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Elva vallavalitsus ootab kandidaate
haridustöötajate tunnustamiseks
Elva vallavalitsus
ootab kuni 20.
septembrini kandidaate
haridustöötajate
tunnustamiseks.

A

valdusi
saab
esitada
e-taotluste
keskkonnas
SPOKU. Aunimetusi antakse välja üheksas kate-

goorias.
Elva vald annab välja järgmised
haridustöötajate aunimetused:
Aasta hariduse tegu – Selle aunimetusega soovitakse tunnustada
Elva valla koolieelseid lasteasutusi, üldhariduskoole ja huvikoole ettevõtmise või muu tegevuse
eest, millega on märkimisväärselt
panustatud õppimise ja õpetamise
arendamisse. Aasta hariduse tegu
aunimetus antakse üle Elva valla
haridusasutusele, isikule või kollektiivile, kes on kaasa aidanud haridusvaldkonna üldisele arengule,
tegu on parandanud, uuendanud
ja väärtustanud haridussüsteemi
ning toonud haridusasutusele tuntust ja kujundanud positiivset mainet.
Aasta hariduse sõber – soovitakse tunnustada üksikisikut või
organisatsiooni, kes on oma tege-

vusega toetanud õppeasutusi õppe
kaasajastamisel, edendanud kooli
ja kogukonna dialoogi või väärtustanud haridust. Aasta hariduse sõber aunimetuse saab üksikisik või
organisatsioon, kes on oma tegevusega arendanud ja toetanud õppeasutuste koostööd kogukonna,
ettevõtete ja organisatsioonidega,
toetanud õppijaid mitmekülgse, innovaatilise ja arendava õppetöö või
praktika korraldamisel ja läbiviimisel, toetanud õppeasutusi õppe
arendamisel ja kaasajastamisel,
teinud tulemuslikku tööd hariduse
väärtustamisel ühiskonnas.
Aasta noorõpetaja - Aasta
noorõpetaja aunimetusega tunnustatakse õpetajat, kes on noor,
inspireeriv ja uuendusmeelne ning
on töötanud Elva vallas õpetajana
kuni kolm aastat.
Aasta kooliõpetaja - Aasta kooliõpetaja aunimetus antakse õpetajale, kes on silmapaistvalt kaasa
aidanud õpilaste individuaalsele ja
sotsiaalsele arengule.
Aasta klassijuhataja - Aasta
klassijuhataja aunimetus on loodud eesmärgiga tunnustada õpetajat, kes on silmapaistvalt kaasa
aidanud oma klassi õpilaste individuaalsele, sotsiaalsele arengule ja
ühtsustunde loomisele.
Aasta lasteaiaõpetaja - Aasta
lasteaiaõpetaja aunimetusega tun-

Tunnustame üheskoos
Elva valla noori
Elva vallavalitsus ootab 31. maini kandidaate
tunnustusele „Aasta noor“ ja „Õpilase aasta
haridustegu“.

MEENUTUSI EELMISE AASTA HARIDUSTÖÖTAJATE TUNNUSTUSÜRITUSELT.

Foto:
Jaak Jänes

psühholoogi või eripedagoogi, kes
on aidanud kaasa lapse või noore
individuaalsele ning sotsiaalsele
arengule või on kujundanud organisatsioonisisest koostööd.
Aasta taustajõud - Aasta taustajõud on abiõpetaja, õpetaja abi, tugiisik või teist haridusasutuses töötaja, kes on toetanud lapsesõbraliku
õppe- ja kasvukeskkonna loomist.

nas SPOKU keskkonnas;
2. Digiallkirjastatud dokumendina saates selle e-aadressile elva@
elva.ee;
3. Esitades avalduse kirjalikult
Elva vallavalitsuses.

Esitage enda lemmik

Lisainfo:
Auli Mäesalu, haridusspetsialist
auli.maesalu@elva.ee / 5886 4201

nustatakse õpetajat, kes on silmapaistvalt kaasa aidanud laste arengule.
Aasta huvihariduse õpetaja Aasta huvihariduse õpetaja aunimetus on loodud eesmärgiga
tunnustada õpetajat või huviringi
juhendajat, kes on loonud eeldusi
noore mitmekülgseks arenguks ja
toetanud seeläbi noore kujunemist
hästi toimetulevaks ühiskonnaliikmeks.
Aasta tugispetsialist - Aasta
tugispetsialisti aunimetuse saab
logopeedi,
sotsiaalpedagoogi,

Avaldusi saab esitada kolmel
viisil:
1. Elva valla e-teenuste keskkon-

Aasta noore aunimetus antakse 7–26aastasele noorele, kes on
oma tegevusega Elva vallas silma
paistnud haridus-, huviharidus-,
kultuuri- või spordielus või mõnes
muus valdkonnas Elva vallas.
Õpilaste aasta haridustegu tunnustus on loodud eesmärgiga tõsta

esile Elva valla kooliõpilaste omaalgatuslikku haridusalast projekti või
sündmust. Tunnustatakse tegu,
millega on panustatud kooli maine
tõstmisse, kaasatud ja innustatud
teisi õpilasi ning toetatud õpilaste
loovust ja ettevõtlikkust.
Tunnustuste kandidaate saab

Täpsema info ja statuudi leiate:
elva.ee/valdkondlikud-tunnustused.

esitada igaüks kuni 31. maini
e-taotluste keskkonnas SPOKU
(elva.ee – E-taotlused).
Lisainfo:
Auli Mäesalu, haridusspetsialist
auli.maesalu@elva.ee / 5886 4201
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ELVA VALLA INFO

Hajaasustuse programmi
taotluste vastuvõtt on lõppenud

K

õikidel soovijatel oli võimalus 1. veebruarist 1. aprillini
esitada toetuse taotlusi hajaasustuse programmi. Riigi
tugiteenuste keskuse hajaasustuse
programmi kaudu rahastatud toetuse abil on inimestel, kes elavad
hajaasustusega piirkonnas, võimalik välja ehitada veevärk ja kanalisatsioon, teha korda koduõuest
avalikult kasutatavale teele viiv
juurdepääs või paigaldada autonoomseid elektrisüsteeme.
Selle aasta hajaasustuse programmi taotlusvooru laekus Elva
vallas kokku 69 taotlust kogusummas 268 330,49 eurot. Enim taotlusi
esitati veesüsteemidele (33) ning
kanalisatsioonile (28). Kuus taotlust esitati juurdepääsu teede rajamiseks ning kaks elektrisüsteemi
paigaldamiseks. Piirkonniti esitati
kõige rohkem taotlusi Konguta
(19), Puhja (18) ning Rannu (12)
piirkonnast. Rõngust ja Aakrest
kummastki kaheksa taotlust ning
Paluperast neli taotlust.
Esmasel taotluste ülevaatamisel
osutus viis taotlust mittevastavaks,

seega hindamiskomisjonile edastatakse hindamiseks 64 taotlust.

Taotlusi hindab
6-liikmeline komisjon

Elva vallavalitsus on moodustanud 6-liikmelise hindamiskomisjoni, kes aprilli lõpus teostas
objektidel paikvaatlusi. Hindamiskriteeriumite alusel moodustub
taotlustest pingerida, mille alusel
selgitatakse välja rahastuse saavad
taotlused. Hindamistulemused selguvad hiljemalt juuni alguseks.
Projektide teostumisse panustavad võrdselt nii riik, kohalik omavalitsus kui ka taotleja. Toetuse
maksimaalne summa on 6500 eurot, toetuse osakaal projekti maksumusest on maksimaalselt 67% ning
taotleja omafinantseering 33%.
Elva vallavalitsus toetab hajaasustuse programmi valla eelarvest 60 000 euroga. Riigipoolne
summa on tänaseks teadmata, kuid
tavapäraselt on riigi ning valla osalus samas suurusjärgus. Riigipoolse toetusvahendite jaotuse kohalike

ENIM TAOTLUSI ESITATI VEESÜSTEEMIDE
KORRASTAMISELE.

Foto: pixabay.com

omavalitsuste lõikes koostab riigihalduse minister käskkirjaga kui valdade
hindamistulemused on selgunud. Positiivsetest hindamistulemustest lähtudes otsustab riik omapoolse antava rahajaotuse.
Lisainfo:
Sirli Pippar,
arendusspetsialist
Tel 5837 7930
sirli.pippar@elva.ee

E

projektis veel kuus kohalikku
omavalitsust: Kambja vald,
Kohila vald, Narva linn, Rae

Valla lastekaitsespetsialistid võtavad vastu taotlusi
soodustuusikute saamiseks
noortelaagritesse.
Valgemetsa noortelaagrisse on Elva valla lastele broneeritud 8.–14. august 2022
vahetusse 50 kohta, laagrisse
oodatakse lapsi vanuses 7–14
aastat.
Veski noortelaagrisse on
Elva valla lastele broneeritud
8.–13. august 2022 vahetusse
10 kohta, laagrisse oodatakse
lapsi vanuses 8–16 aastat.
Eelisjärjekorras saavad
tuusikuid kolme- ja enamalapseliste ning toimetulekuraskustes perede lapsed.
Avaldused tuleb esitada Elva
vallavalitsusele hiljemalt 31.
mail.
Täpsemat teavet jagavad
piirkondlikud lastekaitsespetsialistid:
• Eve Jõgi (Elva linn): 527 0561
eve.jogi@elva.ee;

• Laura Kuusk (Rannu ja Rõn
gu piirkond): 505 1707 /
laura.kuusk@elva.ee;
• Hille Deede (Puhja ja Kon
guta piirkond): 5919 1693 /
hille.deede@elva.ee.

ELVA VALLA
MATKAHOOAEG ON
AVATUD

vald, Saue vald ja Viru-Nigula vald.

Projekti raames on külastatud
Saue, Rae ning Viru-Nigula valla haridusasutusi ja ettevõtteid. 5.–7. aprillil jõudsid külalised Elva ja Kambja
valda. Kolmepäevase seminari fookusteema oli lastevanemate kaasamine ja töö hariduslike erivajadustega
õpilastega.
Elva vallas tutvusid haridusjuhid
Murumuna lasteaia projektõppega,
Elva laste- ja perekeskuse tööga, Peedu kooli omapärase õppekeskkonna
ja Puhja kooli haridusuuendustega.
Päeva lõpus jagati 3-minutiliste ettekannetena kogemusi lapsevanemate
ja hariduslike erivajadustega laste
kaasamisest.
Vallavalitsusest tervitasid külalisi
Priit Värv, Liis Lehiste, Auli Mäesalu,
Karmen Moont ja Sirli Pippar. Seminaril osalesid ka URBACT projekti
Elva meeskonna liikmed Marge Jaa-

SUVELAAGRITE
SOODUSTUUSIKUTE
TAOTLEMINE

• Jessika Kaur (Elva linn,
Palupera, Käärdi, Uderna,
Hellenurme, Kirepi, Kalme,
Käo): 5381 8871 /
jessika.kaur@elva.ee;

Kohalike omavalitsuste
haridusjuhid külastasid
Elva valda
lva vald osaleb URBACT
Eesti linnade võrgustikuprojektis "Koostöine
ja innovaatiline haridus".
Projekti üldine eesmärk on luua
Eesti kohalikest omavalitsustest
haridusvaldkonna kogemuste
ja lahenduste jagamise võrgustik, mis toetab laste ja noorte
ettevõtlikkuse arendamist ja
elulist õpet, kaasates erinevaid
kogukonna liikmeid (nt lapsevanemad, ettevõtjad, MTÜ-d
jpt). Seejuures õpitakse Tallinna
URBACT On Board rahvusvahelise võrgustiku ning kohalike
haridusasutuste
koostöövõrgustiku loomise kogemusest.
Peale Elva valla osalevad

LÜHIDALT

VALLAVANEM PRIIT VÄRV TERVITAB SEMINARIL OSALENUD
KÜLALISI.

si-Tamm, Kadri Joost, Garmen Vallikivi, Silver Sõukand, Dagmary Kuslap ja Ülle Närska.
Kambja vallas külastati Kuuste
mõisakooli, Kambja noortekeskust
ja Tõrvandi lasteaeda Rüblik. Indrek
Maripuu eestvedamisel toimus töötuba, kus otsiti mõttemustrite murdmise meetodite abil lahendusi, kuidas aktiivsemalt kaasata haridusellu
lapsevanemaid. Lisaks tutvustasid
Ülenurme kooli vanematekogu eestvedajad oma praegusi tegemisi ning
edaspidiseid plaane.
Kolmas seminaripäev korraldati
Tartumaa omavalitsuste liidu kontoris, kus Tartu Herbert Masingu kooli
ja Kammeri kooli esindajad jagasid

