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Elva valla leht
Elva vald tunnustas sotsiaaltöö
päeval valdkonna tublimaid tegijaid
Rahvusvahelisel
sotsiaaltööpäeval,
19. märtsil anti üle
Konguta Rahvamajas
Elva valla sotsiaal- ja
tervisevaldkonna
tunnustused.
MERILYN SÄDE
KOMMUNIKATSIOONIJUHT

A

asta laste ja perede hea
olu edendaja aunime
tuse pälvisid SA Elva
Laste- ja Perekeskuse
asenduskodu pere töötajad Annika Kallemaa, Katrin Kivari, Elle
Kaseorg ja Mare Jõgi. Nende nelja
naise hoole all kasvavad kaheksa last
vanuses 6–17. Nende ühine panus
laste igapäevaellu on märkimis
väärne. Naised on ise teinud pere
majas remonti, et luua lastele kodu
tunnet ja hoida ühist ruumi mugava
ja kodusena.

Aasta sotsiaaltegu ja
sotsiaaltöö edendaja
Aasta sotsiaalteo aunimetuse pälvis
MTÜ Iseseisev Elu Jaani keskuse
avamine, mida vedas eest juhata
ja Maire Koppel. MTÜ toetab oma
tegevuse kaudu psüühilise ja eri
vajadusega inimeste toimetulekut
pakkudes neile erinevaid teenuseid.
Eelmise aasta lõpus avatud Jaani
keskuses tegutseb päevakeskus ning
asuvad ka toetatud elamise korte
rid, mis annavad suure lisaväärtuse

SOTSIAALVALDKONNA TUNNUSTUSTE SAAJAD KOOS VOLIKOGU ESIMEHE
JA VALLAVANEMAGA.

piirkonna psüühikahäirega inimeste
toimetulekule.
Aasta sotsiaaltöö edendaja au
nimetus anti Elva Vallavalitsuse
sotsiaalnõunikule Eva Kuslapile. Eva suurim saavutus eelmisel
aastal oli Innove projekti „Hoole
kandeteenuste arendamine Elva
vallas“ juhtimine. Projekti abil on
laiendatud koduteenust valla kõi
kidesse piirkondadesse ning alus
tatatud on intervallhooldusteenu
se võimaldamisega. Koduteenuste
saajate hulk Elva vallas suurenes
eelmisel aastal 35 inimese võrra.

Aasta terviseedendaja
ja aasta märkaja
Aasta terviseedendaja aunimetuse
pälvis Konguta Kooli Tervise
nõukogu esinaine Kaie Tali, kes
on oma südameasjaks võtnud õpi

laste, laste ja personali liikumis
harrastuse edendamise. 2018. aas
tal toimus Tartus võimlemispidu
„Käänulised teed“, kus osalesid kolm
tema ettevalmistatud rühma. Kõige
muu hulgas on ta Liikuma Kutsuva
Kooli eestvedaja ning tema algatus
õpetajate koolitamises ja õpilaste
mängujuhtide suunamisel on olnud
märkimisväärne.
Aasta märkaja aunimetus anti
jalgpalliklubile FC Elva. Klubi ja
selle eestvedajad on alates 2000.
aastast lisaks jalgpallihariduse and
misele pidanud oluliseks oma te
gevuses ka sotsiaalsete väärtuste
õpetamist nii suurtele kui ka väi
kestele jalgpallihuvilistele. Peale
selle tähtsustab FC Elva meeskond
ka tervislikke eluviise, jagades tead
misi tervislikust toitumisest ja täis
väärtuslikust puhkeajast. Klubi on

