vahet ja
desinfitseerida käsi.

125 AIRI PÄRN
126 MERLE MILISTE
128 HEIKI VABRIT
129 MADLI TUVIKE
130 TEELE
KRAVTŠENKO
131 VEIKO UIBO
132 LIIS JAAMETS
133 ENN TOBRE
134 MARJU JÕKS

E

KOMLEVA

223 AGU KASETALU

145 GERDA KIIPLI-HIIR

185 SIRJE KLOPETS

224 TÕNU AIGRO

146 VAHUR VUKS

186 ARTUR LÕHMUS

225 MARGUS REINOJA

147 MERILI AASMA

187 PRIIT KOTKAS

226 ARMAS-HENNEKE

148 RASMUS PUNKAR

188 MAREK KALMUS

149 KRISTI HANNUS

189 AARNE

150 TOOMAS PEDAJA
151 MARIKA RAUDSIK
152 KAIDO KEIS
153 EEVA KUMBERG
154 INDREK JAAL
155 KRISTIINA-KAROLII-

SAVOLAINEN

228 ERGO TAMM

190 ANDREAN

229 ÜLLA NAPP

MUSTONEN

230 KRISTO FREI
231 ÜLLE SÄRG

EESTI KESK
ERAKOND

232 ROMARIO SIIMER
233 KULDAR KUUS
234 JAANA

191 PEETER LAASIK

NA MÄGI
156 VEIKO HAAN
157 ALIK SÄDE

HENDRIKSON

192 ALEKSANDR

235 ARDO RÕÕM

SUVOROV

158 JÜRI HAAMER

193 SULEV KUUS

236 AHTI ARUKSAAR

159 KAIDA VOOL

194 AIVAR KUUSKVERE

237 ARTO LARM

195 MONIKA ÕIGUS

238 VÄINO SUIGUSAAR

196 KALEV JAGO

239 KAIDO MÜÜRSEPP

197 MAIE LOOT

240 VALERI

EESTI KONSER
VATIIVNE RAHVA
ERAKOND
160 PEETER ERNITS
161 LILJAANA MIIL

KOMISSAROV

198 JÜRI ORUPÕLD

241 KERMON KOPLI

199 ANNE-AIME

242 ROLAND KASELA

SOESON

162 EVALD RAIDMA

200 JAANUS LAURI

243 VIKTOR MÄRTMAA

163 AIVAR ÕUN

201 JELENA LOOD

244 RIHO KOLLIST

164 REIN ABEL

202 MEELIS PURE

245 GABRIEL LEPPIK

165 PEETER KROON-

203 MARJE PENT

246 ARVI MÜÜRSEPP

204 ÜLO SURVA

247 TEET TOOMPERE

166 VAMBOLA SIPELGAS

205 EHA RÄHN

248 RAIGO KOLLINA

167 AUGUST VESTER

206 HOLAR SEPP

249 MAURO MUMM

168 TÕNIS HERMANN

207 REIN KOCH

250 RAINER LODDE

169 IMBI VAINER

208 JAAK JÕELEHT

251 MAREK MADISOO

170 AIVO KAPTEN

209 GALINA LEZIK

252 IVAN

171 ANTS PRÜÜS

210 MARTIN PIHL

172 LAURI KONI

211 RIMMA MIHKRA

BERG

173 VALDUR METSALLIK

SOLDATENKOV
253 KALLE KIVASTE

EESTI REFORMI
ERAKOND

174 TÕNU ARRAK
175 AARNE SALO

213 JUHANI JAEGER

135 HEIKI HANSEN

176 INDREK ALLIKAS

214 KRISTINA ERMEL

177 HAIMAR KALLAS

215 TOOMAS LAATSIT

178 MARTIN KALDE

216 VAHUR JAAKMA

179 MEELIS KASK

217 FRED KOPPEL

180 LAEVI PERANDI

218 MAREK PIHLAK

181 ERICH ANDRESSOO

219 MADIS ESS

136 KERTU VUKS
137 URMAS KRUUSE
138 MIKK JÄRV
139 LEELO SUIDT
140 HILLAR HÄNILANE

on 100% tootmismaa ning suurus
2943 m².
Kinnistul asub amortiseerunud
kelder (5 hoonega, EHR 120763102)
ja kuur (EHR 120763103). Kinnistu

RÄIS
227 GEIL SIIM

ISAMAA ERAKOND

Kaarlijärve külas,
Künka kinnistu kirjalik
enampakkumine
lva vallavalitsus müüb avalikul kirjalikul enampakkumisel Elva vallas Kaarlijärve külas asuva kinnistu Künka
(17101:001:0391), mille sihtotstarve

144 TOOMAS JÄRVEOJA

uus omanik peab hiljemalt 1. juuniks 2022 teostama Aspen Grupp
OÜ Töö nr 0425 „Künka kinnistu hoonete lammutusprojekt“
järgsed ehitiste lammutustööd.
Enampakkumise võitjaga sõlmitakse soorituskohustusega võlaõiguslik leping ning omand läheb
ostjale üle siis, kui kohustus on
täidetud.
Kinnistu
enampakkumise
müügihinna algsuurus on 4 000
eurot. Avaliku kirjaliku enampak-

kumise tingimustega saab tutvuda valla veebilehel www.elva.ee/
vallavara-muuk, kust leiab ka vormi pakkumuse esitamiseks ning
lammutusprojekt.
Vormikohane avaldus enampakkumisel osalemiseks koos
lisadokumentidega tuleb esitada
kirjalikult kinnises ümbrikus,
märkega „Künka pakkumus“ hiljemalt 10. novembril kell 10
Elva vallavalitsuse aadressil Kesk
32 Elva vald Tartumaa 61507 kas

254 REIN GRAF
255 URMO REINHOLD
256 RAINER LAUK
257 AIN PEDAK
258 RAIMOND PIHLAP
259 MAIGI KEERD
260 MEELIS KARRO

t ähitult, lihtpostiga või käsipostiga vallamaja trepil asuvasse postkasti.
Enampakkumise tagatisraha
400 eurot tuleb tasuda hiljemalt
10. novembriks 2021.
Pakkumiste avamine toimub
10. novembril kell 10.15 vallamajas.
Lisainfo:
Terje Korss, vallavaraspetsialist
tel 5302 0888
terje.korss@elva.ee
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Kaasava eelarve rahvahääletusele
pääsenud ideede lühitutvustused
Elva valla kaasava
eelarve hääletus toimub
25.–31.10.2021
Rahvahääletusele pääsenud ideed:

1. PUHJA RULAPARGI
RAJAMINE
Idee on rajada Puhja noortele rulapark, kus kõik huvilised saavad oma
trikirataste ja tõukeratastega trikitada. Idee tuli sellest, et suvel on
Puhja kesktänav (Nooruse) paksult
trikitavaid noori täis. Selline pilt
teeb küll rõõmsaks, aga keset tänavat ja selle äärekividel trikitmine ei
ole just kõige õigem koht. Rulapargi rajamisega saaks nii noored sõiduteelt ära kui ka nende spordiala
järgmisele tasemele viia. Vajadust
rulapargi järgi näitab ka praegu käimasolev torude vahetus Puhjas, kus
noored trikitavad ajutistel ülesõidu
sildadel – peaaegu ramp ikkagi. Sobilik asukoht oleks näiteks Puhja
lasteiaia kõrval olev asfalteeritud
parkla, kuna rambid ei ole suured ja
palju ruumi ära ei võtaks.

2. KÕLAKODA PALUPE
RA MÕISAPARKI
Palupera mõis, kus tegutseb tänaseni kool, on Elva vallas ainulaadne – puidust mõisahoone ja seda
ümbritsev kaunis park on loodud
juba 19. sajandi teisel poolel ning
mõisas tegutseb tänaseni Palupera
põhikool. Alates 2019. aasta suvest
ootab mõisapargi äärel kõiki huvilisi National Geographicu kollane
aken ning igal suvel osaleb Palupera
mõis kultuuriprogrammis „Unustatud mõisad“, mis toob piirkonda
arhitektuuri ja ajaloo ning kultuurihuvilisi üle terve Eesti. Mõisa
juures asuvas pargis saab korraldada erinevaid üritusi ning seda on
kohalik kogukond ka läbi aastate
teinud. Paraku puudub pargis (ja
ka lähiümbruses) paraja suurusega
kõlakoda (väike lava), et vabaõhukontserte korraldada. Kõlakoda ja
mõisapargi platsi, kuhu kõlakoda
on planeeritud, saaks tulevikus
kasutada mitmefunktsionaalselt –
kontserdid ja etendused, külapeod,
vabaõhufestivalid, erinevate kooliga seotud ürituste korraldamiseks.

3. PUHJA ALEVIKU
MÄNGUVÄLJAKU
KAASAJASTAMINE
Puhja aleviku avalikul mänguväljakul on olemas elementaarsed
mänguelemendid ja atraktsioonid,
kuid mänguväljak vajab kaasajastamist ja täiendamist, et pakkuda
lastele mitmekesisemat mängurõõmu. Mänguväljaku ala saab võimalusel suurendada. M
 änguväljaku
kasutamine ja atraktsioonid on
suunatud eelkõige koolieelsetele
lastele – olemasolevate atraktsioonide
asendamine/uuendamine,
slackline, karusell, muusikalised
atraktsioonid jms.

4. ANNIKORU DISCGOL
FI PARK, 10 AASTAT
Annikoru discgolfi pargi 10. aastapäeva puhul soovime välja vahetada amortiseerunud kettagolfikorvid
(hinnanguliselt 6 000 €), teha korda
Kentsi paisjärve ääres asuvad rajad,
paigaldada pinke ja prügikaste jms.
Annikoru puhkepargi atraktiivsuse tõstmiseks alustada töid pargis
asuvate tiikide korrastamiseks, mis
on kinni kasvanud ja võsastunud.
Projekti tulemusena on kogu Annikoru puhkepark suurepärane koht,
kus oma perega aasta läbi vaba aega
veeta. Kuna kettagolf kogub üha
rohkem populaarsust noorte seas,
siis korras ja kvaliteetses pargis on
suurepärane võimalus treenida uusi
noori meistreid. Suurem eesmärk
on tuua Elva valda Eesti Meistrivõistlused kettagolfis ja miks mitte
ka Euroopa meistrivõistlused.