Foto: erakogu

oma kogemust seoses hariduslike
erivajaduste õppijate ja ettevõtlikkuse arendamisega. Maakondlikest
omavalitsusteülestest haridusprojektidest andsid ülevaate Tartumaa
omavalitsuste liidu tegevjuht Sven
Tobreluts ja haridusnõunik Kairi
Vasemägi.
Kolme päeva jooksul saime jagada oma häid kogemusi teistele
omavalitsustele ning samuti saime
uusi ideid ja praktikaid, mida ise
tulevikus arendada ja ellu viia.
Liis Lehiste,
haridus- ja kultuuriosakonna
juhataja

1. mail kogunesid matkasõbrad Järvemuuseum Akva:rium
parklasse, et sealt üheskoos
võtta ette paaritunnine tõukerattamatk. Enne retke viis
matkakorraldaja Loodusturism OÜ eesotsas Imre Arroga
matkajatele läbi ka instruktaaži,
et matk kulgeks võimalikult
ohutult ning nauditavalt.
Ligi 12 km pikkune marsruut kulges mööda kaunist
Võrtsjärve idakallast, metsavaheteid ning käidi imetlemas
ka Mustjärve. Nii suuri kui
väikseid matkasõpru osales
matkal kokku 25. Matkapäeva
üheks lisaülesandeks oli vaadata looduses ringi ning püüda
ilusamad vaated kaamerasilmaga kinni.
Päeva lõpetas toitev kõhutäis kohvik Elwa poolt.
Matkapäeva korraldas Loodusturism OÜ koostöös Elva
Kultuur ja Sport SA-ga.
Suur tänu Loodusturism OÜ-le
ja kohvik Elwale.
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KOGUKOND

Rõngu kandi viie tee
puhvetite päiv 2022

LÜHIDALT
VALGUTA KOOLI JA KÜLASELTSI
PEREMATKAD ON PIKK TRADITSIOON
UKU RANDVIIR
6. KLASSI ÕPILANE

Sel aastal on Elva suvi täis häid maitseid ja vägevaid
elamusi. Suve vältel toimub Elva vallas lausa kolm
kodukohvikute päeva.
Kodukohvikute suve Elva vallas
avab 11. juunil Rõngu piirkond, kus
oma uksed avavad Rõngu kandi viie
tee puhvetite päival 11 kodukohvikut. Pikem kodukohvikute tutvustus
ilmub Elva infolehes juba mai lõpus.
Seniks, aga teeme lühikese ülevaate
puhvetitest, kus sel aastal saab hääd
toitu nautida ja kõrvale pakub iga
puhvet midagi omanäolist olgu selleks õpituba, näitus või veel midagi
põnevamat.
Sel aastal avavad oma uksed järgmised puhvetid:
• Mõisapreili Margarethe Suvekohvik (Mõisa tee 10, Aakre küla. Avatud 11–18);
• Pii-Rii Puhvet (Piiri 11, Rõngu alevik. Avatud 12–16);
• Vanaaja kohwik (Pansion Hermann Rõngus, Tartu mnt 1. Avatud 10–17);
• Kodukohvik Pärna pagar (Pärna tänav 3, Rõngu alevik. Avatud
10–17);
• Jäätise kohvik (Valguta seltsimaja,
Valguta küla. Avatud 11–16);
• Tõuka Puhvet (Valga mnt 12, Rõngu alevik. Avatud 11–15);

• Palupera Pritsikuuri puhvet (Palupera pritsikuur, Palupera küla.
Avatud 11–16);
• Küüni Kõrts (Koruste küla. Avatud 12–19);
• Kodukohvik Lillelapsed (Koruste
küla, Piiri talu. Avatud 11–17);
• Kase talu loomapark (Kase talu,
Kirepi küla. Avatud 10–15);
• Kodukohvik Memme maal (Rannaküla, Linaski talu. Avatud 11–
18).
Puhvetite külastuse muudab sellgi aastal lõbusamaks vahva templimäng, millest osavõtmine on imelihtne. Vali välja esimene puhvet, mida
soovid külastada ja ostu sooritades
küsi puhvetist endale templimängu
leht. Templimängu lehel on ära toodud kõik osalevad puhvetid nende
lahtioleku aegadega. Selleks, et osaleda templimängu loosis, tuleb terve päeva vältel külastada kaheksat
puhvetit, sooritada seal ost ja päeva
lõpuks tuua leht puhvetite päiva
peastaapi, mis paikneb Rõngus Hiugemäel.

Varakevadine
kohtumine kunstnik
Leili Purega

M

ärtsis toimus Puhjas
ajalootund, külaline oli kunstnik Leili
Pure. Leili Pure on
sündinud Puhjas kuuelapselises
peres, käinud Puhja koolis.
Kuldses eas kunstnik rääkis
oma perest, haridusteest, kunstnikuks kujunemisest. Kooliajast
Puhjas oli palju juttu, kust jäi
meelde ennekõike laste soov õppida. Õppida taheti, õpikuid jagati omavahel, kord sai üks laps
õpiku koju õppimiseks, et järgmisel päeval koolis vastata, siis

tuli õpik anda teisele lapsele. Soov
õppida oli kõigil. Leili meenutab, et
sõjajärgsel ajal nappis kõike. Näiteks
kingad tegi kohalik kingsepp sea- ja
härjanahast, need olid ilusad, selliseid kannaks ta praegugi, kui kätte
saaks, rääkis külaline härdumusega.
Edasi jätkus haridustee Tartu III
keskkoolis. Kunstnikuks saamine toimus kogemata: ülikooli saksa keelde
sisse ei saanud ja kui ta läks õe dokumente kunstikooli viima, siis otsustas enda dokumendidki sisse anda.
Joonistada ta oskas, kuna tal oli lapsest peale teadmine, et üks laps peab

Templimängu peaauhind on
sel aastal perepuhkus Lottemaale.
Templimängu auhinnakorvis leiab
hääd ja paremat sellistelt ettevõtetelt
nagu Kommipomm, Birchlagoon,
Terminal Oil, V Spa, Rõngu pagar ja
teised kohalikud tootjad ja ettevõtjad.
Sel aastal on tagasi palavalt armastatud rahvapidu Hiugemäel, mille
väravad avatakse kell 19. Üheks õhtuks muutub Hiugemägi sumedaks
festivali alaks, kus tegevusi igas vanuses külastajatele. Näiteks on kiikingu ja slackline-ga väljas Vabadussport, lapsed saavad lustida batuudil
(NB. need teenused on tasulised).
Peale meelelahutuse saab nautida
peoala toidunurgas hõrgutisi erinevatelt toitlustajatelt.
Pealaval astuvad sellel aastal üles:
Stefan & Band, Peobänd Roxy ja
esinejate rivile paneb väärika lõpu
ansambel Smilers. Bändide vaheaegadel DJ Möls videodiskoga. Mis kell
üks või teine artist lavale astub ja üldinfo puhvetite ja päeva melu kohta
leiab Rõngu kandi viie tee puhvetite
päiva ja Rõngu rahvamaja Faceboo-

Meie koolis on perede matkasid korraldatud juba 100 aastat (mitte
just päriselt), aga nii kaua, kui mina mäletan. Juba lasteaias olles sai
perematkadel käidud.
Alati on need õpetaja Lea korraldatud ja neil kõigil on oma kindel
teema, mis huvitab paljusid lapsi ja täiskasvanuid.
Sel aastal olid matkad pühendatud kodukoha kirjanikele:
1. Friedebert Tuglas käis koolis Udernas. Sel päeval oli J Ä L E
ilm. Vapraid inimesi oli ka üle kahekümne. Käisime Uderna
kooli juures. Sealne vana park oli mälestuskive täis.
2. Aino Kallase ,,Barbara von Tiesenhausen" viis meid Randu
ja Võrtsjärve äärde. Õpetaja jutustas meile legendi Barbarast.
Nägime jäämägesid ja saime pikema matka.
3. Hella Wuolijoki oli minu jaoks päris tundmatu kirjanik.
Sõitsime tema pärast lausa Alale. Rahvast tuli nii palju (59),
et bussi ei mahtunud ja mõned tulid autodega järele. Tee peal
kuulasime jutustust Ella Marie Murrikust ja tema abielust Sulo
Wuolijokiga ning hilisemast karjäärist Soomes. Käisime veel
kirikus ja surnuaias. Lõpuks oli raamatukogus kogunemine,
kus meile pakuti teed ja kringlit.
Mulle need matkad meeldisid, eriti Võrtsjärve ääres käik. Ilm oli
nii ilus ja oli väga lõbus. Minu emale meeldis Hella Wuolijoki
matk, sest ta „fännab“ tema näidendeid. Järgmisel aastal ootan uusi
põnevaid matku.
Fakt: Tegelikult on Valguta kooli südamekuu perematkad toimunud alates
2015. aastast.

ki lehelt. Igal nädalal toimub lehel
ka vahvate auhindadega jagamismäng. Rahvapeo piletid on müügil
piletikeskus.ee lehel.
VÕRTSJÄRVE JÄÄMÄED PAKKUSID
LASTELE PALJU RONIMISLUSTI.

oskama joonistada ja laulda, nii oli
kodus õpetatud. Nad võeti mõlemad
õega kunstikooli vastu ja sellega sai
elukutse valik tehtud.
Peale kunstikooli läks Leili Pure
kunstnikuna tööle Kohtla-Järvele ja
asus kunstiinstituuti õppima ruumija mööblikujundust. Oli väga edukas
õppija ja hiljem ka noorte kunstnike
juhendaja.
Leili loomingus on palju looduspilte, armastuse lillede vastu on ta
kodust kaasa saanud. Meil oli au vaadata autoriga tema imeilusat maalinäitust ja kuulda piltide loomislugusid.
Kunstnik kinkis Puhja seltsimajale
kaks suurt taiest: „Kullaketrajad” ja
„Las jääda ükski mets”.
Kunstniku maalide näitus-müük
on Puhja seltsimajas avatud. Maalidest saadud tulu annetab pensionipõlve pidav kunstnik Puhja vana

KUNSTNIK LEILI PURE JA TEMA MAAL „VAADE SAVIKOJA
TALULE VIHAVU TEELT“.

Foto: Ann Luikmäe

Foto: Tiit Kuusemaa

koolimaja renoveerimiseks ja usub, et see hoone elab veel sajandeid, väärib
kordategemist ja kasutust.
Näitust on võimalik külastada 31. maini Puhja seltsimajas.
Marje Norman,
Puhja Aja Mälu
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2022 - RAAMATUKOGUDE AASTA

Valguta ja Koruste
raamatukogud
Eelmises valla lehes rääkisime Teedla
raamatukogust, mis on Rõngu raamatukogu
harukogu. Rõngu raamatukogul on aga veel kolm
harukogu. Täna tutvustame neist kahte: Valguta ja
Koruste raamatukogud.

V

alguta raamatukogu hoiavad töös raamatukoguhoidjad Maie Loot ja Piret Terve.
Koruste raamatukogu hoiab
Maie ja nagu juba teame, Teedla raamatukogu Piret. Mõlemad raamatukoguhoidjad töötavad ka Rõngu
raamatukogus, nii et nende kummagi tööpõld laiub kolmele raamatukogule.

Piret Terve: 1999. aastal avas
Kristlik maanaiste selts Valguta
praeguses seltsimajas lugemistoa,
mille eestvedajaks oli Ülla Hunt.
Algul olid kogus ainult annetatud
ja teistest raamatukogudest saadud
mahakantud raamatud ning laenutajateks seltsi liikmed. Kolm aastat
hiljem sai sellest ettevõtmisest Valguta raamatukogu. Esimesed juhatajad oli Killu Maadla ja hiljem Priit
Laineste.
Valguta raamatukogu asub Valguta seltsimajaga ühes hoones,
mistõttu on palju koostööd tehtud.
Koostööd teeme ka Valguta maanaiste seltsiga ja Valguta lasteaiaga.
Lapsed külastavad raamatukogu
või siis raamatukogu töötaja läheb
ise lasteaeda külla ja võtab kotiga
raamatud kaasa, vaatamiseks ja lugemiseks. Valguta maanaiste seltsiga oleme korraldanud erinevaid
kirjanduslikke üritusi.
2009. aastast on Valguta raamatukogu Rõngu harukogu. Raamatukogu lugejad on enamus kohalikud inimesed. Lapsed soovivad
põhiliselt kohustuslikku kirjandust,
täiskasvanud ilukirjandust ja ajakirjandust. Käiakse ka arvutis makse maksmas või siis printimas. Valguta raamatukogus kasutame palju
RVL-i (raamatukogude vaheline
laenutus), sest alati pole just seda
raamatut, mida küsitakse. Enamasti toome soovitud raamatud teistest
raamatukogudest ise kohale.
Et Piretiga tutvusime lähemalt
eelmises lehes, siis seekord on
minu vestluskaaslaseks Maie Loot:

Kuidas sai Sinust, Maie,
raamatukoguhoidja?