Foto: Kayvo Kroon

tasunud enda vahenditest toime
tulekuraskustes perekondadest pä
rit noorte sportlaste osalustasusid
eesmärgiga pakkuda võimalikult
paljudele noortele võimalus saada
sportlikke kogemusi ning positiiv
seid emotsioone.
Elva Vallavalitsuse tänukirja päl
visid SA Elva Haigla TM sotsiaal
töö juht Kaie Kaldre, Konguta
Kooli logopeed ja HEV-koordinaa
tor Margit Ott, SA Elva Laste- ja
Perekeskuse tugiisik Merily Bandis,
Annmed OÜ koduõde Anne-Ly Va
ruson ja Rõngu piirkonna sotsiaal
tööspetsialist Ene Sõber.
Tunnustamiseks oli võimalik
kandidaate esitada kõigil Elva valla
elanikel veebruarikuu jooksul. Au
nimetuste laureaadid otsustas valla
valitsuse moodustatud komisjon.
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infoleht@elva.ee
www.elva.ee
facebook.com/elvavald

LÜHIDALT
ELAMUSFESTIVAL
TULEB TAAS
Elva Elamusfestival toimub 24. augustil. Eelmisel
aastal esmakordselt toimu
nud ettevõtjate mess sai po
sitiivse tagasiside ja soovime
sellest teha traditsioonilise
suursündmuse, kus ettevõt
likud inimesed saavad koh
tuda kohalike elanike ja kü
lalistega. Ootame Elva valla
ettevõtteid ja ettevõtlikke
inimesi tutvustama tooteid
ja teenuseid, külaseltse ja
kollektiive põnevate tegemis
tega, aga ka tööandjaid, kes
sooviksid end uutele tööta
jatele nähtavaks teha. Peale
selle toimub huvi
tegevuse
laat ning kultuuriprogramm.
Päeva lõpetab kontsert Vere
vi rannaplatvormil. Ootame
ette
võtjaid enda osalemis
soovist märku andma.
Lisateave: tel 5384 4233,
karmen.moont@elva.ee

MENTORKLUBI
KUTSUB OSALEMA
Mentorklubi
kohtumine
toimub 28. märtsil kell 18
Elva Vallavalitsuse saalis
teemal „Eneseturundus –
kellele ja milleks?“. Seminari
viib läbi Signe Ventsel, kes on
Brandmoon OÜ asutaja ja koo
litaja-konsultant. Turundami
ne ja inimeste arendamine
on olnud Signe töö osa üle 15
aasta. Signe aitab inimestel ja
organisatsioonidel julgemalt
eristuda ja oskuslikult välja
tuua nüansid, mida ise tihti ei
nähta. Osalussoovist teavitada
kertu.vuks@elva.ee, kohtade
arv piiratud. Vaata ka elva.ee/
mentorklubi. Mentorklubi üri
tusi kaasrahastab Leader.
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Otsused 05.03 ja 12.03 istungitelt

Elva Vallavalitsuse
kontaktid

Ehitus
Anda projekteerimistingimused veinimaja ehitusprojekti koostamiseks (Kanarbiku, Vallapalu); passiivse elektroonilise
side juurdepääsuvõrgu rajamiseks (Rõngu).
Keelduda ridaelamu ehitusprojekti koostamise projekteerimistingimuste andmisest (H. Raudsepa tn 3, Elva).

ELVA VALLAVALITSUS
Kesk 32, Elva linn, avatud: 8–16.30, lõuna 12–12.30
tel 730 9880, e-post: elva@elva.ee

Anda ehitusluba katlamaja püstitamiseks (Kaevu tee 3, Tännassilma); vee- ja survekanalisatsioonitorustike rajami
seks (Laskespordibaasi ja Tiiru, Uderna); üksikelamu ja kõrvalhoone püstitamiseks ja energiapuuraukude rajamiseks
(Aia tn 3, Elva).
Anda kasutusluba päikeseelektrisüsteemile (Kirde põik 8, Elva); üksikelamule (Kuuse, Rebaste).