5. PINGID ELVASSE
Elva linnas on tänavaid, mille äärde oleks pinke vaja. Neid on tarvis
eelkõige eakatele ja puuetega inimestele, kuid tegelikult on need
hüveks kõigile. Meil on vananev
elanikkond ning pink, millel saab
teekonnal puhata, annab julgust
iseseisvalt liikuda. Samas on meil
palju lapsi ja noori. Vahel on mõnus lihtsalt istuda, jalga puhata
ning ilma ja inimesi vaadata, sõbraga lobiseda või kedagi oodata. Pink
on üks linnalik element, mille kasutajaskond on kõik eagrupid. Pink
linnaruumis on ilus, funktsionaalne ning avaliku ruumi element.

6. ULILA KEESIKOJA AL
LIKA KORRASTAMINE
Ulila sadamaala viimane objekt korrastamisahelas on Keesikoja allikas.
Tänu valla initsiatiivile saavutati
PRIA rahastus Keesikoja renoveerimisprojektile ja 2021. aasta sügis-talveks peaks valmima Keesikoja ehitus. Vald renoveerib ka sadamaala
tänavavalgustuse. Endise Puhja valla teostatud detailprojektile, 2012.
aastast, on kinnitatud ka Keesikojale parkla ehitus. Kui Ulila Keesikoja
allika projekt saavutab valla inimeste toetuse, siis ilmneb järgmine
aasta, kas meil jätkub ka raha parkla
ehituseks. Allika korrastamisega tekib sadama, Keesikoja ja ujumiskoha külastajatel võimalus mugavalt
juua jahedat ja hea maitsega allikavett ning see on sadamaalal viimane korrastamist vajav objekt.

7. AAKRESSE VÄLI
TRENAZÖÖRIDE ALA
Seoses jätkuva viiruse olemasolu
ning üldkehtivate tervislike eluviiside propageerimisega peetakse
kasulikuks võimalikult palju tegevusi planeerida õue tingimustesse.
Aakre külaselts ongi viimased paar
aastat järjepidevalt laiendanud
külakeskuses õuetegevusi, mille tulemusena on meil juba päris palju
erinevaid atraktsioone (nt slack-line, lauatennis, tänavakorvpall jne).
Paljud kohalikud on aga avaldanud
soovi, et täiendada võiks jõu ja
füüsilise vormi arendamist nn välijõusaali näol. Soovitakse soetada
Aakre külakeskusesse, rahvamaja mänguväljaku poolsesse osasse
välitrenažöörid, mis kataksid kõikide lihasgruppide vajadused ning
oleksid sobivad nii algajatele kui ka
juba kõrgemal tasemel tegijatele.

8. KOGUKONNA ÕUNA
AED HELLENURME
Hellenurme südames, mõisa vastas, on vallale kuuluv maa ning
MTÜ Hellenurme külaseltsil on
sinna plaan rajada kaunis õunaed
mõisa stiilis ürdipeenarde, kevadiste sibullillede ja muude püsikutega. Õunaaed oleks avatud kõigile
nautimiseks, vaatamiseks ja ka tarbimiseks: kohalikele, kõrvalasuva
hooldekodu klientidele, mööda-

sõitjatele, Hellenurmes peatuvatele
külalistele.

9. LASTE MÄNGU
VÄLJAK VALGUTA
TIIGI ÄÄRDE
Valguta küla noorematel lastel pole
tegutsemisvõimalust, kuna külas
puudub atraktsioonidega mänguväljak, mis ühendab kogukonda ja
võimaldab aktiivseid tegevusi veel
ühele sihtrühmale – lastele. Soovitakse hankida kiiged, ronila, keerdpoomi, mängulinnaku.
Mänguväljak plaanitakse rajada
Valguta tiigi põhjapoolsele kaldale, kus asuvad ka välijõusaali
trenažöörid.

10. RANNU K ALMISTU
KIVIMÜÜRI
KORRASTAMINE
Rannu kalmistu on pea 250 aastat vana. Kalmistu koosneb kahest
osast: Lutheri ja Vene surnuaed. Kivimüür piirab Lutheri kalmistut ja
teisel osal on ümber olnud lippaed.
Kalmistul on korralikud väravad,
korrastatud on kabel, peatänav on
valgustatud. Hinnapakkumine on
võetud kivitööde spetsialistilt Jüri
Sihtilt, kes käis ka kohapeal olukorraga tutvumas. Müüri on 750
jm ja korrastamist vajab see täies
ulatuses. Töid seal on erinevaid –
täies ulatuses planeerida välisserv
siledaks, ülemine rida sujuvaks ja
konkreetseks, kohati väljavajunud
kivide juures lahti võtta ja uuesti
laduda, parempoolne külg algkõrgusele tõsta jms. Parendamise tulemus on korrektne ja korras müür
kalmistu ümber, mis püsib aastakümneid.

11. KAKS BUSSIOOTEPA
VILJONI RIDAKÜLAS
Soovitakse rajada kaks bussiootepaviljoni Ridakülas bussispeatusse
üks Tartu suunas, teine Puhja-Elva suunas. Eesti on põhjamaa riik,
ilm on väga muutlik ja karm. Päevi, kus sajab vihma, rahet või lund
ja puhub tugev külm tuul on aasta
jooksul päris palju. Kõige aktiivsema bussiteenust kasutajad on lapsed, kellel on koolikohustus, sageli
jõuavad nad kooli märgade riietega
ning haigestuvas selle tõttu tihti.
Nõuetekohena bussiootepaviljon

leht
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Ridakülas suurendab oluliselt laste
turvalisus liikluses ning kindlasti
hakatakse bussi teenust rohkem
kasutama, kui rajatakse bussiootepaviljonid. Bussiga sõit muutub
turvalisemaks ja mugavaks ning
sellega panustame ka rohelise maailma toetamisse.

12. RATASTE REMONDI
PUNKTID
Rataste müük on viimasel ajal hüppeliselt kasvanud ja ka ratturite
hulk tänavatel ja liikumisradadel
on viimaste aastatega suurenenud.
Kõik see on väga tervitatav. Rattaga
liikumine on hea nii inimese tervisele kui ka meie keskkonnale. Iga liikumisvahendiga aga võib aeg-ajalt
ette tulla midagi ootamatut. Rattaga liikumise puhul võib selleks olla
rehvi purunemine. Remondipunkt
aitaks vähemalt remonditöökotta
mugavamalt jõudmiseks ajutiselt
rehvi uuesti rõhku täis pumbata.
Remondipunktis saab ka ratta üle
vaadata ja töökorda seda. Erinevate
võtmetega saab teha pisiremonti.
Punktile annab lisa ka see, et täis
saab pumbata jalgratta, lapsevankri või rulaatori rehvid. Remondipunktide loomine toetab keskkonnasõbralikku liikumisviisi. Aitab
hoida inimesi aktiivsena.

13. UUS LEMMIKPAIK –
PARK KAUNITE
TOPIAARIDEGA
Topiaaride abil saab elanikele luua
uue kauni meelispaiga, kus veeta
oma vaba aega. Topiaaride taustal saavad inimesed teha põnevaid
pilte, mida laadida üles oma sotsiaalkontodel, see annab linnale
täiendava võimaluse reklaamiks.
Elanikud saavad uue ajaveetmiskoha – pargi. Topiaare võiks kasutada
rannaala või parke täiendavate elementidena. Ideest teostuseni läheb
kuni 3 kuud. Topiaaride täpsed asukohad paneks projekti meeskond
paika koostöös vallaga.
Rahvahääletus toimub VOLIS
keskkonnas ja 
teenuskeskustes
ja raamatukogudes üle terve
valla 25.–31. oktoobril.
Hääletusel saavad osaleda kõik
vähemalt 16aastased isikud, kelle
elukoht on rahvastikuregistri andmetel hääletuse hetkel Elva vald.
Iga hääletaja saab hääletada kuni
kolme erineva, endale meelepärase
ettepaneku poolt.
Ideedega saab pikemalt tutvuda:
www.elva.ee/kaasav-eelarve-2022
Lisainfo: Kertu Vuks
kertu.vuks@elva.ee / 5813 7086
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Vallavalitsuse haridus- ja kultuuriosakonna juhataja on Liis Lehiste
Elva vallavalitsuse hari-

„Minu jaoks on lähiaja oluline
väljakutse tugisüsteemide kättesaadavuse ja kvaliteedi parandamine alus- ja üldhariduses. Eesmärk
on leida parimad viisid olemasolevate teenuste pakkumiseks,“ sõnas
ta.

dus- ja kultuuriosakonna juhatajana alustas
1. oktoobrist tööd Liis
Lehiste, kes töötas varem
vallavalitsuses haridus-

Mitmekülgsed
tööülesanded

spetsialistina.

L

ehiste on õppinud Tartu
ülikoolis eripedagoogikat
ja omandanud Tallinna ülikoolis magistrikraadi eripedagoog-nõustaja erialal. Ta on
töötanud kümme aastat Võrumaal
Vastseliina gümnaasiumis ja kaks
aastat Elva gümnaasiumis tugispetsialisti ja hariduslike erivajadustega laste töö koordineerijana.
Lehiste töötas ligi kaks aastat Elva
valla haridusspetsialistina.
„Otsustasin võtta vastu võimaluse juhtida vallavalitsuse haridus- ja kultuuriosakonda, sest Elva
vald pakub uuendustele avatud ja
motiveerivat töökeskkonda,“ ütles
Lehiste. Valla haridusspetsialistina
töötamine andis talle võimaluse
osaleda mitmetes haridusvaldkonda puudutavates arendustest ja
katseprojektides.

LIIS LEHISTE.

Foto: Jaak Jänes

Oluline väljakutse
„Minu südameasi on õppijakeskse
hariduse rakendamine, kus eesmärk on ennast juhtiv ja ettevõtlik
õpilane ning et vallas oleks jätku-

valt mitmekülgne huviharidus- ja
tegevus,“ rääkis Lehiste. Tema soov
on, et koostöös valla haridus-, kultuuri- ja spordiasutuste ning kogu-

Elva vald kutsub
loomeettevõtjaid
loovhommikule
14. oktoobril kell 10–12 toimub Rõngu rahvamajas esimene
Elva valla loomeettevõtjatele ja vabakutselistele suunatud
loovhommik.