Lõpetasin Elva Keskkooli 1965.
Just siis otsiti Koruste raamatukokku uut töötajat. Kandideerisin
ja saingi koha. Kuna ma raamatukogutööst midagi ei teadnud, siis

käisin seda Tartu Rajooni keskraamatukogus õppimas. Hiljem, 1988.
aastal lõpetasin ka raamatukogutöötajate kursuse Viljandis kultuurikoolis.

Milline on Koruste raamatukogu?

Koruste raamatukogu asutati 1.
oktoobril 1948 ja on praegu Rõngu
raamatukogu harukogu. Raamatukogu on oma eluea jooksul tegutsenud neljas kohas – endises Koruste
koorejaamas, Emilie Haljaste majas,
Viinalassi talu kaupluse teisel korrusel ja alates 1967. endises Koruste
algkooli majas. See vana maja on
muinsuskaitse all. Raamatukogu
kasutuses on kaks ruumi, mida kütab õhksoojuspump. Hetkel vajaks
raamatukogu üks tuba väikest sanitaarremonti.
1971. aastal liideti Rõngu ja
Koruste raamatukogud paariskoguks, s.t et raamatukogudel on
ühine kirjanduse varamu, kuid
perioodika on eraldi. Nii on see
jäänud tänaseni. Praegu on minu
tööaeg jaotatud nii, et esmaspäeval
töötan Rõngu raamatukogus, neljapäeval Valguta raamatukogus ja
laupäeval Koruste raamatukogus.
Koruste raamatukogu ongi avatud
ühel korral nädalas – laupäeviti kell
10–15.

Millised on Sinu tööülesanded?

Mina teenindan lugejaid, vastan
kirjadele, tellin raamatuid Valguta raamatukogule jälgides aastas
ettenähtud summasid ja lugejate
soove. Raamatukokku jõudnud
raamatud tuleb vormistada raamatukoguprogrammis Urram. Igal
aastal tuleb teha ka statistiline ja informatsiooniline aruanne. Aastast
2000 olen pidanud Koruste raamatukogu kroonikat, kus on sees fotod
üritustest ja näitustest. Sama kaua
olen pidanud ka külalisraamatut.
Neid on hea vaadata ja meenutada
vanu aegu.
Koruste raamatukogul on oma
roll ka külaelus – küla jõulupeod
toimuvad raamatukogu ruumides, siin on toimunud emadepäeva
kontsert, pühapäevakooli lõpetami-

ne jm. Raamatukogu üritustel kohtutakse kirjanike ja kunstnikega.
Külas on käinud Lehte Hainsalu,
Anne Maasik ja Heiki-Rein Veromann, Elle Tarik, Maite-Margit
Kotta, Siiri Laidla jpt. Kuna olen
ise Koruste algkoolis õppinud, olen
palju kordi korraldanud ka Koruste
kooli kokkutulekuid.

Milliseid raamatuid loetakse? Mida ise loed?

Valguta ja Koruste lugejad tahavad lugeda Eesti kirjanikke, aga
loetakse ka välisautoreid ning raamatuid psühholoogia ja ajaloo vallast. Ise olen viimasel ajal lugenud
Marje Ernitsa, Leelo Kassikäpa ja
Heli Künnapase raamatuid. Väga
on meeldinud meie oma valla kirjaniku Kristina Ruderi raamatud, viimati romaan „Mitte üksnes sõnad“.

Kuidas Sina ennast vormis
hoiad? Mis aitab raskustest üle saada?

Vormis hoian ennast hea tujuga. Võtan osa Valguta showtantsu
ringist „Valguta nägusad moorid“,
oktoobris saab juba kümme aastat.
Raskustest ülesaamine annab hea
tuju takka järgi. Autoroolis olles
laulan tihti. Mulle meeldib muusika, olen ise kahte pilli mänginud –
karmoškat ja akordioni. Mitu aastat
tagasi andsin oma pillid Rõngu pillimuuseumile. Arvan, et tuleb üksteist hoida, sest nagu ütleb salmirida – koos on soojem ja julgem, koos
on tulevik helgem, koos on ööselgi
valgem.
Soovin kõigile rõõmsat lugemislusti!
P.S Kui tahate Piretit oma silmaga näha, siis kindla peale minek on
külastada Teedla raamatukogu.
Maiega vestles
Pille Rekker
Elva linnaraamatukogust.

MAIE KORUSTE RAAMATUKOGUS 2014. AASTAL PIDAMAS
KORUSTE KOOLI KOKKUTULEKU AVAKÕNE.

Foto: erakogu

KOLLEEGID MAIEST:

RAHULOLUKÜSITLUS

Elga Uulast: Maie on kauaaegne
kolleeg, tagasihoidlik, samas jutukas, seltskonnas kerge tantsujalaga.

Head Rõngu raamatukogu ja Hellenurme,
Koruste, Teedla ning
Valguta harukogude lugejad!
Palume täita lugeja rahuloluküsimustiku, mis
on avatud kuni 23. maini
aadressil bit.ly/RahuloluRR ning paberkandjal
nimetatud raamatukogudes.
Pisikese tagasiside andmise eest loosime kõigi
täitjate vahel välja 30eurose COOP kinkekaardi.

Pille Elvast: Maie on ikka rõõmsameelse olemisega. Tema silmad
löövad särama, kui juttu tuleb tantsimisest.

KÜSIMUS LUGEJATELE:
Kes oli Koruste külas Salulaane
metsaonnis erakuna elanud
ajakirjanik, kirjanik ja rännumees?
Vastused on oodatud kuni 23. maini
e-aadressil: valguta.raamatukogu@
elva.ee või telefonil 5343 7149 . Õigesti vastanute vahel loositakse välja
auhind.

Lisainfo:
Rasmus Toompere,
Rõngu raamatukogu
direktor
5650 5161
rongu.raamatukogu@
elva.ee
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Kevad muusikakoolis

K

evadtalv on igal aastal see
periood, mil Eesti muusikakoolide liit korraldataval
konkursil saavad oma pillimänguoskuseid proovile panna
erinevate instrumentide õpilased
üle Eesti. Konkursist „Parim noor
instrumentalist 2022“ võttis osa
õpetaja Signe Oja akordioniõpilane Kert Karjus, keda vabariiklikus
lõppvoorus tunnustati diplomiga.
Hea meel oli, et esimest korda jõudis meie koolist konkursile kitarriõpilane – Egert Vutt pälvis regionaalses voorus diplomi, õpetajaks
Karel Kasak.
5. aprillil kogunesid Elva muusikakooli klarnetiõpilased Otepäält,
Ülenurmelt, Rõngust ja Elvast.
Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia
meistrikursuste programmi raames
jagas siinsetele õpilastele ja õpetajatele teadmisi ning näpunäiteid lektor Soo-Young Lee. 8. aprillil käisid
plokkflöödiõpilased Otepääl, kus
meistrikursuse korraldas õppejõud Reet Sukk ning 4. mail said
meie flöödiõpilased osa Heili Mägi
meistrikursusest Elvas.
Üle mitme aasta sai kultuurikeskuses toimuda aprillikuine
muusikakooli rütmimuusikute tegemisi kokku võttev kontsert „Rüt-

mimaagia“. Oma kooli õpetajatest
koosneva bändi saatel esinesid nii
suuremad kui ka väiksemad lauljad. Uhke tunne oli tõdeda, et saatebändi koosseisus tegid vahelduvalt kaasa nii hetkel veel õppivad
noored kui ka kooli vilistlased.
Enne koolivaheajale minekut oli
suur rõõm, et lausa kolmel päeval
käisid muusikakoolis pillide ja õppimisvõimalustega tutvumas ning
pisikest kontserti kuulamas lasteaedade Murumuna ja Õnneseen
suuremad lapsed. Põnevust jagus
nii pille ja koolimaja tutvustanud
õpetajatele, kontserdil esinenud
õpilastele kui ka lasteaialastele, kes
said mõne pilli mängimist ka ise
proovida.
21. aprillil kogunes kultuurikeskusesse 35 Tartu valla, Nõo,
Otepää, Elva muusikakoolide ning
Elva huviala- ja koolituskeskuse
klaveriõpilast, et esitada selgeks
õpitud karakterpalad võistumängimisel „Arbi klaver 2022“. Grand
Prix auhinna sai žürii otsusel Nõo
muusikakooli õpilane Georgi Karasjov, õpetaja Katrin Mägi. Muusikakool tänab kõiki võistumängimisel osalenud õpilasi ja õpetajaid,
Elva vallavalitsust, Eesti kultuur-

LÜHIDALT
SUVELAVASTUS „KIRI
KODUKANDIST“ ON
PEAGI MEIE EES

TITUS MARTINOV KOOS ÕPETAJA ÜLO LAANESAAREGA
KUULAMAS ÕPETUSSÕNU MEISTRIKURSUSEL.

kapitali, Elva kultuurikeskust, Taimur Treierit, Elva seiklusparki ning
Elva Keegel ja restot panuse eest
vahva sündmuse toimumise nimel!
Elva muusikakooli vastuvõtukatsed 2022/23 õppeaastal õppimist alustada soovijatele toimuvad
6.–8. juunil kell 13–19 Elvas, Kalda
tn 11. Taotluseid kooli astumiseks
saab esitada Elva valla haridusteenuste haldamise infosüsteemis
ARNO 15. maist 5. juunini. Muusikakoolis saab õppida erinevaid
puhkpille, akordioni, klaverit,

Foto: Elva
muusikakool

viiulit, löökpille, laulmist, kitarri,
basskitarri. 6–7 aasta vanuseid lapsi
ootame alustame eelõppes. Vabade
kohtade olemasolul saavad õppima
tulla ka täiskasvanud. Vastuvõtukatsete nõuete ja kooli õppimisvõimaluste tutvustuse leiab muusikakooli veebilehelt muusikakool.elva.
ee ning 26. mail kell 16–19 toimuvad rohkem infot soovijatele konsultatsioonid.
Tuuli Vaher,
Elva muusikakooli direktor

Elva suvelavastus „Kiri
kodukandist”, mille
algmaterjali leidmiseks
kutsusid lavastaja ja
dramaturg elvalasi jagama
oma meenutusi, mälestusi,
muljeid, juhtumisi Elvas
elamisest, on täie hooga töös.
Pidulik esimene lugemine
on õnnelikult seljataga,
tekstikohendused tehtud ja
analüüsid käimas. Proovid
toimuvad nii veebi teel
kui ka kontaktproovidena
– viimased küll esialgu
Tallinnas. Kuid peagi
on oodata lavastajat ja
näitlejaid Elvasse, et
tulevases etendusepaigas
nostalgiaimpulssi kogeda.
Esietendus „Kiri
kodukandist”, mis on ühtlasi
uue avatava Verevi kuurilava
avasündmus, on teie ees juba
kuu aja pärast – 9. juunil kell
19.
Piletid tasub soetada
PILETILEVI eelmüügist, sest
kuurisaalis on kohti piiratud
arv ning kohapeal müügiks
ei pruugi pileteid jaguda.
Etendused toimuvad 9.,
10., 11., 12., 15., 16., 18. ja 19.
juunil – jälgige reklaami ja
ostke piletid Piletilevist.