KONGUTA TEENUSKESKUS

Hanked

Tarekese, Annikoru küla, avatud: 8–16
koordinaator Kerli Metsallik
tel 731 4432; 518 1542, e-post: kerli.metsallik@elva.ee

Sõlmida MTÜ-ga Tõusvad Tähed Rannus pere- ja noortekeskuse teenuse osutamise leping summas 47 551 eurot perioo
diks 17.03.2019–31.12.2020.

Maakorraldus
Kinnistu jagamisel määrata maaüksustele koha-aadressid ja sihtotstarbed: Mesika tn 10, Käärdi jagamine – Mesika tn 10

PALUPERA TEENUSKESKUS
Vallamaja, Hellenurme küla, avatud: E, K, N 8–13.30, T 8–17.30
koordinaator Maia Kukk
tel 767 9502; 511 2479, e-post: maia.kukk@elva.ee

(elamumaa), Mesika tn 10a (elamumaa), Mesika tn 10b (elamumaa).
Määrata ehitiste teenindamiseks vajaliku maa pindala, koha-aadress ja sihtotstarve: Liivaku biotiik, Ervu, 0,24 ha
(jäätmehoidla maa); Väike-Rakke biotiik, Väike-Rakke, 0,92 ha (jäätmehoidla maa); Veehoidla, Kaarlijärve, 0,05 ha
(tootmismaa); Kapsa, Kaarlijärve, 0,73 ha (elamumaa); Mälgi biotiik, Mälgi, 7270 m² (jäätmehoidla maa).
Seada isiklik kasutusõigus Elektrilevi OÜ kasuks Elva valla omandis olevatele katastriüksusele: Nurme tänav, Elva
(koormatav ala 11 m²); Nurme tn 8a, Elva (koormatav ala 51 m²).

PUHJA TEENUSKESKUS
Elva tee 1, Puhja alevik, avatud: 8–16.30, lõuna 12–12.30
koordinaator Ede Möldre
tel 730 0641; 504 9912, e-post: ede.moldre@elva.ee

Seada isiklik kasutusõigus MTÜ Eesti Andmesidevõrk kasuks tähtajatult Elva valla omandis olevale katastriüksusele
Väike-Rakke bussipeatus, Väike-Rakke külas (koormatav ala 67 m²).
Müüa avalikul kirjalikul enampakkumisel Uus-Kasevälja kinnistu, Kapsta küla (tootmismaa, 5801 m²). Vt. elva.ee/
vallavara-muuk.
Nõustuda maa riigi omandisse jätmisega ning määrata maaüksuse koha-aadress ja sihtotstarve: Ropkapõllu, Mäe
otsa küla (maatulundusmaa).

RANNU TEENUSKESKUS
Elva tee 7, Rannu alevik, avatud: 8–16
sotsiaaltööspetsialist Sirje Erm
tel 731 1905, e-post: sirje.erm@elva.ee

Üldine
Moodustada vallavalitsuse komisjon 2019. aasta hajaasustuse programmi taotluste hindamiseks koosseisus: esimees –
abivallavanem Mikk Järv; liikmed: Puhja piirkonna koordinaator Ede Möldre, Rõngu piirkonna koordinaator Ene Joosing,
sotsiaal- ja terviseosakonna juhataja Milvi Sepp, arendusspetsialist Allan Allik, taristuspetsialist Kristjan Vilu, vallvara
spetsialist Terje Korss, volikogu esimees Maano Koemets.

RÕNGU TEENUSKESKUS

Elva Vallavalitsuse istungite kõigi korraldustega saab tutvuda veebilehel elva.ee dokumendiregistris.
Salle Ritso
vallasekretär

Valga mnt 9, Rõngu alevik, avatud: E, T, K 8–16, N 8–18, R 8–14
koordinaator Ene Joosing
telefon: 731 4480; 509 6202, e-post: ene.joosing@elva.ee