A

vakohtumisele on kutsutud esinema Tartu
loomemajanduskeskuse
juht Külli Hansen ning Jaago
talu perenaine Inga Talvis. Külli

räägib loomemajanduskeskuse
tegevusest ning jutustab ettevõtjate lugusid. Kuna keskus on
loomeettevõtjatega
tegelenud
juba üle kümne aasta, on Küllil

konnaga sünniksid uued ideed ja
algatused laste ning noorte ettevõtlikkuse arendamiseks ja elulise
õppe toetamiseks.

jagada nii lugusid uskumatutest
edulugudest kui ka keeruliste väljakutsetega toimetulekust. Inga
jagab kohtumisel kogemusi Jaago
talu elust ja arengutest. Kohtumine on vabas vormis, saab omavahel suhelda ja kogemusi vahetada.
Oodatud on kõik Elva valla loomevaldkonnas tegutsevad ettevõtjad ning vabakutselised. Oma
osalusest palume teatada hiljemalt 12. oktoobriks e-aadressile
sirli.pippar@elva.ee.
Loovhommikuid
korraldab
Elva vallavalitsus koostöös Tartumaa omavalitsuste liidu ning
Tartu loomemajanduskeskusega. Loovhommikute sari toimub

Elva abivallavanem Marika Saar
ütles, et Liis on suurepärane valik
osakonna juhataja ametikohale.
„Liis on kompetentne, tasakaalukas, põhjalik ja avatud uutele ideedele. Peale selle on ta ka väga hea
suhtleja ja südamega Elva valla hariduselu arendamise juures,“ kirjeldas Saar.
Haridus- ja kultuuriosakonna
juhataja tööülesannete hulka kuulub vallavalitsuse hallatavate haridus- ja kultuuriasutuste järelevalve,
tegevuse ja koostöö koordineerimine, valdkondlike õigusaktide ja osakonna poliitikate väljatöötamine.
Haridus- ja kultuuriosakond
koordineerib raamatukogude tööd,
tegeleb kultuuriinfo kogumisega,
korraldab noorsootööd ja tegevusi
ning menetleb projekti- ja tegevustoetusi. Samuti vastutab osakond
lasteasutuste rühmade komplekteerimise, huvihariduse koordineerimise jms eest.
Liis Lehiste kontaktid:
liis.lehiste@elva.ee
tel 5464 0550

kuus korra ning iga kohtumine
on seotud eraldi teema ning teemat valdava asjatundjaga.
Kui veel kahtlete, kas teie ettevõte või tegevus on seotud loomemajandusega, siis loomemajanduse alla kuuluvad: arhitektuur,
film ja video, ringhääling, toote- ja
unikaaldisain, teater, tants, festivalid ning üritused, kirjastamine
ning trükindus, käsitöö, muuseumid, raamatukogud, kunst,
meelelahutustarkvara, muusika,
reklaamindus, huvitegevus, ühisturundus, fotograafia.
Lisainfo ning küsimused:
Sirli Pippar, arendusspetsialist
sirli.pippar@elva.ee, 5837 7930

LÜHIDALT
ELVA VALLAVALIT
SUS VÕTAB TÖÖLE
KOMMUNIKAT
SIOONIJUHI

E

lva vallavalitsus võtab
vabanevale ametikohale tööle kommunikatsioonijuhi, kes vastutab
vallavalitsuse sise- ja välis
kommunikatsiooni eest
Kandideerimise tähtaeg
on 20. oktoober.
Mida kandidaadilt ootame?
» kõrgharidust (soovitavalt
ajakirjanduse või kommunikatsiooni erialal);
» töökogemust kommunikatsiooni, turunduse või
avalike suhete valdkonnast;
» sotsiaalmeediakanalite
haldamise ja sisuloome
kogemust;
» oskusi ja teadmisi videoloo
ülesvõtmisest ja monteerimisest;
» oskusi ja teadmisi turundus- ja reklaammaterjalide
kujundamisest;
» väga head suulist ja kirjalikku eneseväljendusoskust
nii eesti kui ka inglise
keeles;
» teadmist, mis on valla äpp!
Kommunikatsioonijuhi
peamised tööülesanded on:
» vallavalitsuse teadete ja
pressiteadete koostamine
ja elanikele olulise info
kommunikeerimine;
» vallavalitsuse infokanalite haldamine (Facebook,
Instagram, valla äpp ja
koduleht);
» valla infolehe väljaandmise
eest vastutamine;
» valla allasutuste ja vallavalitsuse ametnike nõustamine kommunikatsiooniteemadel.
Kandideerimiseks palume
esitada:
» CV koos palgasooviga;
» videotutvustus, kus räägid
enda parimatest isikuomadustest ja sellest, missuguseid võimalusi töökohal
näed (kuni 2 min).
Tööle asumise aeg on esimesel võimalusel. Ametijuhendi
leiate: www.elva.ee/toopakkumised
Lisainfo: Marika Saar
marika.saar@elva.ee, 522 7013
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Elva haigla juures avati
pink Heino Järvele

LÜHIDALT

Puhja alevikus, Viljandi tee
38 ja Kaevu tee 6a kinnistutel
käivad kaevetööd

N

imeliste
tunnuspinkide
paigaldamisest on saanud
Eestis meeldiv tava. See
on uudne viis tunnustada inimesi
nende panuse eest, samas omavad
pingid ka praktilist väärtust. Elva
haigla on haiglana töötanud alates
1945. aastast ja on olnud oluline
arstiabi osutaja kogu T
artumaal.
Väga olulise panuse Elva haigla
arengusse on andnud haiga pikaajaline peaarst Heino Järv. Seoses
haigla juurde Tervisekeskuse rajamisega on olnud haigla töötajate
soov tunnustada pikaajalist juhti
ning panna haigla terassile tema
nimeline pink.
Heino Järv lõpetas 1952. aastal
Tartu riikliku ülikooli arstiteaduskonna günekoloogina cum laude.
Peale ülikooli suunati ta Elva, kus
töötas alguses günekoloogina ning
1958–1991. aastal haigla peaarstina.
Tema initsiatiivil alustati 1967.

K

aevetööde eesmärk on ala üldise esteetilise ilme parandamine ja selle heakorrastamine. Tööde käigus puhastatakse ja
planeeritakse Kaevu tee 6a kinnistul asuv tiik ja selle kaldad.
Paigaldatakse uus truup, kindlustatakse truupide otsad ja korrastatakse jalgteed. Likvideeritakse tiigi kõrvalt võsa ning tasandatatakse
ja haljastatakse endise vundamendi ala ja tiigi ümbrus.
Objekt valmib hiljemalt 30. oktoobril 2021. Üldine plaan on seda
ala järk-järgult elanike jaoks atraktiivseks puhkealaks kujundada.

HEINO JÄRVE MÄLESTUSPINK ELVA HAIGLA TERASSIL.

aastal Elva Haigla vanadele hoonetele polikliiniku juurdeehituse
planeerimist. Polikliinik avati 1976.
aastal. Ehitustööde korraldamine,
materjalide hankimine, toetajate
leidmine oli Heino Järve l isatöö.
Heino Järve mäletatakse kui delikaatset, abivalmis ja patsiendist
hoolivat arsti.
Peaarstina oli tal suur panus

Foto: erakogu

kogu haigla töö kujundamisel, personali valikul, arstide koolitustele
suunamisel. Heino Järv elas aastatel 1923–2013.
Pingi kavandi autor on Kristi
Tammekand, Disainin OÜ ning
valmistaja Ruve Reinson, Ruffurniture OÜ.
Peeter Laasik
SA Elva haigla juhataja

KODULUGU

Elva ajaloolisest raudteemajast

T

artu-Riia ehk Liivimaa
raudtee sai valmis 1887.
aastal. Praeguse jaamahoone kohal ei olnud siis veel midagi
muud, kui üks teivas. See lubas
rongijuhil peatuda. Kui muidugi
nõudmist oli. 1889. aastal panid
Vene sõjaväe ehitusmehed teiba
asemele püsti maja – Elva raudteejaama.
Tolle aja raudteehooned olid
kõik ühte nägu. Elva jaamahoone
mõlema peaukse kohale kinnitati
jaama nimega silt ning rööbaste
poolse ukse kõrvale jaama kell.
Mitte ajanäitaja (see riputati siseseinale), vaid väikese kirikukella
moodi asjandus, mille kolm kõlinat rongile minekuloa andsid.
Muidugi sisaldas tsaariaja
standartne jaamahoone ka einelauaruumi, mis mõnele ettevõtjale kõige kõrgemalt (tsaariajal
Vene kroonult, hiljem Eesti Raudteevalitsuselt) välja üüriti.
Soojal ajal olid suvitajad need
peamised rongiga Elvasse sõitjad. Rongiga tulijad moodustasid
nii-öelda kesk- ja alamklassi, kel
oma hoburakendit või 20. sajandi

algusest ka autot kohalesõiduks ei
olnud ja kellele mõni Elva pansion
Tartusse troskat järele ei saatnud.
Einelaua tarvis sellel seltskonnal kõlisevast puudu ei tulnud.
Rööbiti oli tegu ka tavalise kohtumispaiga ehk õllekaga.
Kohe algusest peale ehitati
reisirongile minekuks ja sõitjate
vastuvõtmiseks kahe rööpapaari
vahele uhke 40-meetri pikkune saareke-perroon, mille saksad
ruttu Elva promenaadiks ristisid.
Saareke kuulus jaamahoonega
ühte komplekti ja einelauapidaja
saatis ettekandja ka sinna kundede tellimusi vastu võtma. Seega
kujunes saareke nii oote-, jalutus-,
kohtumis- kui ka puhkekohaks.
Ja nii see alates 1889. aasta augustist (esimene reisirong saabus
selle aasta juulikuu viimasel päeval) juhtuma hakkaski.
Saarekesel inimesed jalutasid,
istusid ja ajasid juttu. Koht oli
ilus – paviljon valgeks värvitud,
nikerdatud käsipuud, kenad istepingid-lauakesed ja katus pea
kohal. Einelauast saadetud „junge“ võttis tellimusi vastu ning tõi

prouadele kohvi ja teed, härradele
õlut või koguni midagi kangemat.
Oleks loogiline arvata, et vaksali einelaud ehk puhvet võinuks
omamoodi
vabaajakeskuseks
saada. Asula oli ju tilluke. Sellele
sündimata „keskusele“ aga tekkis
kiiresti konkurents. Elanikkond
kasvas ja ilmus juurde asiseid
mehi, kes seadsidki ainusihiks
kunded jaama einelaualt üle meelitada. Ainuüksi suvekülalisi tuli
juba 1890. aastatel iga päev nelja
reisirongiga, ning alates 1913. aasta suvest hakkas käima veel ka
kolm paari lisaronge.
Kõige pealetükkivamalt pakkus
konkurentsi Uderna mõisnik Oskar Mattias Fuchs, kes 1891. aastal
lasi otse jaamahoone vastu suverestorani uhke nimega „Waldhof“
ehitada. See püsis tervelt üheksa
aastat, siis põles maha.
Jaama „lõbustuskoht“ vandus
ka ise konkurentsile alla, sest
uksehoidjat polnud ja puhveti
vallutasid sageli just „matsid“, kes
eelnevalt oli juba purjakil.
Neid tuli oluliselt juurde 1909.
aastal, kui jaamahoone kõrva-