Arengud Elva haiglas
Elva haigla juurdeehitust on
üle aasta ehitatud ja samaaegselt
on toimunud remont maja sees.
Osad ruumid on saanud valmis,
näiteks silmaarsti uus kabinet
koos silmaõe ruumiga, samuti
elektriravi ruum koos uue aparatuuriga. Praeguseks on remont
lõpetatud laboratooriumis ja
röntgeni kabinetis. Röntgeni kabinetti ostis Tartumaa tervisekeskus uue täisdigitaalse röntgeni
seadme. Röntgeni teenust osutab
Elva haiglas Medirad-R, kes on
spetsialiseerunud just radioloogiliste teenuste osutamisele.
Elva haigla teeb koostööd
patsientide paremaks teenindamiseks nii Tartu Ülikooli kliinikumiga kui ka eraettevõtetega.
Tartu Ülikooli kliinikum üürib
meilt ruume ja alates selle aasta
algusest on Elva haigla ruumides

avatud kliinikumi noorte vaimse tervise õe vastuvõtt.
Laboratoorium oli varem kitsastes
oludes ühes ruumis, praegu on tema
käsutuses kaks äsja remonditud ruumi. Laboratooriumi ruumides töötab
SYNLAB, kes on üks suuremaid laboratoorse teenuse osutajaid Eestis.
SYNLAB Eesti esindaja Anneli Raave-Sepp lisas: „Täna on labori käsutuses meie soovidest ja vajadustest
lähtuvalt äsja remonditud ruumid.
Loodame, et värske kuue saanud
ruumid meeldivad ka meie klientidele ning, et meeldivam keskkond
leevendab prooviandmisega seotud
hirme.“
Elva haigla on oma teenuste ampluaad laiendanud – meile on lisandunud neuroloogina Eve Toots, vastuvõtte teeb laste neuroloog Anu Sööt,
oleme välja koolitanud silmaarsti
assistendi, psühhiaatri vastuvõtt

SUVELAVASTUSE ESIMENE
LUGEMINE 11. APRILLIL
TALLINNAS.
Foto: Inge Kaseleht

UUS TÄISDIGITAALNE RÖNTGENI SEADE
ELVA HAIGLAS.

on suurenenud, töötab uus ämmaemand, jpm.
Samas täname kõiki patsiente ja
oma personali, kes on mõistvalt suhtunud üle aasta kestnud ehitusperioodi. Kindlasti on see põhjustanud
ebameeldivusi, kuid hea tulemus on
osaliselt juba käes.
Peeter Laasik,
SA Elva haigla juhataja

Foto: Elva haigla

Lisainfo:
Registratuur 737 0300
elvahaigla@ehaigla.ee

world ninepin bowling
championships
estonia | elva

world ninepin bowling
championships
estonia | elva

world ninepin bowling
championships
estonia | elva

KEEGLI MAAILMAMEISTRIVÕISTLUSED
OTSIVAD
VABATAHTLIKE
Meistrivõistlused toimuvad
15.-28. mail 2022.
Saatke enda kontaktinfo
osalemiseks e-aadressile
sport@elva.ee või tulge
world ninepin bowling
registreerige
ennast Elva
championships
spordihoones
e s t o n i a | e l v a kohapeal.

2022

world ninepin bowling
championships
estonia|elva
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world ninepin bowling
championships
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Jäätmete ja haljastusprahi
põletamine on keelatud
Prügi põletamine koduaedades on päevakajaline
just kevadel, kui võetakse ette suurpuhastus kodus
ja aias. Aiamaal peenraid korrastades või viljapuid
lõigates tekib aiaprügi, mida soovitakse lõkkes
põletada.
MARGIT BERG-JÜRGENS
KESKKONNASPETSIALIST

K

uigi aiaprügist vabanemisel
tundub põletamine kõige
lihtsam viis, on sellise lõkke
tegemine Elva valla tiheasustusaladel* keelatud!

Antud nõue tuleneb Elva vallas
Elva vallavolikogu 13. jaanuar 2018
kehtivast jäätmehoolduseeskirjast
§ 6 lg 1, mis sätestab, et jäätmete,
sealhulgas haljastusprahi põletamine on keelatud, kui selleks ei ole
keskkonnaameti poolt väljastatud
vastavat luba.
Haljastusjäätmete (lehed, taimejäänused ja oksad) tekkimisel on
soovituslik need komposteerida.
Oksad saab viia Elva linna Kirde
tn 6 katlamaja kinnistu taha garaažide juurde okste kogumise platsile (kindlasti ei tohi viia katlamaja
hoovi). Platsile võib viia ainult
puitunud oksi, mis ei sisalda naelu.
Ehitusprahti ja haljastusjäätmeid
sinna viia ei tohi!
Jäätmehoolduseeskiri reguleerib jäätmehoolduse korraldust
Elva valla haldusterritooriumil.
Eeskirja alusel pakub Elva vallas
korraldatud jäätmeveo teenust AS
Eesti keskkonnateenused. Kinnistu
omanikud on kohustatud kinnistul
tekkivad olmejäätmed üle andma
veopäeval AS Eesti keskkonnateenustele. Nii haljastusjäätmeid, kui
ka mistahes muid olmejäätmeid ja
ohtlikke jäätmeid on keelatud lõkkes põletada.
Meeles tuleb pidada, et jäätmete põletamisel kahjustate te enda
ja naabrite tervist, seetõttu on see
ka seadusega keelatud. Jäätmeid
lõkkes põletada ei tohi, sest põletamisel tekkinud toksilised ained
ei saasta mitte ainult õhku, vaid
ladestuvad maapinnale, kandudes
sealt edasi põhjavette. Jäätmete
põletamisel õhku paiskunud mürgiseid aineid hingame me ise sisse,
samad ained langevad aias kasvavatele taimedele ning jõuavad meie
kehasse aiasaadustega, näiteks
marjade või köögiviljadega.
Hajaasustusega piirkondades**

on lõkke tegemine lubatud, kuid ka
siis ei tohi panna kunagi lõkkesse
midagi muud peale kuivade okste,
immutamata puidu või kiletamata
papi ja paberi.
Prügi põletamisega kaasnevad
müüdid on visad kaduma. Sageli
arvatakse, et kui vanasti põletati
prügi ahjus ja lõkkes, siis järelikult
võib seda teha ka nüüd. Aastate
jooksul on jäätmed muutunud: kui
mõnikümmend aastat tagasi pakiti
toiduained paberisse ja klaastaarasse, siis praegu kasutatakse valdavalt plastpakendeid. Samuti on
kasvanud jäätmete hulk, sest tarbimine on muutunud ja suurenenud.
Kõige lihtsam viis jäätmetest
vabaneda on need liigiti sortida:
paberi- ja papijäätmed ning plastpakendid saab viia avalikesse ko-

gumiskonteineritesse, pandimärgiga pudelid taaraautomaati. Vanad
mööbliesemeid, ehitus- ja lammutusjäätmed ning rehvid saab üle
anda jäätmejaamades.
Lähima jäätmejaama, avaliku
pakendikonteineri või vastuse küsimusele, kuhu millised jäätmed
viia, leiad lehelt kuhuviia.ee.
Elva vallas olevate võimaluste
kohta saab uurida ka omavalitsuse
koostatud jäätmehoolduseeskirjast
või valla kodulehelt www.elva.ee.
Kas teadsite, et jäätmete koostises on aineid, mis lõkkes põletades
vabanevad keskkonda ning võivad
tuulega kanduda oma koduaiast
kaugemalegi. Plastide mittetäielikul põlemisel paiskub õhku mürgikokteil, mis sisaldab muuhulgas
vähki tekitavaid ühendeid. Näiteks tekivad nii dioksiinid, mis on
üks mürgisemaid ühendeid, mida
inimene on suuteline tekitama – ja
seda just kodusel jäätmepõletusel.
Dioksiinid on silmale nähtamatud
ja nende mõju inimese tervisele ei
avaldu kohe. Sageli võib minna
aastaid, enne kui haigusnähud ilm-

JÄÄTMETE LÕKKESSE PANEK ON KEELATUD.

nevad. Mõnel juhul võivad mõjud
avalduda alles järglastel. Kõige
rohkem tekib dioksiini plastmassi, kilekottide, rehvide, töödeldud
puidu ja paberi ning muu taolise
põlemisel. Need on pika toimega
mürkained, mis sadestuvad mullas
ja seejärel köögiviljades, neid süües
jõuavad mürgised ained meie organismi.
Kui märkate jäätmete põletamist
või jäätmetega ettevalmistatud lõkkekohta, andke sellest teada riigiinfo
telefonil 1247.
Jäätmekäitlusalaste

küsimuste

Foto: Margit Berg-Jürgens

korral pöörduge julgelt Elva vallavalitsuse keskkonnaspetsialisti
poole telefonil 5305 2500.
* tiheasustusala – Elva valla asustusüksused Elva linn, Rõngu alevik,
Käärdi alevik, Rannu alevik, Kureküla
alevik, Puhja alevik, Ulila alevik
** hajaasustusala – on ala, kus ehitised (hooned ja rajatised) paiknevad
üksteisest kaugel või neid ei ole üldse.
Hajaasustusalaks on valdav osa Eesti
külade territooriumist, sealhulgas põllu- ja metsalad ning loodusliku ilmega
alad.

Info Elva valla jäätmejaamadest/punktidest ja vastuvõetavatest jäätmetest:
JÄÄTMEJAAM

ASUKOHT

LAHTIOLEKUAEG

VASTU VÕETAKSE

Elva linn Nooruse
tn 8
(juurdepääs
Puiestee
tänavalt)

E kell 9–18,
K kell 9–18;
L kell 9–15;
riigipühadel
suletud
Vastuvõtja
tel 553 6462

Tasuta saab ära anda: vanapaber ja paberpakendid, plastpakendid, klaaspakendid (purgid ja pudelid), lehtklaas (akna-, auto-, peegelklaas), komplektsed elektri- ja elektroonikaseadmed (külmikud,
telerid, tolmuimejad, pesumasinad, triikraud, elektriline mänguasi, muruniiduk, röster, mobiiltelefon,
arvutid ja muu kasutuskõlbmatu kodutehnika), penoplast (pakendite ümbert), ohtlikud jäätmed (nt
olmekemikaalid, akud, patareid, värvid, ravimid jne) ja vanarehvid.
Tasu eest võetakse vastu: suurjäätmed (mööbel ja muu taoline), ehitus- ja lammutusjäätmeid (hind:
15 €/m³ või 0,15 €/kg) ja eterniit võetakse vastu hinnaga 0,15 €/kg.
Palume eterniidi üleandmine eelnevalt kokku leppida vastuvõtjaga.

Rõngu
piirkond

Tehase tn 8
(vana bensiinijaama
juures)

Avatud iga päev

Tasuta saab ära anda:
Klaas-, plast- ja metallpakendid.
Ohtlikud jäätmed (akud, patareid, vanad ravimid, olmekeemiajäätmed, taimemürgid, värvijäätmed,
vanad õlid, õlifiltrid, ohtlikke aineid sisaldavad pakendid, elavhõbelambid, elavhõbe jne).
Jäätmepunktis saab ära anda elektroonikajäätmeid.

Puhja
piirkond

Nooruse
tn 4, Puhja
alevik

K kell 16–18
Vastuvõtja
tel 5850 5015

Tasuta saab ära anda:
Paber- ja kartongipakend. Vanaelektroonika (külmikud, telerid, pesumasinad, arvutid, päevavalgustuslambid ja kõik muud seadmed, millel on juhe küljes või patarei sees.
Suurjäätmete kogumiskonteiner, võetakse vastu: mööbliesemed, vaibad, madratsid, kardinapuud
jms.
Jäätmepunktis saab ära anda elektroonikajäätmeid, suurjäätmeid ja ohtlike jäätmeid ainult VASTUVÕTUAJAL. Paber/papp ja pakendikonteinereid saab kasutada igal ajal.
NB! Autorehve vastu ei võeta!

Rannu
piirkond

Ringtee tn
4, Rannu
alevik

Ohtlikuid jäätmeid
saab viia K kell
12–14.
Muul tööajal
helistada 5398 9259

Tasuta saab ära anda:
Pakend, paber, ohtlikud jäätmed (õlijäätmed ja õlifiltrid, vanad akud ja patareid, päevavalguslambid,
elavhõbedajäätmed, saastunud pakendid, värvi-, liimi- ja lakijäätmed, lahustijäätmed, aegunud ravimid, olmekeemia jäägid, taimekaitsevahendid, telerid ja külmikud).
NB! Autorehve vastu ei võeta
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Avati põhjalikult uuenenud
Annikoru kettagolfi park
30. aprillil avati pidulikult põhjaliku uuenduse saanud Annikoru
discgolfi park.
Raja uuendamisse on panustatud ligi 80 000 eurot, mille hulka
kuulub ka Elva valla kaasava eelarve toetussumma 15 000 eurot.
Pargi avamise puhul toimusid
võistlused kolmel järjestikusel päeval – reedest pühapäevani.
Avamisel said tervistusteks sõna
Elva vallavanem Priit Värv, radade
disainer Martin Rotmeister, Annikoru discgolfipargi üks asutajaid
Meelis Külaots ning tänane pargi
eestvedaja Martin Lepasaar.
Kokku võttis võistlustest osa 162
sportlast ja mängiti kaheksas erinevas klassis.
Terminal Oil Annikoru Open
2022 võitjad:
MA1
I – Simar Villmann
II – Siim Sinikalda
III – Siim Isup
FA1
I – Hanna Vask
II – Liis Päid
III – Triin Oissar

FA3
I – Katrina Lang
II – Maris Lanno
III – Stella Tiit

MA3
I – Siim Punab
II – Mait Kool
III
–
Miko

CTP 10. rada | Halika Taliõun Kaja Ets, Anneli Kodasma, Roland
Tiik, Andres Viitkar.
Hole-in-One | Terminal Oil - Roland Tiik.