KAEVETÖÖD PUHJAS.

le tekkis Elva turg. Meesmüüjad
leidsid kümneid põhjuseid, et bisnis naismüüjatele üle anda. Eriti
talvel, kui vankrilt kaupleja nina
ruttu punaseks läks ja hing külmarohtu nõudis.
Sõdade ajal, aastatel 1914–1919,
oli jaama einelaud suletud. Taas
avati see 1920. aasta suvel.
Ilmar Särje raamatus „Elva“
on jaamahoone sisemus kirjeldatud umbes aastal 1924 ning seda
lühidalt: „Jaamahoone koosneb
kolmest koopast: einelaud, aja
lehekiosk ning operatsioonisaal-piletikassa“. Elva jaamahoone
sisemuses on suuremat remonti
ja muudatusi tehtud vähemalt
kolmel korral. Kõigepealt hoonet
laiendati. Praegugi võib näha, kui
lühike see maja esialgu oli – vooderdise püstlauad aitavad algmõõtusid kenasti meeles pidada.
Aegajalt muutus vaksali puhvet ka arvestatavaks söögikohaks.
1935. aastal käis alevivalitsuse
komisjon Elva söögikohad läbi
ning tunnistas jaama einelaua supid-praed ja muu toidu valiku suvituskoha üheks parimaks. Olme-
eetika paranes, viisakas käitumine
kogus populaarsust. Jaamamaja
hakkas muutuma aina rohkem
kohtumispaigaks.
1930. aastate algusest hakkas

Foto: Sten Saarekivi

siia kokku käima kogu Elva boheem – kunstnik Viktor Aleksejev, Kahe Muusa Eedid (kunstnik
Wiiralt ja helilooja Oja), Kirjanikepaar (Kärner ja Raudsepp) ning
paljud teised antvärgid ning ärija asjamehed.
Pärast suurt sõda võttis jaama
einelaua sisseseadmine aega. 1951.
aastal see lõpuks avati. Siis sai siit
osta võileibu, saiakesi ja komme.
Viimased meelitasid tugevasti ligi
koolist tulevaid lapsi. Kärakat pakuti ka ning tubakatossu oli kogu
jaam täis. 1970. aasta suvel läks
jaama einela uue asutuse alla –
loodi koondis Elva toitlustusette
võtted, mida rahvas kutsus ÜTEks.
1985. aastal NLKP Keskkomitee
„mineralnõi“ sekretär Gorbatšovi
välja kuulutatud võitlus alkoholismiga pani napsikraanid kinni
ka Elva jaamahoones. Sel raskel
ajal hakati einelauas palju „morssi“ jooma. 2005. aastal annetas
Eesti raudtee jaamakompleksi
Elva linnale. Einelaud lõpetas töö.
Praegu on jaamahoone põhiliselt suletud. Elu aitab vanas auväärses majas püsti hoida mõnus
kohvik.
Kalju Hook
Koduloo rubriigis kirjutab Kalju
Hook Elva vallaga seotud inimestest, kohtadest ja sündmustest
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Toetame Elva valla noori
tööle või õppima asumisel
Elva vald kutsub 16-29aastaseid Elva valla elanikke,
kes ei käi tööl ega koolis, osalema projektis
„Noortegarantii tugisüsteem Elva vallas“, mille
eesmärk on toetada teid oma kutsumuse leidmisel.

P

rojektriga pakutakse tasuta psühholoogilist nõustamist,
võlanõustamist,
karjääriplaneerimist
ja
enesearengut toetavaid koolitusi
ning B-kategooria juhilubade koo-

litust. Samuti pakutakse tööpraktika võimalust noorele sobiva tööandja juures, koos stipendiumi ja
sõidutoetusega.
Kui ükski eelnimetatud võimalustest ei tundu olevat teie jaoks,

siis võib mistahes küsimustega
pöörduda juhtumikorraldaja Kristi Liiva poole (kontaktid all), kes
juhendab noort ise või aitab leida
sobiva teenuse.
„Kogemused on näidanud, et
iga inimese jaoks on siin maailmas
olemas just talle sobiv töö ja elukorraldus. Tihti takerdub noore elu
aga hirmude, ebapiisava sotsiaalse
toetuse ja puudulike oskuste taha.
Seetõttu loodan väga, et Elva valla
noored näevad selles projektis või-

Koolinoori oodatakse
osalema äriideede
konkursil VÄLK

E

lva vallavalitsus koostöös
Tartumaa omavalitsuste liidu ja Tartu ärinõuandlaga
korraldavad koolinoortele mõeldud
äriideede konkursi VÄLK, kuhu on
oodatud osalema kõik Tartumaa
10-16aastased õpilased.
Konkurss
annab
noortele

suure
pärase võimaluse mõnda
oma põnevat äriideed ka päriselt
järele proovida. Konkursi parimatel on võimalus osaleda mentor
programmis. Kolm parimat meeskonda pääsevad oma ideesid
tutvustama 2022. jaanuaris Tartus
toimuvale StartUp Day-le. Kon-

kursi parimatele on välja pandud
ka auhinnad.
Äriideede kavandeid oodatakse hiljemalt 15. novembriks.
Kavand peab sisaldama äriidee
kirjeldust ning vastama küsimus-

malust hakata liikuma oma unistuste suunas, olgu need kuitahes
väikesed või suured,“ julgustab
varem asenduskodus ja kriminaalhoolduses noori juhendanud Kristi
Liiv kõiki projektis osalema.
Osalemiseks
peab
olema
16-29aastane, omama sissekirjutust
Elva vallas, ametlikult mitte töötama ja mitte õppima tasemeõppes.
Kui te ise, teie sõber, tuttav või
pereliige võib vajada tuge oma elus
edasi liikumisel, siis andke sellest
kindlasti märku e-aadressil kristi.
liiv@elva.ee või telefonil 5358 4565.
Projekti „Noortegarantii tugisüsteem Elva vallas“ rahastab
Riigi t ugiteenuste keskuse kaudu
Euroopa sotsiaalfond. Projekt
lõppeb 31.08.2023.

tele: missugust kitsaskohta idee
lahendab ja milles seisneb idee

uudsus. Peale selle tuleb kirja panna idee võimalike klientide ning
oma meeskonna kirjeldus.
Konkursi eesmärk on tõsta noorte huvi ettevõtluse vastu ning anda
praktilist äriideede edasiarendamise kogemust. Oodatud on kõik
ideed!
Lisainfo konkursi kohta leiab
aadressilt www.noortevälk.ee.
Lisainfo:
Kertu Vuks, abivallavanem
kertu.vuks@elva.ee
tel 5813 7086

LÜHIDALT
ELVA VALD OTSIB
JÕULUPUUD

E

lva vald otsib jõulupuud, mis kaunistaks
jõuluperioodil Elva
linna keskväljakut. Kõik
maa- ja metsaomanikud,
kelle valdustes kasvab
uhkeid käharaid kuusepuid,
on oodatud oma pakkumist
tegema.
Väärika jõulupuu pikkus
võiks jääda 13–20 meetri
vahemikku. Kuusk (või nulg)
peab olema tihe ja kasvama
ligipääsetavas kohas.
Vallavalitsus ootab pakkumisi 1. novembrini koos fotoga kuusest (või nulust), asukoha kirjelduse, puu kõrguse,
omaniku
kontaktandmete
ja hinnasooviga e-aadressile
sten.saarekivi@elva.ee.
Lisainfo telefonil 5886 1600

JÕULUPUU
KESKVÄLJAKUL.

Foto:
Kayvo
Kroon

Vallavalitsus algatas kahe
detailplaneeringu koostamise
Elva vallavalitsus algatas
21. septembril Tamme
külas Männituka kinnistu
detailplaneeringu.

A

lal on kehtiv detailplaneering, millega on
lubatud kinnistule ehi
tada üks suvila ja kaks abihoonet,
hoonete suurima lubatud ehitusaluse pinnaga 100m2, hoonete
suurima lubatud kõrgusega 7m
ja maksimaalse korruselisusega
1,5. Algatatava detailplaneeringuga tehakse ettepanek suurendada hoonete lubatud ehitisealust
pindala, hoonete suurimat lubatud kõrgust ja täpsustada hoonestusala ulatust.

DETAILPLANEERINGU ALA

DETAILPLANEERINGU ALA

Elva Vallavalitsus algatas 28.
septembril Palupera külas Külaotsa kinnistu detailplaneeringu.
Planeeringu eesmärk on peale olemasoleva hoonestuse võimaldada
ehitusõigus elamu ja abihoone
püstitamiseks. Alal kehtib Palupera valla üldplaneering, millega
on nimetatud piirkond määratud
detailplaneeringu
koostamise
kohustusega alaks. Seetõttu on

uute hoonete püstitamise aluseks
detailplaneering.
Detailplaneeringu lähteseisukohtadega on võimalik tutvuda
valla veebilehel www.elva.ee/planeeringud
Lisainfo:
Maarika Uprus,
planeeringuspetsialist
maarika.uprus@elva.ee
tel 527 1860
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Lõuna-Eesti omavalitsuste
esindajad külastasid
kultuuripealinna Kaunast

LÜHIDALT

Palupera kooli 245.
aastapäeva tähistamiseks
avati mälestuskivi
Ühes koolis tuhat pead,
teises alla saja,
hoolt ja hellust aga vajab
iga laps ja tema õpetaja…

V

TARTU 2024 JA LÕUNA-EESTI OMAVALITSUSTE ESINDAJAD 2022. AASTA EUROOPA
KULTUURIPEALINNAS KAUNASES.

Foto: erakogu

35-liikmeline Euroopa kultuuripealinn Tartu 2024 delegatsioon, kuhu kuulusid
ka Lõuna-Eesti omavalitsuste esindajad, külastas 22.–24.septembril Kaunast ja
Kaunase rajooni.

V

isiit korraldati, kuna
Kaunas koos ümbritseva rajooniga on järgmisel aastal Euroopa kultuuripealinn ja tutvustas Kaunase
Foorumi raames oma kultuuripealinna programmi.
„Meie eesmärk oli näha, millises
seisus on Kaunase regioon mõned
kuud enne kultuuripealinna algust,“ ütles Tartu 2024 Lõuna-Eesti koordinaator Annela Laaneots.
„Külastasime erinevaid omavalitsusi, Kačerginėt ja Zapyškist, kus
kohtusime ka Kačerginė omavalitsusjuhi ja Zapyškise asevallavanemaga,“ rääkis Laaneots. „Mõlemad
tõdesid, et kultuuripealinnaks ettevalmistamine on liitnud kogukondi ühise eesmärgi nimel pingutama ja eelnevate kultuuripealinnade
kogemustest õppimine on laiendanud juba praegu nende kogukonnaliikmete silmaringi.“

Külastati erinevaid
kultuuriobjekte
Lõuna-Eesti omavalitsuste esindajad külastasid ka Raudondvarise
lossis asuvat muuseumikompleksi, kus oli eksponeeritud Jaapani

kunsti näitus. Kohtuti muuseumi
direktori Zigmas Kalesinskasega,
kes selgitas , et Euroopa kultuuripealinna aastaks plaanitakse sinna
kontserti koostöös Berliini ooperiteatriga ning tsirkusekunstietendust koostöös Itaalia tsirkusega.
Zapyškises külastastati sealset
loomemaja Stuba, mille eestvedajad laulsid ja sellega tutvustasid
leedu iidset stuartinesi laulutraditsiooni. Külastati ka kogukonna tootjate ühist poodi „Lokali“ ja
osaliselt oli võimalus väisata Kaunase Foorumi sündmusi. Kaunase
regiooni koordinaator Lukas Alysisega toimunud kohtumisel saadi
teada, et Kaunase regiooni Euroopa
kultuuripealinnaks ettevalmistuse
protsess on kulgenud Lõuna-Eestiga sarnaselt. 1000 sündmusest Kaunas 2022 Euroopa kultuuripealinna
programmis on 100 planeeritud
toimuma väljaspool Kaunase linna,
10 festivali ja mitu üle-regioonilist
ettevõtmist.
„Kaunases kogetu andis veelgi rohkem innustust ühiselt koos
Tartu ja Lõuna-Eesti omavalitsustega kultuuriaastale vastu minna“,
sõnas visiidil Elva valda esindanud

SA Elva kultuur ja sport juhataja Ivi
Tigane. „See on võimalus muutusteks nii kohalikul tasandil kui ka
kogu piirkonnale tervikuna, mida
aktiivsemad suudame ise olla, seda
suuremat väärtust on võimalik
luua ning kogu Lõuna-Eesti mainele on see ainult kasuks. Elva vallas
on juba praegu väga palju mõtteid
ja tegutsetakse ühiselt võimsa tulemuse nimel,“ sõnas Tigane.

Esmakordne
külaskäik
Kaunase kui tulevase Euroopa kultuuripealinna külastus 35liikmelise
delegatsiooniga Lõuna-Eestist oli
esmakordne. Peale esindajate Lõuna-Eesti omavalitsustest ja Tartu
2024 meeskonnast osalesid ka maakondlike arenduskeskuste esindajad.
Ka Kaunas on Euroopa kultuuri
pealinn koos ümbritseva regiooniga, nii nagu ka Tartu kannab
Euroopa kultuuripealinna tiitlit
2024 aastal koos Lõuna-Eesti omavalitsustega. Kaunase Euroopa
kultuuripealinna tiitliaasta algab

juba mõne kuu pärast, aastal 2022.

äikese luulereaga
avas Maal elamise
päeval mälestuskivi avamise ürituse praegune Palupera põhikooli
direktor Svetlana Variku
kes tõi välja ka olulisi fakte
kooli ajaloost.
Foto:
PALUPERA KOOLI
Kool asutati 245 aastat
Valju
Aloel
MÄLESTUSKIVI.
tagasi 20. novembril, toona
asus kool Palupera-Otepää tee seitsmendal kilomeetril Koolitares.
1932. aastal tunnistas Otepää jaoskonna arst maja koolitööks kõlbmatuks. Algas kisklemine kooli saatuse ja ületoomise asjus Palupera
maile. Otsustavaks sai Villemi mõisa omaniku Ottase sõnavõtt Tartu
maakonna volikogus, mis pihustas põrmuks Paluperra kooli ületoomise vastased. Kas mõisaomanik Ottase puhul oli tegemist kaastundega Palupera kehvikutele või lähenevad valimised – see jääbki toredaks mõistatuseks.
Direktor jätkas endise Palupera kooli õpetaja Harri Tedre sõnadega koolikroonikast: „Kummardugem tänutundes 1933 aasta kooli
hoolekogu liikmete ees, inimeste ees, kelle 168 allkirja nõudsid kooli
ületoomist Palupera härrastemajja ja nende 15 poolthääle andja ees
Tartu maakonna volikogus, kelle hääled otsustasid kooli saatuse.
Tänu neile kõigile kestab Palupera kool“.
1933. aasta 10. septembril koliti kool 12 hobuvankril oleva koolivaraga Koolitarest Palupera mõisa härrastemajja. 17. septembril 1933
peeti avamispidu. Järgmisel päeval alustas koolipäeva Palupera algkooli juhataja Leida Miks koos 33 väikese paluperalasega. Palupera
mõisas töötab kool siiani, kokku juba 88 aastat.
Koolikroonikas mäletavad vilistlased oma õpetajaid nõudlike ja
energilistena. Tihti on ära märgitud kooli väga head korda ja p
 uhtust,
armast maja ja sõbralikke, häid inimesi.
Tänu tarmukale ja oma koolist lugupidavale Palupera vilistlaskonnale sai valmis mälestuskivi tähistamaks Palupera kooli 245. aastapäeva. Sõnavõtjad rõhutasid, et kui püsib kool, siis elab ka kogukond.
Seoses kooli aastapäevaga valmis ka trükis, mis annab killukestena ülevaate Palupera koolielust.
Maia Kukk
Palupera piirkonna koordinaator

RÕNGU RAAMATUKOGU ÕPPEREIS VÕRUMAALE.

A

Foto: erakogu

ugustis toimus Rõngu raamatukogu lugejatele ja töötajatele
õppesõit Võrumaale.
Külastati Fr. R. Kreutzwaldi muuseumi, Inglite Kodu ja
Lasva veetorni. Oma teadmisi Võrumaa kohta jagas Ulvi Mustmaa.
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Murumuna lasteaias alustati
projektõppe rakendamist
Muutunud maailm,
tehnoloogia areng ja
globaliseerumine nõuab
uutmoodi lähenemist ka
hariduses.
KRISTIINA JURKEN
ELVA LASTEAED MURUMUNA
ÕPPEJUHT, PROJEKTÕPPE
EESTVEDAJA

M

uutuste
vajadusest
annavad märku järjest enam ka lapsed,
kes tahavad olla aktiivsed ja kaasatud ning soovivad,
et nende arvamusi kuulatakse ning
arvestatakse nende individuaalsete
eripäradega.
Kuna oluline ei ole enam ainult
faktiteadmiste omandamine, vaid
vajalikud on 21. sajandi oskused
nagu koostöö, suhtlemine, loomingulisus ja kriitiline mõtlemine, siis
otsustasime Murumuna lasteaia
õpetajatega, et sellest õppeaastast
alustavad neli rühma projektõppe
metoodika rakendamist.
Projektõppes uuritakse ühte
kindlat teemat sügavuti ning fookuses on laste küsimustele vastuste

KASSIDE PROJEKT MURUMUNA LASTEAIAS.

leidmine. Teemad võivad varieeruda laialt, olenevalt laste vanusest
ja isiklikest kogemustest. Projektidel ei ole määratletud kindlat alguse ega lõpu aega, vaid need kestavad täpselt nii kaua, kuni lastel
on konkreetse teema vastu huvi.
Viimase raugemisel tehakse koos
kokkuvõte ning mõeldakse välja
üritus või tegevus, läbi mille saavad
lapsed näidata omandatud teadmi-

Foto: erakogu

si. Lõpuüritus võib olla suunatud
rühmakaaslastele, sõbrarühmale,
lapsevanematele, tervele lasteaiale
või siis väljapoole kogukonnale.
Oluline on laste initsiatiiv, aktiivne
osalemine ja otsustusõigus.
Hea projekt on see, kui lapsed on
teemast huvitatud, nad saavad olla
uudishimulikud, kaasahaaratud ja
võtta vastutust. Lapsed õpivad tegema koostööd, arutlema, esinema,

vaatlema ja visandama. Õppetegevused toimuvad nii individuaalselt, paaris, väikegrupis või kogu
rühmaga. Käiakse õppekäikudel ja
tehakse objektide vaatlusi. Oluline
ei ole 
kahekümne ühesuguse töö
tegemine, vaid iga lapse individuaalne areng ja kõikide tegevuste
võimetele vastav läbimine.
Meetodi rakendamist toetab
soodne lapsekeskne keskkond.
Rühmas on planeeritud tegevus
pesad ning üksi, paaris või grupi
tööd soodustavad laudkonnad,
teemakohased raamatud ja teatmeteosed, meisterdamiseks erinevad vahendid ning abistavad
plakatid ja juhendid. Rühmas on
projektisein, kus on nähtaval kõik
projekti teemaga seotud materjalid. Projektõppes on õpetajate roll
olla juhendaja ja kaasõppija, mitte
teadmiste edasiandja.
Rühma meeskondade toetamiseks korraldati põhjalik koolitus, mille käigus saadi teadmisi
projektõppe ajaloost, õpetaja rollist, lapsekesksest rühmaruumist,
projektõppe etappidest ja dokumenteerimisest. Koolituse lõpus
töötati välja oma lasteaia projekti
plaan. Õpetajate toetamiseks toimuvad iga kuu professionaalsed
õpikogu
konna kohtumised, kus
õpetajad uurivad koos, kuidas oma
õpetamispraktikat parendada.
Septembrikuu jooksul on algust
saanud sellised toredad projektid
nagu ,,Kassid“, ,,Pilveke“ ja ,,Lennukid“. Leiame, et need projektid on
olnud lastele põnevad ja andnud
palju uusi kogemusi ja teadmisi.