Saarniit

CTP 10. rada | Halika
Taliõun - Martin Rotmeister.
Loosiauhind Milwaukee akutrell – Siim Punab.
MA40 (PDGA 900+)
I – Rait Saluri
II – Aivo Moorits
III – Väino Kiuru

VASAKULT PRIIT VÄRV, MARGUS
LEPASAAR JA JÖRGEN ÕIGUS.

MA40 (PDGA <900)
I – Andres Rohtla
II – Alari Kiin
III – Märt Kallakas
FA40
I – Kaja Ets
II – Eve Jänes
IIII – Kersti Uudeküll
MA50
I – Mart Oper
II – Aivar Hunt
III – Raimo Laosma

Lõppes 29. mälumängu
turniir Palupera karikale

P

aluperas on mõttespordist lugu peetud juba
aastakümneid. Turniiri
kohalikule karikale peeti tänavu juba 29 korda. Samuti
on Palupera mälumängul välja
jagatud Valgamaa MV medalid.
Tänavusele 29. Mälumängu
turniirile Palupera karikale oli
Rõngu rahvamajja kogunenud
14 võistkonda. Lähedalt ja kaugelt, Rõngust ja Alutaguselt,
Otepäält ja Tartust, Kalme külast ja Põlvast. „Tänu“ Covidile
mängiti tänavugi neli vooru,
millest kehvem lõpuks maha
arvati. Teemad on olnud ikka
Eesti ja Eestiga seonduv. Pea-

murdmised on ette valmistanud
Tõnu Talve, Valdis Meos ja Leino
Pahtma. Muusika küsimustega on
aitand Priit Kuhlberg ERR arhiivist.
Auhinna laua aitasid katta: karikad, meened ja medalid aitas muretseda Elva vald, Valgamaa spordiliit, Rõngu rahvamaja, Rõngu
pagar AS ja MTÜ P-Rühm.
Kogu tänavune mäng oli siiski Otepää valla soolo, kes ei jätnud kellelegi võimalustki. Seda
tasavägisem oli võistlus teisele ja
kolmandale kohale, kus tuli lõpptulemiseks kokku liita kõik välja
mängitud punktid.
Kokkuvõtteks võitis ülekaalukalt 29. Palupera mälumängu ja
saavutas Valgamaa meistri tiitli

Foto: Magnus Reisner
ja Renno Reitsnik

Loosiauhind Milwaukee akutrell - Karin Kaaremäe.
Korraldajad tänavad: Terminal
Oil, DiscSport.ee, Halika taluõun,
Sanera OÜ, Mileedi lilled ja interjöör, Nordic Titanium, Haage,
Ülikooli kohvik, Eesti leivatööstus, Konguta rahvamaja, Elva
vald, Meelis Viinalass, Jüri Arumets, June Kaaver, Karl Andreas
Kreutzberg, ja kõiki võistlusel
osalejaid ja vabatahtlikke.
Rohkem infot ja pildid leiate
www.facebook.com/annikorudgklubi

meeskondlikus
mälumängus
Otepää valla võistkond, kooseisus Heivi Truu, Mairold Kõrvel,
Kaido Mägi ja Urmas Kuldma.
Teisele ja kolmandale kohale tulid vastavalt Alutaguse ja Tartu
Flamingo võistkond. Suurt külalislahkust näitasid kohalikud
Rõngu ja Kalme küla võistlejad.
Kõik mängijad said auhinnalaualt välja mängitud koha eest
valida raamatuid. Rõngu pagari
AS oli katnud rikkaliku kohvilaua.
Tagasiside oli meeldiv ja lubati kohtuda aasta pärast, nüüd siis
juubeli, 30. Palupera karika mängudel. Mälumängus saavad kasu
kõik – need, kes tunnevad võidurõõmu, kui ka need, kes kõige
rohkem teada saavad. Kohtumiseni järgmistel mängudel.
MTÜ P-Rühm

LÜHIDALT

TELLIGE TASUTA PAKENDIKOTITEENUS OTSE KOJU
Elva linna, Käärdi aleviku ja Valguta küla* eramajadel on
võimalus liituda pakendijäätmete kogumislahendusega. Teenus
on tasuta, kulud kannab OÜ Tootjavastutusorganisatsioon
(edaspidi TVO).
Pakendikotiteenus sisaldab ühte kollast 150-liitrist kilekotti,
millesse võib panna kartongist, plastist, klaasist ning metallist
puhtaid pakendijäätmeid (jogurtitopsid, konservikarbid,
plastmassist pudelid, klaasist pudelid, klaaspurgid, mahla- ja
veinipakid jne). Tuleb ainult veenduda, et pakendid oleksid täiesti
tühjaks tarbitud ja vajadusel loputatud.
Pakendikoti äravedu toimub ühel konkreetsel nädalapäeval iga 28
päeva tagant. Veopäeval peab pakendikott olema jäätmekäitleja
jaoks nähtaval ja kättesaadaval kohal (näiteks prügikonteineri
kõrval). Vastasel juhul tuleb tasuda tühisõidu arve teenusepakkuja
hinnakirja alusel. Kui pakendikotti pole võimalik kokkulepitud
päevaks välja jätta, tuleb jäätmekäitlejat sellest teavitada kaks
tööpäeva enne veopäeva.
Kui pakendeid tekib rohkem kui üks kotitäis, siis ärge muretsege,
teile saadetakse lisa kott. Peale täidetud kottide äravedu jäetakse
sama arv tühje kotte asemele.
Teenusega saab tutvuda ja liitumisankeedi täita TVO kodulehel
www.tvo.ee/teenused/eramajale. Lisaküsimuste korral palutakse
ühendust võtta info@tvo.ee või tel 681 1480
Miks liituda pakendikotiteenusega?
• Pakendikotid on tasuta ning need saadetakse postiga eramaja
aadressile.
• Pakendid viiakse ära koduväravast (ei pea viima kaugel
asuvasse pakendikonteinerisse).
• Kui pakendikott on täis, siis tõstke see äraveopäeval lihtsalt
nähtavale kohale, näiteks olmejäätmete konteineri kõrvale.
• See on lihtne! On üks kott, kuhu saad panna kõik puhtad
pakendid ja täis kilekottide asemele jäetakse alati uued tühjad
kilekotid.
• Pakendikotiteenus on õigesti sorteeritud pakendijäätmete puhul
tasuta.
• Kogumispäeva eel saadetakse meeldetuletus. Kui pakendikotti
pole võimalik kokkulepitud päevaks välja jätta, tuleb
jäätmekäitlejat sellest teavitada 3 tööpäeva enne veopäeva.
• Säästad keskkonda, sest pakendid suunatakse taaskasutusse.
Lisainfo: elva.ee/pakendite-sorteerimine
*Valguta külas teenindatakse ainult Rannu-Rõngu maantee äärde
jäävaid majapidamisi.
TÕSTKE PAKENDIKOTT
ÄRAVEOPÄEVAL LIHTSALT
NÄHTAVALE KOHALE, NÄITEKS
OLMEJÄÄTMETE KONTEINERI
KÕRVALE.

Foto: Triinu Paas

Kuna Elva linnas asuvad avalikud pakendikonteinerid
täituvad kiirelt, palume eramajade elanikel liituda tasuta
TVO kollase pakendikoti teenusega. Juhul, kui jääte teenuse
liitumisega hätta, võtke julgelt ühendust Elva vallavalitsuse
keskkonnaspetsialistiga, kes aitab Teid teenuse tellimisel.
Kortermajadel palume tellida iga kortermaja juurde oma
isiklik pakendikonteiner. Antud teenust pakuvad mitmed
pakendiorganisatsioonid: Tootjavastutusorganisatsioon
(TVO), MTÜ Eesti Taaskasutusorganisatsioon (ETO) ja Eesti
Pakendiringlus OÜ.
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Tulge vaatama oma valla
kollektiive Tartumaa tantsupeol



5. juunil kell 19 toimub Tartu ülikooli staadionil
Tartumaa tantsupidu “Päev Emajõel”.
KATI GRAUBERG-LONGHURST

EESTI RAHVAKULTUURI KESKUSE TARTUMAA RAHVAKULTUURISPETSIALIST

T

artumaa tantsupidu korraldab MTÜ Tartumaa rahvatantsujuhtide liit. Idee autor
ja projektijuht on Hegert
Leidsalu ning kunstiline juht on
Külli Petersell.
Teame ju kõik, et Emajõgi on
Tartumaad läbiv jõgi, sümbol ja
vaatamisväärsus. Peale selle on
Tartu linn tuntud kui “Emajõe
Ateena”. Seega, ilmselt pole
tartumaalast, kel poleks jõega oma
seoseid või mälestusi. Emajõgi
voolab terves ulatuses Tartumaa
piires, jagades maakonna kaheks,
kuid samas ühendades seda veel
tugevamini.
Tantsupeo idee autor ise on
öelnud, et Emajõgi pakub meile
uskumatult palju silmailu ning
võimalusi veeta oma aega koos
temaga: jalutada kaldapealsetel,
ujuda või sõita paadiga, kalastada
jne. Kuid samas peidab ta endas ka
ohte: ettearvamatu põhi, ebaselge
vesi, soised kaldad ja üleujutused.
Leidsalu selgitab, et jõgi ühendab
meid sellega, et on olemas ja voolab,
isegi kui me sellele igapäevaselt ei
mõtle, kuid nüüd toob jõe metafoori
välja sellega, et on aeg sellele

mõelda ja jõerütmis tantsida. Pidu
kannab endas igikestvaid väärtusi.
Olgu selleks siis hoolivus, armastus,
looduslähedus,
traditsioonid,
kogukonnatunne, koostöö, usaldus
kui turvatunne.
Eesti rahvatants on osa meie
vaimsest
kultuuripärandist.
Rahvatantsu all mõtleme nii
põlvest
põlve
edasi
antud
pärimustantse kui ka rahvuslikus
laadis
loodud
autoritantse.
Pärimustants on folklooriliik, mis
eksisteerib variantidena ja millel
puudub üks ning kindel fikseeritud
kuju. Tartumaa tantsupeol tulevad
esitamisele küll autoritantsud,
kuid nii põhisammud, põhitõed,
oskused on põhiliselt ikkagi meie
oma eesti folkloorsete tantsude ja
teadmiste põhjal loodud.
Üles
astuvad
Tartumaa
tantsurühmad
Peol astuvad üles Tartumaal
tegutsevad
tantsurühmad
mudilastest kuni eakateni, kokku
ligi 2000 rahvatantsijaga. Elva vallast
osaleb peol 9, Kambjast 6, Kastrest
3, Luunjast 2, Nõost 3, Peipsiäärest
7, Tartu vallast 7 ja Tartu linnast
74 kollektiivi. Praegune tendents
näitab olukorda, et väiksematest
omavalitsustest osalevad peol
enamasti täiskasvanute kollektiivid.
Lasterühmasid (v.a. mudilased)
osaleb peol kõikide valdade peale