Konguta kool sai
30aastaseks
Sel õppeaastal tähistab Konguta kool oma 30. sünnipäeva.
Oleme täpselt niisama vana kui taasiseseisvunud Eesti
Vabariik.
VILMA PABBO JA
LIINA TAMM

Õ

ppetööd alustati 1. septembril 1991. aastal 11
õpilase ja kahe õpetajaga. Esialgu küll lasteaia ruumides,
sest koolimaja ehitus ei olnud veel
lõppenud. Kooli arhitekt oli Hudo
Roodemäe, kes on projekteerinud
ka Elva raekoja kellatorn.
Koolipere on planeerinud

sünni
päeva tähistamise kogu
õppeaastale ja iga kuu esimesel
kuupäeval toimub koolile oluline
sündmus. 1. oktoobril avati tänupingid kooli rajajatele ja Konguta
kooli sõpradele Rootsist, Soomest
ja Eestist. 1. novembril avatakse
kooli õpetajate-lõpetajate galerii
ning 1. detsembril kooli ajalootelg. Loodame, et kevadel lubab
covid-19 pidada ka kooli aktust ja
vilistlaste kokkutulekut.
Kooli vapiloom on viinamäe-

KONGUTA KOOL.

tigu, mis ütleb, et „tarkus tuleb
tasapisi“ ja kooli märksõnad on
märka, mõjuta ja muuda, mis kätkevad endis kooli põhiväärtusi.
Kooli ja kooliperet on aastate
jooksul tunnustatud uhkete auhindade ja tiitlitega: 2000. aastal
pälvis kool EV President L. Merilt tiitli „Eestimaa Kaunim Kool“,

Foto:
erakogu

2011. aastal tunnustas Tiigrihüppe
sihtasutus kooli tiitliga "Innovaatiliseim kool Eestimaal" ja 2013.
aastal omistati koolile tiitel "Aasta tegu hariduses" JukuAkadeemia
tegevuse ja õpilaste teaduskonverentside korraldamise eest. 2016.
aastast on kool „Digiaktiivse kooli“ kuldtaseme omanik.

LÜHIDALT
PÄÄSTEAMET
TUNNUSTAS
AUMÄRGIGA
120 INIMEST

2

4. septembril tunnustasid siseminister
Kristian Jaani ja Päästeameti peadirektor Kuno
Tammearu päästeteenistuse aumärgiga 120 inimest,
kes on silma paistnud
hoolivuse, missioonitunde
ja vaprusega inimeste elu ja
vara päästmisel või kel on
märkimisväärseid teeneid
päästevaldkonna arendamisel.
Elva vallast said tunnustuse
Hellenurme veskiemand Mae
Juske, kellele anti Elupäästja III klassi medal (antakse
esmakordsel elupäästmisel)
ning Elva päästekomando
päästja Leo Uibo, kellele anti
päästeteenistuse medal (antakse keerukatel päästetöödel
ülesnäidatud vapruse eest või
teenete eest päästealal).
Päästeteenistuse aumärke
on antud välja alates aastast
1998. Aumärke antakse üle
kaks korda aastas: Eesti Vabariigi sünnipäeva ajal veebruaris ja organiseeritud tuletõrje
aastapäeva ajal septembris.
Soovime kõigile tunnustuse pälvimise eest palju õnne!
Lisainfo: ww.rescue.ee

Konguta kool on Liikuma kutsuva kooli võrgustikuliige ning
kuulub ka tervist edendavate koolide hulka. Kool on riiklikult tunnustatud teaduse populariseerija
ning Alustavat õpetajat toetav
kool. Konguta kool on ka UNESCO
ühendkoolide võrgustiku liige.
Konguta koolil on olemas oma
„kullakamber“, kus paikneb Kongutast laia maailma rännanud
naha- ja köitekunstniku, Eesti
nahakunstile alusepanija Eduard
Taska originaalsisustusega ateljee-muuseum. Kooli siseruumides
paikneb Väikese teo terviserada
ning koolil on olemas oma õpilaste
koostatud „Konguta Kooli aabits“.
Aastate jooksul on Konguta
kooli õpilasraamatusse sisse kantud 462 õpilast ja kooli on lõpetanud 25 lendu.
Palju õnne Konguta koolile, õpilastele, õpetajatele ja sõpradele!
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Teadusnädal Rannu koolis
20.–24. septembril
toimus üleriigiline
Teadlaste öö festival,
mille kaaskorraldaja

Külas olid
toidutehnoloogid

oli ka Rannu kool.
Selleaastase festivali
peateema oli toit ja kõik,
mis sellega seondub.
MERLE-KAIRIT TOOM

N

ädala jooksul said õpilased kuulata huvitavaid
loenguid ning osaleda
põnevates toiduteemalistes töötubades, nooremate klasside õpilased külastasid Teaduskeskust AHHAA. Isegi koolimenüü oli
sellel nädalal eriline, näiteks pakuti
õpilastele lõunaks radioaktiivset
kohupiimakreemi ja hakklihapätsi
Hullu Teadlase lokkidega.
9. klassi õpilane Meril Oks: „Teisipäeval, 21. septembril toimus
Rannu rahvamaja saalis loeng
toidujagamise ja toiduraiskamise
teemal. Esitluse tegi vabatahtlike
organisatsioon Foodsharing Tartu. Loengus räägiti, kui palju toitu
me tegelikkuses iga päev raiskame
ning kuidas seda vältida. Vabatahtlikud tõid välja fakte, kust ja kui
palju läheb raisku söögikõlblikku
toitu. Sellepärast on nad kasutusele võtnud toidujagamise punktid,

kuhu inimestel on võimalik viia
oma toitu, mis neil üle jääb. Samamoodi on inimestel võimalik sealt
endale midagi meelepärast kaasa
haarata. Tartus on hetkel aktiivseid
toidujagamise punkte neli. Vabatahtlikud panustavad oma aega
toidu päästmisele prügikastist ehk
tegelevad prügisukeldumisega.“

Fotod: Merle-Kairit
Toom

VÕI VALMISTAMISE TÖÖTUBA.

ERINEVATE JOOKIDE PH-TASEME MÕÕTMINE.

Nädala teises pooles olid Rannu
koolil külas Maaülikooli toidu
tehnoloogid. Kõige pisemad
õpilased valmistasid võid.

8. klassi õpilased Anette Piilman ja
Vladimir Šarõi: „Korraldasime enda
klassiga õpilaskonverentsi teemal „Tervislik toit – minu heaolu“,
mille raames pidasime kaasõpilastele loengu ja korraldasime töötoa.
Loengus rääkisime E-ainete kahjulikkusest ja kasulikkusest ning sellest, millist mõju need organismile
võivad avaldada. Töötoas tutvustasime kaasõpilastele, mis on pH ja
kuidas see meid mõjutab. Meil olid
ette valmistatud joogid, mille pH
tasemeid koos mõõtsime. Pooled
jookidest olid poest ostetud ja pooled ise valmistatud, nt sellerimahl.
Reastasime joogid happesuse põhjal ning rääkisime juurde, mis võib
kehaga juhtuda, kui selle pH on liiga kõrge.“
Nädala teises pooles olid Rannu
koolil külas Maaülikooli toidutehnoloogid. Kõige pisemad õpilased
valmistasid võid. Kõikidel silmad
särasid, kui said enda tehtud või
topsikese koju kaasa võtta.
Natuke suuremad lapsed osalesid
töötoas „Kas maitset tunneb keel,
nina või näeme seda hoopis silmadega?“. Karl-Markuse sõnul õppisid
nad selles töötoas meeli. Õpilased
said maitsta erinevaid maitseid.
Eriti meeldis talle see, kui nad pidid
sööma ja samal ajal nina kinni hoid-

Haridusjuhtide aastakonverents toimus Pärnus

I

gal aastal toimuv konverents
pakub haridusjuhtidele mitmeid põnevaid teemasid silma
ringi laiendamiseks. Eelmisel
aastal ära jäänud aastakonverents
toimus selle aasta septembris.
Esinejate pakett oli huvitav ja
mitmekesine.
Tulevane Eesti Vabariigi president Alar Karis rõhutas korduvalt
lauset, et tark inimene ja haritud
rahvas ehk haridus ja haritus on
olulised väärtused ühiskonna toimimises ja arengus. Oma välja
ütlemistes, kõnedes, juhtimises
peame kasutama enam fakte, argumente, teaduslikke põhjendusi,

siis on inimestel rohkem selgust
ja mõistmist. Tugevalt rõhutas ta
muuseumide olulisust koostöös
haridusasutustega,
muuseumi
teadmisi enam formaalharidusse.
Eesti on Euroopaga võrreldes üle
keskmise kõrgharidusega inimesi,
aga ka palju noori, kellel on jäänud keskharidus omandamata.
Veel rõhutas ta, et teadlasi tuleb
kogu aeg kuulata, mitte ainult
kriiside toimumise korral.
Rakett 69 looja, saatejuht, kohtunik, Elva koolist võrsunud Aigar
Vaigu väitis, et tuleviku kvaliteet
on määratud meie hariduse kvaliteediga, kasutades jälle teadus-