Rannu Püha Martini
kirik kutsub

V

iljandi
maanteelt
Sangla ristis Rõngu
poole keerates hakkab teelisele varsti
paistma kukega kirikutorn ja
mõni kilomeeter edasi meelitab
keskaegne Rannu Püha Martini kirik juba peatust tegema.
See tuleb kasuks, sest viimastel aastatel on kirikus jõutud teha palju parendustöid,
mille eest tuleb tänada koguduse juhtorganeid ja EELK
Valga praostkonna projektijuhti Miina-Liisa Kuusemaad.
Nimelt on valminud ulatus-

like põrandatööde kolmas ja viimane etapp, mille raames vahetati kiriku kagunurgas asuva nn luukambri
laudpõrand ja uuriti eelnevalt läbi
ka põranda all asuv – matused ja
praegugi juurdepääsetavaks jäetud
krüpt. Kogudus, kui tööde tellija,
tänab väga töö teostajat OÜ Rehe
ehitust, arheoloogilisi uuringuid
läbi viinud Tartu ülikooli professor
Heiki Valku ning projekti rahastamist toetanud kohaliku omaalgatuse programmi ja Elva valda.
Luukambri näol on kogudus
saanud peale väiksema käärkambri
veel ühe kõrvalruumi, kus pidada

kokku 11 kollektiivi, Tartu linnast
aga 34 lasterühma (v.a. mudilased).
2023.
aasta
XIII
noorte
tantsupeole on Tartu maakonnast
(v.a. Tartu linn) registreerunud
14 lasterühma, mis näitab, et
lasterühmi tuleb maakonda juurde.
Juhime tähelepanu, et 2023.
aastaks on välja kuulutatud
liikumisaasta,
mille
eesmärk
on
tekitada
rohkem
huvi
liikumisharrastuste
ja
tervislikumate eluviiside vastu.
Rahvatants on kindlasti üks
võimalus
tuua
tähelepanu
tervisele ja liikumisharrastusele.
Teadagi, ei käi kollektiivid lihtsalt
iganädalaselt
koos
tantsimas,
vaid üheskoos harrastatakse teisi
liikumisviise, kus käiakse ühistel
jalgratta-, suusa-, kanuumatkadel
ning kaasatakse ka oma perekonnad
liikumisse. See kõik on suurepärane,
kuid meie ühine eesmärk peab
olema
kindlasti
rahvatantsu
järelkasvu
tagamine.
Seega
kutsun ülesse kõiki omavalitsusi,
haridusasutusi, tantsupedagooge
ja –õpetajaid kaasama noori meie
pärandi hoidmise väärtustamisse.
Lastevanematelt palun aga nendel
teemadel ka kodus rääkida, sest
midagi uut ei saa sündida, kui me
ei mäleta oma pärandit. Meie suur
soov on, et eesti kultuurimälu oleks
hoitud ja hinnatud ning see kõik

vajadusel jumalateenistusi, leeri- ja
lastetunde ning muid üritusi. Ruumi on oma annetatud mööbliga
stiilselt kujundanud Jaan ja Liisa
Eensaar.
Rannu kogudus on viimase nelja
aastaga jõudsalt kasvanud. Pärast
alates 2018. aastast kogudust teeninud õpetaja Timo Švedko lahkumist EELK Tartu Maarja kogudusse teenib Rannu kogudust ajutiselt
Valga praostkonna praost Mart
Jaanson, kuid peagi on kogudusse tulemas noor vaimulik Robert
Bunder, keda saab kirikus teenimas
näha juba 8. ja 22. mail.
Rannu koguduse selle aasta tegevustest veel niipalju, et Võrtsjärve ühenduse LEADER-meetme toel
on alustatud kaheaastast ühisprojekti EELK Valga praostkonnaga.
21. aprillil toimusid Rannu rahva-

 

    



saab alguse juba kodust.
Eesti rahvakultuuri keskuse rahvakultuuri valdkondliku andmekogu
põhjal on rühmi maakonnas veel enamgi, kuid kõik ei osale Tartumaa
tantsupeol.
Elva vallast osaleb 5. juunil 2022. aastal maakonna peol:
Rühma liik

Rühma nimi

Juhendaja nimi

3.-5. klass

Konguta Kooli 5.-6.klassi tantsurühm Koogutajad

Kaie Tali

6.-9. klass

Konguta rahvamaja noorterühm Konts ja varvas

Kaie Tali

B-segarühm

Puhja Seltsimaja segarahvatantsurühm Opsal

Karel Vähi

D-segarühm

Konguta rahvamaja segarühm Kavalik

Kaie Tali

D-segarühm

Rannu segarühm Kolumats

Lea Kurvits

Naisrühm

Elva naisrühm Sinilind

Lea Kurvits

Naisrühm

Puhja Seltsimaja naisrahvatantsurühm Rukkilill

Vaike Podar

Naisrühm

Rõngu Rahvamaja naisrahvatantsurühm Ringen

Vaike Podar

Naisrühm

Naisrühm Helbe

Pille Rebane, Maie Põlgast

majas ja Puhja seltsimajas kristliku nukuteatri
Tallekese etendused.
Plaanis on veel mitmeid ühistegevusi, nt
noortelaager Vehendi
külas Võrtsjärve ääres
juulis, Hans Wühneri
päeva tähistamine augustis ja praostkondlik
piiblipäev septembris.
Sel sügisel algavad
Foto:
EELK VALGA PRAOSTKONNA
ka Rannu kiriku katuse
LAULUPÄEV RANNU PÜHA MARTINI Mart Jaanson
restaureerimistööd ja
KIRIKUS.
kogudus palub selleks
lisaks projektitoetustest
saadud abile ka annetusi (a/a nr EE501010102020830009 SEB pangas,
saaja EELK Rannu kogudus).
Mart Jaanson,
EELK Rannu koguduse hooldajaõpetaja
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ELVA VALLAVOLIKOGU INFO

Vallavolikogu 25. aprilli istung
Elva vallavolikogu II koosseisu VIII istung
toimus 25. aprillil vallamajas volikogu saalis ja
veebikeskkonnas ZOOM. Istungi päevakorras
oli kaks määruse ja kolm otsuse eelnõud ning
vallavanema ettekanne. Istungist võttis osa 27 ja
puudus kaks volikogu liiget.
Volikogu kinnitas Elva valla
2022. aasta esimese lisaeelarve.
Lisaeelarve korrigeerib riiklike
õigusaktidega eraldatud summasid ja võtab eelarvesse 2021. aasta
eelarves kavandatud, aga pooleli
jäänud tegevused. 2022. aasta I lisaeelarve maht on 3 359 707 eurot.
Põhitegevuse tulud suurenevad
520 073 euro võrra ja kulud 1 180
725 eurot.
Kinnitati uus Elva valla reovee
kohtkäitluse ja äraveo eeskiri.

Võrreldes 25.02.2019 Elva Vallavolikogu vastuvõetud määrusega
nr 76 „Reovee kohtkäitlus ja äraveo eeskiri“ tehakse uue eeskirjas
muudatused, mis parandavad volitusvormi, korrigeeriti määruses
olevate mõistete loetelu, täpsustati
reovee kohtkäitluse tingimusi Elva
vallas jms.
Volikogu andis vallavalitsusele
volituse Ühisveevärgi- ja kanalisatsiooniseadusest
tulenevate
nõuete kontrollimiseks. Elva valla-

volikogu on kehtestanud Elva valla
ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga
liitumise eeskirja ning Elva valla
ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni kasutamise eeskirja. Mõlemas eeskirjas on sätestatud, kinnistu veevärgi- ja kanalisatsiooni kontrollimise
õigus on volikogu otsusega nimetatud isikutel. Praeguseni ei ole volikogu volitatud isikuid määranud,
kuid vajadus nõuetele vastavuse
kontrollimise järele on olemas. Volitatud isikuks nimetati ametikohtade järgi vallamajandusosakonna
juhataja, taristuspetsialisti ja ehitusspetsialistid.
Otsustati võõrandada Ringtee
17 kinnistu. Tegemist on 3440m2
suuruse tootmismaaga, kust 2021.
aastal lammutati amortiseerunud
348m² suurune laudahoone. 2020.

aastal võõrandas Elva vald Ringtee
tn 17 kõrval asuva kinnistu Ringtee tn 15, samuti 100% tootmismaa,
2507m², hinnaga 9100 eurot. Samal
ajal mõõdistati Ringtee tn 17 kinnistust lahti ka potentsiaalne kergliiklustee teenindusriba. Kinnistule
on tekkinud mitu huvilist ja valla
poolt parendatud kinnistule edaspidi rohkem panustada pole otstarbekas. Kõigil huvilistel on võimalus
osaleda avalikul enampakkumisel.
Volikogu nõustus rahvatervise
seaduse § 10 sätestatud kohaliku
omavalitsuse üksuse ülesannete
delegeerimisega Elva vallavalitsusele. Oma olemuselt on RTerS § 10
sätestatud ülesanded täitevorgani
pädevuses, kellel on neid lihtsam
täita. Seetõttu delegeeritakse otsusega paragrahvis sätestatud üles-

anded Elva vallavalitsusele.
Vallavalitsuse tegevusülevaade. Vallavanem Priit Värv tegi istungil ülevaate vallavalitsuse tööst
ja vastas volikogu liikmete küsimustele. SA Elva Kultuur ja Sport
juhataja Ivi Tigane tegi ettekande
eelmisel volikogu esitatud arupärimuse vastusest. Abivallavanem
Kertu Vuks tegi ettekande nõudluspõhise transpordi küsitluse tulemustest ning abivallavanem Heiki Hansen andis ülevaate, kuidas
hakkab toimuma õppekorraldus
Elva Gümnaasiumi rekonstrueerimise ajal.
Volikogu istungil toimunut saab
järele vaadata Elva valla YouTube’i
keskkonnas.
Järgmine volikogu istung toimub
23. mail 2022.

KODULUGU

Kellelt Elva kirik endale maad sai?
Dokumendid jutustavad
Oh seda keelterohkust küll!
Siinsamas Elva linnakeses ja
tugev sajand tagasi.
Kohe seletan selle segase
lause lahti. Hoian oma kodus,
ühes kaustas vanu ürikuid.
Nende seas on dokument, mille
koostamisel on kasutatud kolme keelt. Kõigepealt on maakeeli kirjutatud „Ärakiri“. Siis
tuleb saksakeelne tekst „Schenkungsurkunde der Elwaschen
Waldkapelle“.
Dokumendi
sisu on meieni toodud ka 1916.
aastal kasutatud notariaalses
kirjapruugis ja riigi- ehk vene
keeles.
Ärgu nüüd hea lugeja kohe
vene-eesti sõnaraamatut otsima mingu, pakun teksti kohe
tõlkena välja. Eelnevalt aga
väike sissejuhatus.
Alanud oli 20. sajand. Vene
impeeriumi loodeserval, Tartu
külje all oli juba mõnda aega
kuulsust kogunud kaunis suvituskoht Elva. Ilmasõja alguseks
oli siin piisavalt kaupluseid,
mitmeid pansione ja üksjagu
kahe verandaga maju, mis suvitajaid ootasid. Ning piisavalt
külalislahkeid
püsielanikke,
kes rääkisid eesti, vene ja saksa

keeles. Paljudel elvalastel olid juba
omad stamm-kundedki.
1922. aasta loenduse järgi elas Elvas alaliselt 12 sakslast. Aga suviti
sõitis neid siia kokku 100 ja enamgi. Eestlasi oli 1 175, venelasi 55 ja
muude rahvuste esindajaid 20.
Kui kohalikud sakslased leppisid harvade kirikusõitudega oma
Tartu Jaani kirikusse, siis suvesaksad muudkui nurisesid, miks Elvas
nendekeelset jumalakoda ei ole.
Enne suurt sõda oli kohalikel sakslastel plaan koos – ehitadagi Elvasse luteriusu saksa kirik. Ka nimi oli
valmis mõeldud – Waldkapelle“
(„Metsakabel“). Koos oli ka paras kogus kohalike ja sissesõitnute
raha.
Paraku läksid Niki ja Willy tülli,
algas ilmasõda ning sakslasi ei sallitud Vene impeeriumis kolm pikka
aastat. 1916. aastal üritati hambad
ristis „Kapelle“t Pargi tänavale
püsti panema hakata. See raudtee
äärne uulits arvati Elva peatänavaks saavat.
Kõigepealt oli vaja maatükki. Ja
selle lahket kinkijat polnud kaugelt
vaja otsida. Üks suuremaid saksa
kiriku rajamise fänne oli Uderna
saks Oskar Matthias Fuchs. Oskar
Matthias tegi Tartu Jaani kirikule

kinkelepingu. Siin selle tekst on:
„Koopia
KINKEAKT.
Selsinatsel alla kirjutatud kuupäeval on põlisaukodanik, Tartu valla
Uderna mõisa omanik Oskar Matvei
poeg Fuchs ühelt poolt ja Liivimaa
kubermangu Tartu linna Püha Joanni
evangeelse luteriusu kiriku nõukogu
teiselt poolt sõlminud alljärgneva kinkeakti.
1.
Oskar Matvei poeg Fuchs
kingib ja annab Liivimaa kubermangu
Tartu linna Püha Joanni kiriku nõukogule üle temale, Fuchsile kuuluva
ühekorruselise telliskivist palvemaja
koos kõigi selle manuste ja sisustusega,
mis on tema, Fuchsi poolt Loode Raudtee Elva jaama lähistel Uderna mõisa
krundile ehitatud ja tema, Fucki poolt
hr. Raphofile rendile antud.
2.
Kingitud hoone hinnaks koos
manuste ja sisustusega määravad kokkuleppivad osapooled puhta südametunnistusega ja midagi varjamata üks
tuhat (1000) rubla.
3.
Kõik koormised ja andamid
ülalnimetatud hoone suhtes lähevad
sellesinatse kingituse vastuvõtjale kingi üleandmise päevast alates viimase
arve peale üle.