likke meetodeid, fakte, argumente, loogikat. Otsuste kvaliteeti ei
määra mitte tulemus, vaid see,
kuidas otsuseid tehakse ja otsusteni jõutakse. Aigar rääkis veel
kriisi võimalustest ja inimestest,
kes meiega ei nõustu, et nad ei tee
seda üldjuhul meile vastandumiseks vaid nad näevad sama teemat teise nurga alt. Suureks abiks
maailmapildi mõistmiseks on abi
loodusteadusel.
Tore oli kuulata muusik Tanel
Padari juttu elukestvast õppest.
Oma vestluses tõi ta näiteid oma
haridusteest.
Veel esines Peep Vaino – ette-

võtja, investor, kes rõhutas inimeseks olemise olulisust ja et enda
eest ikka keegi ära ei jookse. Tore
ütlus oli mitmel lektoril, et kui sul
on kasutada ainult üks tööriist
(teadmine, tarkus) ja selleks on
ainult haamer, siis sa jäädki haamriga toksima, aga probleemi ei
lahenda.
Natuke ehmatav oli Karoli
Hindriksi ettekanne ( Jobbaticali
asutaja ja tegevjuht). Tema väide
oli, et elame täna suurima tööjõupuuduse keskel ning see aina
suureneb. Puudu on maailmas ka
miljoneid õpetajaid. Veel väitas
ta, et kool valmistab ette „tehase-
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ma. Peale selle saadi teada, et toidu
maitse sõltub taustal oleva heli
kõrgusest. Sellepärast restoranides
mängitaksegi mahedat muusikat,
et toit maitseks paremini.
Kõige suuremad õpilased kuulasid loengut toiduga seotud
ohtudest ja ohutusest. Samuti uuriti erinevate toiduainete pakendeid. Meril Oks: „Toidutehnoloogi sõnul on alati parem eelistada
kohalikku ja kodumaist toorainet.
Samuti on mõistlik prügi sorteerida ja taaskasutada. Prügi sorteerimisel on abiks pakendil olevad
väikesed kolmnurgad, mille alla on
toodud, mis laadi prügiga on tegu.
Õpilastele sai ka selgeks, mis vahe
on „kõlblik kuni“ ja „parim enne“
siltidel.“
Rannu koolis käis külas ka teadlane ja geoloog Kairi Põldsaar.
7. klassi õpilane Kädili Mälton:
„Geoloogi loeng oli väga huvitav ja
mulle see meeldis. Sain teada, mis
tööd geoloog teeb ja mida ta uurib.
Ta näitas ka tööriistu, mida oma
töös vajab. Peale selle tutvustas ta
meile erinevaid kivimeid, rääkis
mägede tekkest, vulkaanipursetest
ja maavärinatest.“
Teadusnädalale pani 
punkti
AHHAA teadusteater „Koogist

kakaks“. 6. klassi õpilane Liisa Koorits: „Teadusteatri laiem teema oli
toit ja toidu seedimine. Teadusteatris tehti ägedaid katseid, nt valmistati elevandi hambapastat. Peale
selle demonstreeriti, kuidas magu
töötab ning korraldati küpsise söömise võistlus. Tänu mannekeen
Siimule saime teada, et inimese
soolestik on ligi 10 m pikk. S
 amuti
saime teada, et inimesel eritub päevas 1,5 liitrit sülge. Teadusteater
lõppes pauguga.“

töölisi“, aga tehase töö teeb täna
päeval ära robot. Tööturg ootab
koolilt julgeid, iseseisvalt mõtlevaid, kohanemisvõimelisi ja tugevaid liidriomadustega töötajaid.
Vaja on mõelda kastist välja. Elukestev õpe on väga oluline ja kooli
koostöö ettevõtjatega tähtis
Toredaid mõtteid andsid edasi
veel Arkadi Popov, Taavi Rõivas,
Martin Herem, Peeter Vesterbacka ja Soome Ülikooli dotsent Pilvi
Torsti, kes rääkis Soome hariduse
õppetundidest.
Kokkuvõttes võib öelda, et konverents oli põnev, hariv ja mõtteid
arendav.
Leelo Suidt
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Üksindus ja enesesõbralikkus
Septembri alguses pakkus Eestis laiemat arutelu see, et inimeste oodatav eluiga on küll
tõusnud, kuid tervena elatud aastad on lühenenud. Seda soodustavaid tegureid on mitmeid, kuid keskendume neist ühele, millel on võime oluliselt mõjutada nii vaimset kui
ka füüsilist tervist.
See on üksildus. See ei tähenda üksi elamist või üksinda teatris käimist. Üksilduse
puhul inimene tunneb end teistest eraldatuna, hoolimata sellest, et ta võib olla inimeste keskel. Üksildust on defineeritud kui lahknevust selle vahel, milliseid sotsiaalseid
suhteid soovitakse ning millised on need suhted tegelikult.
Teadlased on leidnud, et üksildus on pöördvõrdelises seoses enesesõbralikkusega
ehk inimesed, kes on enda vastu sõbralikumad tunnevad ennast vähem üksildastena.
Aga mida see enesesõbralikkus siis tähendab? Enesesõbralikkus on see, kui me suudame ebaõnnestumiste, kurbuse või valu korral olla enda vastu mõistvad, hoolivad ja
lahked. Laias laastus on see oma vajaduste teadvustamine ja nende eest hoolitsemine.
Enesesõbralikkust takistab tihti meie endi sisemine kriitik, kes on meie vastu nõudlik,
sageli ka halvustav ning mahategev. Enesesõbralikkus aitab suurendada endaga toimetulemist ja rahulolu ning vähendada vajadust saada tunnustust ning tähelepanu väljaspoolt. Oluline on endalt aeg-ajalt küsida, kuidas ma lohutaksin, toetaksin ning hoolitseksin enda eest siis, kui ma oleksin enda lemmikloom, laps või parim sõber? Mis mind
takistab seda endale tegemast?
Oluline on siiski teadvustada, et kui teil on mure, siis ärge jääge sellega üksi. Kui lähedal pole inimesi, kellega muret jagada, siis on võimalus helistada:
» tasuta vaimse tervise tugiliinile 660 4500, mis on avatud iga päev kell 10–24;
» tasuta hingehoiu abiliinile 116 123, mis on avatud ööpäev läbi.
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Spordiklubi Altia judokate ja
võrkpallurite tegemised
5. septembril toimunud Nõo Judoturniir oli selle hooaja esimene judo võistlus Eestis.
Osales 128 judokat Eesti klubidest. Spordiklubi Altia judokad tegid hooaja avavõistlusel korraliku soorituse – oli näha, et augustikuised treeningud on vilja kandnud. Ja iga
võistlus on judokale oluline, sest neid vajalikke kogemusi mujalt hankida ei saa
I koht
WU12-34 kg ELLO PÕLDMA
MU10-34 kg ART ARIVA
U8 -26 kg JOHANN OTTO RAST
II koht
MU14-46 kg MIKK ALAJÕE
WU12+46 kg KRISTIINA KALLAS
Mu10-30 kg TREVOR AIDMA
MU14+70 kg KARL OLIVER RITSON
III koht
WU14-52 kg MAI MIRTEL UMBLIA
MU12-34 kg ART ARIVA
WU12-34 kg MILA EINSTEIN
MU10-27 kg SIIM TARVIS

Foto:
erakogu

RASMUS RITSON EESTI
MEISTRINA.

27. judoturniir Elva Open toimus 11. septembril Elva spordihoones, kui 16 judoklubi ja 183
noort judokat, kelle seas oli ka Soome sportlasi, selgitasid parimad neljas vanuseklassis.
Võistlustele panid õla alla Elva vald, Nõo vald, Eesti kultuurkapital, Elva sport, ALeCoq.
Altia judokad võitlesid vapralt, ületasid ennast ja võitsid järgmised kohad:
» I koht Siim Tarvis, Art Ariva, Rasmus Ritson, Mila Einstein, Mai Mirtel Umblia
» II koht Karl Oliver Ritson, Mikk Alajõe, Kristiina Kallas, Ello Põldma, Mai Mirtel
Umblia
» III koht Luukas Mägi, Martin Einstein, Getter Kajak
18. septembril olid judokad tatamil Narva rahvusvahelisel turniiril. Kuldmedalid võitsid
Mikk Alajõe, kes sai ka eriauhinna parima tehnika eest ja Rasmus Ritson. Karl Oliver
Ritson võitis hõbemedali.
25. septembril toimusid judo Eesti meistrivõistlused B vanuseklassile ja juunioridele.
Rasmus Ritson tuli Eesti meistriks B vanuseklassis, alistades kõik oma vastased Ipponiga. Mikk Alajõe lõpetas võistluse viienda kohaga. Rasmus osales ka juunioride vanuse
klassis, kus sai kaela pronksmedali.
25. septembril olid võistlustules ka Altia U18 võrkpallurid. Tallinnas Eesti karikavõistluste tsooniturniiril toimunud mängudel tuli kahe Selveri võistkonna vastu leppida
0:3 kaotusega, Tallinna SS Kalevit võitsime 3:0. Treener Priit Luige sõnul tegid poisid
oma töö ära ja nüüd jääme ootama finaalgrupi vastaseid. Võistkonnas mängisid: Oskar
Aksjonov, Mikk Lepp, Ain Tamm, Ott Kruuse, Konstantin Kuzmitšov, Hugo Seer

Täiskasvanud õppija nädal Elva
linnaraamatukogus
Harjutustuba „Rõõmsam päev“ – 14. oktoober kell 18.30
Õpime, kuidas teha ise huulepulka ja deodoranti. Proovime valmistada ka kehakreemi. Kasutame puhtaid doTerra õlisid. Harjutamist juhendab ja kogemusi jagab Eike
Haamer.
Osalustasu täpsustamisel (5–10€)
Info ja registreerimine tel 5300 2054

Mõttemängude klubi ootab huvilisi
Elva valla mõttemängude klubi on loodud mõttemängude sportlastele ja harrastajatele.
Korraldatakse turniire, erinevaid üritusi ja õhtuid mõttespordi edendamiseks Elva
vallas.
Ootame kõiki Elva spordihoonesse mõttemängudele.
Teisipäeviti kell 17.30–19 ja laupäeviti kell 13–15 saab mängida ja õppida kabet. Peale
kabe saab neil päevil mängida ja harjutada ka muid mõttemänge (sudoku jne).
Maleõhtud toimuvad iga neljapäev kell 17.30–19.
Lisainfo telefonil 5551 5737 või e-aadressil elvavmk@gmail.com.
www.facebook.com/ElvaVallaMotteKlubi

Perepäev – 23. oktoober kell 11
Orienteerumismäng, külla tuleb kirjanik Contra, vähekasutatud raamatute müük,
pannkoogid ja töötoad. Tulge terve perega.
Info telefonil 7456 755
Lisainfo: elvaraamatukogud.ee/sundmused

Mälestame ja avaldame
südamlikku kaastunnet
Tiinale ja Jaanale ema

Tiiu Veski
15.01.1948 – 27.09.2021
surma puhul.

Rukki tn 1
elanikud
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KUULUTUSED
Ehitus-, remont- ja renoveerimistööd.
Kõik vajalikud tööd kodule ilusa ilme loomiseks ühest kohast. Sisetööd, välitööd, abi -ja
kõrvalhoonete ehitus. Tel 5672 6823,
www.teenustööd.ee
Saeketaste ja -kettide teritus ja parandus.
Höövliterade teritus. Tel 5198 4130

Müügil kuivad klotsid 60 liitristes võrkkottides. Soodushind 2,5 €/kott. Vajadusel
transport. Tarm AS info ja tellimine telefonidel 507 2419, 734 9991
Ohtlike puude langetamine ja hooldus.
Okste, lehtede äravedu ja muud haljastusteenused. www.igihaljas.ee, tel 5650 1649

Mahla pressimise teenus Elvas. Oodatud on kõik mahlased aiasaadused (õunad,
pirnid, viinamarjad, porgandid, arooniad,
ebaküdooniad jne). Hind 1L=0,45 €.
Asume Elva, Aiandi 5. Lisainfo 5621 1781

Pottsepatööd, kaminad, ahjud, pliidid.
Tel 5348 0240

Pakkuda laagerdunud hobusesõnnikut
turba allapanuga. Kotiga või koormaga.
Tel 501 8431

Ostan kasvavat võsa – kraavid, põlluääred,
sood, metsaalused, valgustus ja harvendusraie. Hea hind, väga kvaliteetne käsitöö.
Tel 510 9827, tammepalk@gmail.com

Müüa kuivi küttepuid. Tel 513 1968
Kasumetsa küttekontor: erinevat sorti
kvaliteetsed küttepuud veoga. Tel 529 2305,
www.kasumetsa.ee
Ohtlike puude raie ja hooldus. Tel 5686 6157

Kõik pottsepatööd, telefon 5851 9785
Ostan metsa- ja põllumaad. Tel 552 7322

Tammepalk Grupp OÜ ostab üraski
kahjustusega ja lehtpuu metsa raieõigust,
omanikule hea hind, 28-aastane kogemus,
kvaliteetne loodussõbralik töö.
Tammepalk@gmail.com, tel 510 9827

Boilerite paigaldus ja puhastus.
Santehnilised tööd. Ehitus- ja remonditööd.
Vannitubade remont. Tel 5362 6227

Elva E.P.T. AS otsib töölist Väike-Rakke
külas asuvasse turbatootmistsehhi.
Tel 515 2586

Sae- ja höövelmaterjali müük Annikorus.
www.balticloghouses.ee. Tel 5681 6905

Bergermaster OÜ võtab tööle autoremondilukksepp/mehaaniku. Täistööaeg,
lepinguline. CV ja palgasoov saata
bergermasterou@gmail.com

Aia-, ehitustööriistade ning puhastusseadmete rent Elvas. Rolin Grupp OÜ
5383 3653 www.facebook.com/RolinGrupp
Pakkuda tööd asjalikule ehitusmehele ja
abitöölisele. Huvilisel saata email lühitutvustuse ja kontaktidega aadressile info@
teenustööd.ee või smsi teel tel 5672 6823
Üürile anda 3-toaline ahiküttega korter
Elvas. Lisainfo 5836 9485

AS Värska Vesi võtab tööle tootmistehnoloogi Biomari käsitööjookide tootmisesse
Rõngu lähedal. Eeldame vastavat haridust
või kogemust toiduainetetööstuses. Täpsem
info tootmisjuhilt, tel 5801 2277
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TEATED
Elva valla sündmuste kalender
Seoses koroonaviiruse levikuga võib sündmustekalendris tulla ette muudatusi, mis ei ole siin kajastatud. Palume
kontrollida elvakultuur.ee lehelt, kas üritus toimub või mitte. Täname mõistva suhtumise eest!

KUUPÄEV

SÜNDMUS

ASUKOHT

PILETI HIND

11. oktoober
kell 19
12. oktoober
kell 19
13. oktoober
kell 18
13. oktoober
kell 19
14. oktoober
kell 10

LendTeatri etendus
„Kassi-hiire mäng“
Kinoõhtu
„Sandra saab tööd“
Peedu korraldusseltsi üldkoosolek

LendTeater (Elva,
Pikk 73)
Konguta rahvamaja

10 € / 12 €

Vana Baskini Teatri etendus
„Professor sai värske õhu mürgituse“
Loomeettevõtjate loovhommik

Peedu kooli- ja
kogukonnamaja
Rannu rahvamaja
Rõngu rahvamaja

14. oktoober
kell 18.30

Harjutustuba
„Rõõmsam päev“

Elva linnaraamatukogu

15. oktoober
kell 19
16. oktoober
päev läbi
16. oktoober
kell 9
16. oktoober
kell 12
16. oktoober
kell 16.30
17. oktoober
kell 16
20. oktoober
kell 11
20. oktoober
kell 17
20. oktoober
kell 19
21. oktoober
kell 15
21. oktoober
kell 17
21. oktoober
kell 19

Elva Harrastusteatri etendus
„Nelja naise talu“
Puhja sügismatk

LendTeater (Elva,
Pikk 73)
Puhja piirkond

Sügislaat

Elva keskväljaku
parkla
Elva linnaraamatukogu
Elva spordihoone

22. oktoober
kell 19
23. oktoober
kell 11
23. oktoober
kell 11/13/15/17
23. oktoober
kell 18
23. oktoober
kell 18
23. oktoober
kell 19
26. oktoober
kell 19

Mälestusüritus
„Karl Kruuse - 130“
Korvpall, BC Elva CHK/Tartu Ülikool
vs Keila Korvpallikool
Salongiõhtu Piret Krummiga
Lasteteater Reky:
„Memme musi“
KINO MAALE filmiõhtud:
Norra täiskasvanute lühifilmipärlid 2
Iidsed venitused ja helirännak
KINO MAALE filmiõhtud:
Laste animafilm Morten
KINO MAALE filmiõhtud:
Seikluslik mängufilm Kon-Tiki
Balti ETNO ringreis, mis koosneb
mitmete maade muusikutest Eesti, Rootsi, Taani, Belgia, Soome
Comedy Estonia - Sander Õigus
„Kuues“
Perepäev
Korvpall:
OPTIBET rahvaliiga Lõuna regioonis
Pidu „Seitsme maa ja mere taga“,
Kõhutantsugrupp Johara
Kontsert-etendus „Rõngu Pasunakoor 150“
LendTeatri etendus „Tõde“
Elva Harrastusteatri etendus
„Nelja naise talu“

tasuta

August Laan

Renar Hurt

Säde Riin Kõks

Lenna Birnbaum

Ragnar Grigorjev

Emily Nõmmik

Paul Johannes
Rebane sündis

Hugo Ajaots

Franz August
Tobreluts sündis

sündis 28.08.2021

sündis 16.09.2021

sündis 10.09.2021

osalemisest teatada hiljemalt
12.10
Osalustasu
täpsustamisel
(5–10€)
6€/8€

sündis 19.09.2021

sündis 16.09.2021

sündis 22.09.2021

sündis 17.09.2021

14.09.2021

24.09.2021

Georg Viktor Lepp

20 € / 22 €

sündis 19.09.2021

Elva vald mälestab
Tõnis Lutsar

Tiiu Lemetti

Lembit Oha

Aniita Otsing

Linda Vosman

Hugo Korol

tasuta

Udo Jürimäe

Arvo Annuk

tasuta

Hanno Pärtel

Klavdia Peedo

tasuta

10.05.1938-18.09.2021

10.06.1948-21.09.2021

16.06.1948-20.09.2021

31.05.1933-26.09.2021

25.11.1931-22.09.2021

24.09.1929-21.09.2021

13.12.1954-27.09.2021

Tiiu Veski

15.01.1948-27.09.2021

17.12.1950-23.09.2021

10.04.1956-21.09.2021

27.12.1928-25.09.2021

tasuta

LendTeater (Elva,
Pikk 73)
Elva kultuurikeskus

15 € / 18 €

Elva linnaraamatukogu
Rannu rahvamaja
Elva linnaraamatukogu
Elva linnaraamatukogu
Konguta rahvamaja

tasuta

Elva kultuurikeskus

13 € / 15 €

Elva linnaraamatukogu
Elva spordihoone

tasuta

Rannu rahvamaja

5€

Rõngu rahvamaja

tasuta

LendTeater (Elva,
Pikk 73)
LendTeater (Elva,
Pikk 73)

10 € / 12 €

LISAINFO ELVA.EE/KALENDER VÕI ELVA VALLA ÄPIST
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4€/5€

Tervitame uusi
ilmakodanikke!

Kesk sügist ja päikesekulda
viis Sind tee kust
tagasi ei tulda…

Kas kuuled
kuis nutab Su kodu,
Su lahkumist leinates seal.

tasuta

Aniita Otsing

Aniita Otsing

tasuta

Ingrid ja Urmas!
Avaldame teile kaastunnet
ema surma puhul.

Mälestame. Avaldame kaastunnet lastele peredega.

10 €

tasuta

Pihlaka 1 majarahvas
Kongutas

Raul, Heli, Maia, Endla,
Ilme, Mare-Mall ja Valeri

5€

tasuta

6€/8€

Avaldame kaastunnet
Valerile kalli ema

Sügav kaastunne
lähedastele armsa

Linda Vosmani

Valve Merisalu

kaotuse puhul.

lahkumise puhul.

Tantsukaaslased
segarühmast Kolumats

Lembit ja Rein
peredega

Südamlik
kaastunne
perele

Tiiu Lemetti
surma puhul.

Rannu Liisud
ja Barbara
päevakeskus
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