4.
Kingitud hoone üleandmine
koos manuste ja sisustusega peab järgnema pärast seda, kui kingituse saaja,
Püha Joanni kiriku nõukogu, on saanud vaimuliku ametkonna vastavatelt
võimudelt loa seesinane kingitus vastu
võtta.
5.
Sellesinatse kingituse võtab
Püha Joanni kiriku nõukogu Oskar
Fuchsilt vastu ülaltoodud tingimustel
ja sügavas tänutundes.
6.
Enne kui sellesinatse akti alusel kingitud hoone Oskar Fuchsilt koos
manuste ja sisustusega üle võetakse,
ei tohi seesinane olla maha müüdud,
panditud, üles kirjutatud või aresti alla
pandud.
Tartu linn, Liivimaa kubermang,
13. juulil 1916
2 allkirja („Fuchs“ ja Püha Joanni
kiriku nõukogu eestseisja „Dross“)
Allkirjad on kinnitatud Tartu notari kohusetäitja Vladimir Andrei poeg
Schmidthi kohusetäitja Daniil Juri
poja Palesski poolt, kes elab Tartu linnas (täpsem aadress maha kustutatud
- K.H.).
13. juulil 1916 registri art. 3650.		
Notari pitser ja allkiri“
Allkirjade õigsus on uuesti kinnitatud 30. märtsil 1921. Lugeja
kindlasti märkas, et tsaariaegne
dokument nõudis asjaosalise ees-,
isa- ja perekonnanime. Fuchs lasi
isanime asemele panna oma teise
eesnime Matthias, mis muudeti venepäraseks Matveiks.
Karmil sõjaaial Elvas ikkagi pühakoja rajamiseks lahti ei läinud.
Aga 1921. aastal ehk täpselt sada

aastat tagasi algas tõepoolest Elva
köstri Jaan Kompuse eestvedamisel Pargi tänaval eesti evangeelse
luteriusu kiriku ehitamine.
Jaan Kompus: „Tegin 1921.
aasta algul ühe jumalateenistuse
lõpul rahwale ettepaneku seda
mahajäänud hoonet kohendada
nii, et sääl tulevikus võiksid jumalateenistused peetud saada.
Ettepanek leidis wastuwõttu“.
Et saksa kabeli toorikust eesti
kirik saaks, moodustati komisjon, kuhu kuulusid Vidrik Jans,
Jaan Tammik, farmatseut Brandt,
kaupmees Margus, Karl Aidak,
ettevõtja Karl Kupp ja kirikumees
Jaan Kompus. Fuchsi maa oli viis
aastat varem Tartu Jaani kirikule
ära kingitud. 1921. aastal oli juba
teine võim ja teised kombed. Elva
kirik ehitati eestlastele.
Aga kirikupaberid pidid sellegipoolest ornungis olema. Sestap
läks vaja ka kinkeakti ärakirja.
Mis sellest, et kinkija oli kolm
aastat tagasi niikuinii kaotanud
kõik õigused oma varale Eestimaal. Mõisad ju likvideeriti.
Korralik taastusremont ja lõpuni ehitamine läksid maksma 40
000 marka. 1921. aasta septembris
oldi valmis eesti luteriusu kirikut sisse õnnistama. „Elvaschen
Waldkapelle“ asemel seisab Pargi
tänaval tänaseni eesti evangeelse
luteriusu kirik.
Kalju Hook
Koduloo rubriigis kirjutab Kalju
Hook Elva vallaga seotud inimestest,
kohtadest ja sündmustest.
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Tartus alustab sügisel
erivajadustega lastele mõeldud
kogupäevakool – Karolini kool
Esimese erakoolina Tartus avab Tartu Luterlik Peetri kool septembris 2022.
aastal õppesuuna erivajadustega lastele. Karolini kool asub kogupäevakoolina
tegutsema avaras ja valgusküllases ligi 600 m2 hoones aadressil Tartu, Pikk tn 10.

T

egemist on ennekõike Tartu
linna ja maakonna perede
väga oodatud lahendusega, sest tänane sisuline
ainuvalik,
waldorfpedagoogiline
Tartu Maarja kool on 27 tegutsemisaasta jooksul olude sunnil kasvanud võrdlemisi suureks – seal
õpib 77 õpilast. Karolini kool sobib
hästi õpilastele, kes oma eripärast
tulenevalt vajavad aga väiksemat
seltskonda ja rahulikumat miljööd
– suurim õpilaste arv saab olla kuni
24, et tagada sobiv keskkond ja teenuste oodatud kvaliteet.
Esimesel õppeaastal, so 2022/23
võetakse vastu kuni 12 toimetuleku-

ja hooldusõppe õpilast. Oodatud on
nii kooliteed alustavad lapsed ehk
lasteaiast tulijad, kui ka juba mõnes
teises koolis õppijad, nii Tartust kui
kaugemalt. Hetke seisuga on veel
mõned vabad õppekohad nii esimeseks kui ka teiseks õppeaastaks.
Vastuvõtt toimub sooviavalduste
järjekorras.
Karolini kool eristub Tartu ja lähiümbruse senistest alternatiividest
peamiselt väiksuse, teadliku kogupäevakooli kontseptsiooni rakendamise ja kaasaegsete metoodikate
(nt
alternatiivkommunikatsiooni
seadmete, pilgujälgija/kommunikaator, kasutamise) poolest. Kõige
tähtsamaks peetakse õpilaste jaoks

vajalike haridus- ja sotsiaalvaldkonna teenuste koondamist ühe katuse
alla.
Koolimaja on üldjuhul avatud
E–R kell 7.30–17.30, kuid kokkuleppel peredega leitakse lahendusi ka
vajaduspõhiseks lapsehoiuks nädalavahetustel ning vaheaegadel.
Koolipäev kavandatakse koostöös
vanemate ja kooli meeskonnaga
lähtuvalt õpilaste eripärast ja vajadustest hõlmates:
• individuaalset haridust,
• tugi- ja rehabilitatsiooniteenuseid
ning teraapiaid,
• mängu-, õuesviibimise- ja puhkeaega,
• kolme toidukorda.

Kõige keskmes on aga laps, tema
valmisolek ja heaolu. Selle eest hoolitseb esimesel õppeaastal vähemalt
10liikmeline meeskond, teiste seas
ka eripedagoog, logopeed ja füsioterapeut, kes kuuluvad ühtlasi ka
kooli rehabilitatsioonimeeskonda.
Veel rajatakse moodsasse ja
funktsionaalsesse koolimajja teraapiabassein, mis on oluline lisandväärtus saalis ja õues läbiviidavale
füsioteraapiale ning õppeköögi-kodunduse ruum, kus õpilased saavad igapäevaelu tegevusi harjutada. Kooliaias saab aga olema
funktsionaalne õueala, kus on nii
mänguväljaku elemendid kui ka
aiandusega seonduv. Olulisele ko-

KO ER T E J A K A S S I D E
VAK TS IN EER I M I N E

VASTUVÕTT

9–9.30
9.45–10.15
10.30–11
11.30–12
12.15–12.30
12.45–13.15

2022/23
ÕPPEAASTAKS
PUHKPILLID, VIIUL, KITARR,
BASSKITARR, KLAVER,
AKORDION, LAUL,
LÖÖKPILL, EELÕPE

17. MAI, KONGUTA & PUHJA PIIRKOND
Annikoru küla, Annikoru tee 16
Karijärve küla, bussipeatus
Ulila alevik, Pargi tn 1 park
Rämsi küla, Keskuse tee 4
Puhja alevik, Nooruse tn 3 parkla

9–9.15
9.30–9.45
10.15–10.30
10. 45–11
11.15–11.45

18. MAI, AAKRE poe parkla (Mõisa tee 12) 10-11
14. MAI, ELVA LINN
Janni 12, Elva linn, Paarisjalga loomakliinik 9–11
Tegemist on tasuta kasside ja koerte marutaudi vastu vaktsineerimisega.
Rannu, Rõngu, Konguta ja Puhja piirkonnas vaktsineerib Tartumaa
volitatud loomaarst Aivar Lastik (tel 513 6245) ning Elva linnas loomaarst
Hille Laos (tel 557 8806).
Ette teavitades on võimalik loomaarstidelt osta ka teisi
vajalikke vaktsiine ning teostada kiibistamist.

Lisainfo:
Monika Õun,
Karolini kooli eestvedaja ja
lapsevanem
5664 0356
monikaoun4@gmail.com

ELVA
MUUSIKAKOOLI

16. MAI, RANNU & RÕNGU PIIRKOND
Rannu alevik, kaupluse parkla
Kureküla alevik, Mõisa tn 1
Väike-Rakke, Sangla kaupluse parkla
Valguta küla, seltsimaja
Teedla küla, bussipeatus
Rõngu alevik, bussijaam (turuplatsi)

hale seatakse ka lapsevanemate
nõustamine ja abistamine seoses
teenuste ja abivahendite taotlemise
ning last toetavate meetodite kasutuselevõtmisega.
Rohkem teavet Karolini Kooli
kohta leiab kooli kodulehelt
www.luterlik.edu.ee/karolini-kool
ja Facebooki lehelt.

VASTUVÕTUKATSED
6.-8. JUUNIL KELL 13-19
KALDA TN 11
VAJALIK ON EELNEV
REGISTREERUMINE
TAOTLUSE ESITAMISE
KÄIGUS

Taotluste esitamine
Elva valla
haridusteenuste
haldamise
infosüsteemis
ARNO
15.05-05.06

Info:
muusikakool.elva.ee
muusikakool@elva.ee
Tel 5886 7287
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KUULUTUSED
Saeketaste ja -kettide teritus ja parandus.
Höövliterade teritus. Tel 5198 4130
Ostan metsa- ja põllumaad. Küsi hinda.
Telefon 552 7322
Ostan kasvavat võsa, lehtpuu ja
üraskikahjustusega metsa. Hea hind, kerge
tehnika, kvaliteetne töö. Lisainfo tammepalk@
gmail.com või tel 510 9827
Ohtlike puude langetamine ja hooldus.
Viljapuude lõikus, okste äravedu.
www.igihaljas.ee, tel 56501649
Korvtõstuki teenused. Ohtlike puude lõikus,
viljapuude lõikus, rennide puhastus, katuste
pesu/akende pesu jne. www.tlo.ee,
tel 5597 7007
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
Kasumetsa küttekontor: erinevat sorti
kvaliteetsed küttepuud veoga. Tel 5292 305,
www.kasumetsa.ee
Sae- ja höövelmaterjali müük Annikorus.
www.balticloghouses.ee. Tel 5681 6905

Torutööd. Tel 5595 1141
Muru niitmine ja aiatehnika remont, vajadusel
transport. Tel 5340 7836
Elektritööd. Tel 528 5831
Elva OTT- otse tootjalt tarbijale, igal
neljapäeval kell 16-18 Elva kultuurimaja parklas.
Tel 5650 7985
Eritellimusmööbel võimaldab luua sellise
sisustuslahenduse, mis sobib just Sinu
korterisse, eramusse või äripinnale. Liuguksed,
garderoobid, köögid, elutoad, erilahendused.
info@gramel.ee, tel 5885 6220
Garaažiuste müük, paigaldus, hooldus ja
remont. www.enator-doors.eu, tel 5803 4531
Metsa ja võsa vedu. Tel 5803 4531
Massaaž – klassikaline ja spordi, punktiravi,
venitused, liigesravi, kiropraktika, siseorganid
pingevabaks. Kui on depressioon, peavalud,
pearinglus, unetus, kõrvatinitus, tsüstid
müoomid. Koduvisiidi võimalus, tel 565 3845
Müüa hobuse kõdusõnnikut 75 L kottides, 6
eurot kott. Kohale toomise võimalus.
Tel 5647 6281

Müüa hobusesõnnikut kohale toomisega.
Veoki koorem. Info tel 5666 6473
Pakkuda tööd asjalikule ehitusmehele
ja abitöölisele. Huvilisel saata email
lühitutvustuse ja kontaktidega aadressile info@ Ostan 3 või 4-toalise mugavustega korteri Elva
linnas. Tel. 528 1634
teenustööd.ee või smsi teel tel 5672 6823
Üldehitustööd: katused, fassaadid ja sisetööd
Lõuna-Eestis. eestis.ehitan@gmail.com,
tel 5866 8999
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21. mail toimub Rannu rahvamajas
Naiskodukaitse elanikkonna evakueerimisõppus Sipelgas 2022.
Sel aastal on ainulaadne võimalus kõigil elanikel sellest osa saada. Milline näeb välja
üks evakuatsioonikoht? Kuidas Naiskodukaitse sipelgapesa toimetab? Kuidas saab
kodanik ise kriisideks paremini valmistuda?
Registreeri end ja oma pere aadressil www.shorturl.at/eqGUW ning tulge
21. mail kell 13–16 Rannu rahvamajja seda kõike avastama.
Mõnus kõhutäis pealekauba.
Lisainfo Elva vallavalitsuse e-aadressil elva@elva.ee.

ELVA HUVIALA-JA
KOOLITUSKESKUS

Digikunsti ja
animatsiooni
laager 27.-29.06

RN Stuudio
tantsulaager
15.-17.08

Evakuatsiooniõppus Rannu rahvamajas

Pärimusmuusika
laager 14.-18.06

VASTUVÕTT
2022/2023
ÕPPEAASTA HUVIRINGIDESSE

ALATES 15.MAIST 2022
ARNO KESKKONNAS.

"Mustriteta
mustriliselt"
22.-24.08

Muusikalilaager
21.-27.08

Lastelaager
"Märkan, kuulan,
vaatan"
15.-17.08

LISAINFO

"Vahvalt laagris"
10.-12.06

LAAGRISUVI 2022
huvikeskus.elva.ee/laagrid
Kohtade arv piiratud!

HUVIKESKUS.ELVA.EE
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TEATED

Elva valla sündmuste kalender
Sündmustekalendris võib ette tulla muudatusi, mis ei ole siin kajastatud. Palume kontrollida
elvakultuur.ee lehelt, kas üritus toimub või mitte. Täname mõistva suhtumise eest!
KUUPÄEV
SÜNDMUS
ASUKOHT
PILETI
KUUPÄEV
SÜNDMUS
ASUKOHT
PILETIHIND
HIND
kuni 31. mai
Aime Uibokand maalinäitus
Rannu rahvamaja
tasuta
kuni 31. märts
Eve Valperi maalinäitus „Näeb värvi“ Elva kultuurikeskus
tasuta
Enn Praks, fotonäitus teemal
kuni 31. mai
Elva kultuurikeskus
tasuta
kaduvad Eesti lood
kuni 29. aprill, E–R
Leili Pure maalide näitus-müük
Puhja seltsimaja
tasuta
Elva
Harrastusteatri
etendus
LendTeater (Pikk 73,
kell 10–14
10. mai kell 19
5€
„Nelja
naise talu“
Elva)
22. märts kell 18
Leedu
tsirkuse
etendus
Puhja
seltsimaja
10 €
Rakvere
Teatri
etendus
„Lihtsalt,
Raudteeliikluse mõjude teemaline
11. märts
mai kell
119
Rannu
rahvamaja
14 €tasuta
/ 16 €
23.
kell
18
Peedu
kooli saal
Rõõmuks“
arutelu
23.
märts
18.30 ElvaTeatriõhtu
Krabi Külateatriga
Rõngu
rahvamaja
5€
12. mai
kellkell
8.30–15
valla noortekonverents
#Kriis
Rõngu
rahvamaja
tasuta
Küüditamisohvrite päeva puhul pärja
25.
kell1810
Rõngu monumendiplats
tasuta
13.märts
mai kell
Õnneseene vilistlaste
Õnneseene
laululava
registreerimisega
asetaminekokkutulek
13. mai kell 22
Ansambel
Kapriiz
Pubi ÜksTeist
10 €
LendTeatri
etendus
„Ühesugune
LendTeater
(Pikk 73,
25. märts kell 19
8 / 10 €
Sportkeegli
õnn“
Elva)
15.-28 mai
Elva spordihoone
täpsustamisel
maailmameistrivõistlused
26. märts kell 14 ja Korvpall: OPTIBET Rahvaliiga lõuna
Elva spordihoone
tasuta
Koerte regioon,
ja kassidepoolfinaalid
vaktsineerimine Paarisjalga
loomakliinik
14. mai16
kell 9–11
tasuta
vastu
Elvas
30.–31. märts
XIV marutaudi
Mitteteatrite
festival
Elva kultuurikeskus
tasuta
14. mai kell 10
Rohevahetus
Rannu rahvamaja
tasuta
1. aprill kell 19
Vana Baskini Teater: „Uus peatükk“
Elva kultuurikeskus
19 € / 22 €
14. mai kell 19
Muusikakooli sõprade klubi kontsert Elva kultuurikeskus
tasuta
Näitus: Enn Praks, fotonäitus teemal
1. aprill – 31. mai
Elva kultuurikeskus
tasuta
Koerte ja kasside vaktsineerimine
Rannu
ja Rõngu
kaduvad Eesti lood
16. mai kell 9–13.15
tasuta
marutaudi vastu
piirkonnad
Jalgpall, Esiliiga: FC Elva vs Pärnu
2. aprill kell 12.30 Jalgpall, meeste Esiliiga: FC Elva vs
Nike Arena Elva
tasuta
16. mai kell 19
Nike Arena Elva
tasuta
Jalgpalliklubi
Viimsi JK
2. aprill kell 11
Külade Kärajad
Rõngu rahvamaja
tasuta
Koerte ja kasside vaktsineerimine
Konguta ja Puhja
17. mai kell 9–11.45
tasuta
marutaudi
vastuKaljo Ermile Valguta
piirkonnad
3. aprill kell 12
Mälestuspingi
avamine
seltsimaja ees
tasuta
17. mai kell 19
Jutuvestmisfestival „Ööbikuööd“
Mustjärve ääres
tasuta
3. aprill kell 13
Seenioride kevadpidu
Rannu rahvamaja
5€
17. mai kell 19
Filmmeeste
„Mina olen
Zlatan“
Puhja seltsimaja
4€/5€
Jalgpall,
Esiliiga:
FC Elva vs
16. mai kell 19
Nike Arena Elva
tasuta
Film
„Kiik, Kirves
ja Igavese
maikell
kell12.30
19
Film „Mina
olenJKZlatan“
Konguta
3.50 €3/€5 €
Viimsi
5.17.
aprill
Puhjarahvamaja
seltsimaja
Armastuse Puu“
17. mai
Jutuvestmisfestival
Trepimäe
puhkeala
tasuta
mai kell
kell 19
19
Jutuvestmisfestival„Ööbikuööd“
„Ööbikuööd“
Mustjärve
ääres
tasuta
5. aprill kell 19
Film
„Kaks tundi
õnneni“
Puhja seltsimaja
4/5€
Koerte
ja
kasside
vaktsineerimine
Jutuvestmisfestival „Ööbikuööd“,
18.
mai
kell
10–11
Aakre
poe
parkla
tasuta
20.
Aakre
mõisa juures
5€
6. mai
aprillkell
kell17.30
11
Väärikate
ülikooli
Elva kultuurikeskus
tasuta
marutaudi
vastuloeng
Polina
Tšerkassova
Lasteraamatute
päev,
külas
on
Rannu
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8.
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kell17.30
13
tasuta
21.mai
mai
10
Rõngu kihelkonnapäev
tasuta
20.
kell
AakreRõngu
mõisaalevik
juures
5€
jutuvestja
Polina
Tšerkassova
kaminasaal
Polina
Tšerkassova
Rattasport: EMV kriteeriumis /
Jutuõhtu kontsert Polina
Rannu
rahvamaja
21. mai kell 11
Start
Elvas,
Arbimäel
osalustasu
Hellenurme
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Elva on
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21.8.mai
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1819
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Muuseumiöö
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1 5€ €
Tšerkassovaga
kaminasaal
veskimuuseum
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RN Stuudio kevadkontsert
Elva kultuurikeskus
5€
LendTeatri
etendus „Ühesugune
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Rõngu
alevik
tasuta
8.
/ 10
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15 /8 20
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Elva)
Rattasport: EMV
kriteeriumis /
Start,
finiš
ja
21.aprill
mai kell
Start
Elvas,rahvamaja
Arbimäel
osalustasu
8.
kell 11
19
Tantsõhtu
NÖÖP
Rõngu
10 / 15 €
Maxilla 64.ansambliga
Elva Tänavasõit
ürituskeskus on Elvas,
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Elva 37. rattapäev,
21.aprill
mai kell 14
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AndaFilter
ja 2022
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Soo
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4€/8€
9.
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ElvaSaint-Gobain
kultuurikeskus
22. maikell
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9
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tasuta
Maanteekarikasari
21. mai kell 17
RN Stuudio kevadkontsert
Elva kultuurikeskus
5€
klaasitehase ees (Kirde
Korvpall:
OPTIBET
Rahvaliiga lõuna
21. mai kell 19
Kontsert
Rolf Roosaluga
Rõngu kirik
15 / 20 / 25 €
9. aprill kell 14 / 16
Elva spordihoone
tasuta
2)
regioon, 3-4. ja 1-2. koha mängud
Start, finiš ja
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LendTeatri etendus „Ühesugune ürituskeskus
LendTeater
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Elva73,
tasuta
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22. mai kell 9
osalustasu
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22. mai kell 16
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10 €
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Elva Laulustuudio
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27. mai
mai kell 15
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Elva
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tasuta
22.
12.
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Elva kultuurikeskus
10 €
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FC Nõmme
United
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Pannkoogifestival
Rämsi külaplats
tasuta
Tartumaa
memme-taadi XXII
22.
mai
kell
16
Elva
lauluväljak
tasuta
31. mai kell 18
Elva muusikakooli
Elva kultuurikeskus
tasuta
lustipidukevadkontsert
22. mai kell 18
27. mai kell 18

Näitetrupp Rukki Narrid „Heldur ja
naised“
Elva Laulustuudio kontsert koos
saatebändiga

28. mai kell 9-15

Kevadlaat

29. mai kell 11

Pannkoogifestival

4. juuni kell 10–17

Aakre rahvamaja

vabatahtlik annetus
näitetrupile

Elva kultuurikeskus

tasuta

Puhjas seltsimaja juures

tasuta

Rämsi külaplats
Võrtsjärve
Võrtsjärve XIII kala- ja käsitöölaat
külastuskeskus
LISAINFO ELVA.EE VÕI ELVAKULTUUR.EE

Tervitame uusi
ilmakodanikke!
Vanessa Saar
sündis 12.04.2022

Ranel Krahe
sündis 16.04.2022

Marta Kade
sündis 12.04.2022

Sandra Pruul
sündis 16.04.2022

Alisa Labunska
sündis 14.04.2022

Miikael Moorast
sündis 18.04.2022

Elva vald mälestab
Sirje Kello
05.12.1951-20.04.2022

Helmi Pentmann
14.09.1930-24.04.2022

Boris Krjutškov
16.04.1949-24.04.2022

Galina Berezkina
10.01.1932-24.04.2022

Aavo Lõhmus
28.11.1940-26.04.2022

Sügav kaastunne Enarile
kalli abikaasa

Avaldame sügavat kaastunnet
õpetaja Anu Ostrakile
kalli ema surma puhul.

Sirje Kello
kaotuse puhul.

Rõngu keskkooli 3. klassi
õpilased koos vanematega

Ei taastu päev, mis igavikku loojus,
jääb alles ainult mälestuste soojus...

Sirje Kello
Mälestame meie säravat,
kaunist ja armsat
tantsukaaslast.
Südamlik kaastunne
lähedastele.
Maie, Milvi, Anne, Eha, Hilja,
Aivi ja klubi juhataja MiljeKüllike

Perekonnad Koppel ja Männiste

Sirje Kello
Mälestame toredat
naabrinaist.
Südamlik kaastunne lähedastele.
Perekond Meeliste

HAUAKIVID,

PLAADID JA PIIRDED

Pille Hallop
(sündinud Simm)

1.10.1938–1.05.2022
Südamlik kaastunne Ülle
Tammele kalli õe kaotuse puhul.

tasuta
tasuta

Roosi-Natali Toome
sündis 21.04.2022

Aime, Urve ja Siiri

• valmistamine
• paigaldamine
• puhastamine
• kivi asendi taastamine
Kasutame kvaliteetset Soome
graniitkivi.
Indrek 5107312
www.palukivi.ee
Otepää valda, Miti küla, Palu
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