ELVA VALLAVALITSUSE INFO

LÜHIDALT

Hajaasustuse programmi taotlusvoor on avatud
Hajaasustuse programmi taotlusvoor

Toetust saavad taotleda hajaasustuse piirkonna

hustuslikest dokumentidest. Taotluste vastuvõtt

on avatud kuni 13. maini.

elanikud. Elva vallas ei ole hajaasustuse piirkonnad

toimub e-posti teel ning paberil on võimalik taot

Elva linn ja alevikud. Taotleja alaline ja rahvas

lusi esitada Elva valla piirkonna koordinaatorite ja

Toetatavad tegevused on majapidamises joogi

tikuregistri andmete järgne elukoht peab olema

arendusspetsialisti juures. Taotlusvorm ja lisainfo

01.01.2019 seisuga hajaasustusega maapiirkonnas

programmi kohta on leitav veebilehel elva.ee/haja.

vee kättesaadavuse tagamine; elamu heitvee
nõuetekohase kanaliseerimist tagava süsteemi ra
jamine; aastaringselt ligipääsetava juurdepääsutee
rajamine; leibkonna vajadustele vastava autonoom
se elektrisüsteemi rajamine (tingimusel, et maja
pidamine ei ole liitunud elektrivõrguga).
Toetuse maksimaalne summa on 6500 eurot,
toetuse osakaal projekti maksumusest on maksi
maalselt 67% ning omafinantseering 33%.

asuv majapidamine ning taotlejal ei tohi olla riik
like maksude võlga. Taotluse esitamise päeval peab

Lisateave:

eelmise hajaasustuse toetuse kasutamise aruanne

Ede Möldre, tel 730 0642, 504 9912;

olema kohaliku omavalitsuse poolt kinnitatud. Pro

e-post: ede.moldre@elva.ee

jektil võib olla ka kaastaotleja(id), kaastaotlejatele

Ene Joosing, tel 731 4480, 509 6202;

kehtivad samad tingimused, mis taotlejale.

e-post: ene.joosing@elva.ee

Taotlus esitatakse iga toetatava valdkonna
kohta eraldi. Taotlus koosneb taotlusvormist ja ko

Allan Allik, tel 5669 4684;
e-post: allan.allik@elva.ee

TAREKE.

KONGUTA
TEENUSKESKUSEL
UUS ASUKOHT
Alates 25. märtsist asub Kon
guta teenuskeskus aadressil
Tarekese, Annikoru küla
(sotsiaalmaja Tareke hoones).
Sissepääs rahvamajapoolsest
uksest.
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Kesk tänaval alustati
trassitöödega

PANE TÄHELE

Elva linna jäätmepunkti
lahtiolekuaeg on muutunud

ELVA JÄÄTMEPUNKT.

Foto: Kayvo Kroon

KESK TÄNAVA EHITUSTÖÖD.

Eelmisel nädalal alustati Kesk tänaval seoses linnasüdame rekonstrueerimisega
trassiehitustöid tööde esimeses etapis ehk lõigus Raudteejaam – Kesk 36.
MERILYN SÄDE
KOMMUNIKATSIOONIJUHT

E

elmisel nädalal alanud sa
deveedrenaaži ehitus hõl
mab raudteejaamapoolset
lõiku ning tööde ajal on
sellest lõigust autoga läbipääsemi
ne piiratud. Ehitaja on edastanud
palve, et Kesk tänava sellesse ossa
ei pargitaks autosid. Vallamajja ja
Elva Kultuurikeskuse juurde palu
me sõita teiselt poolt. Jalgsi pääseb
ehitustööde vältel ligi kõikidele
hoonetele.
Trassitööd kestavad selles lõigus
mõne nädala ning peale trassi ra
jamist taastatakse sõidutee frees
puruga. Seejärel liigutakse trassitöö
dega edasi lõiku Kesk 36 – Kesk 20.

Liiklusmärkidest
Kuna tööd on alanud, siis on tänaval
väljas liiklusmärk, mis lubab edasi

sõita vaid teenindaval transpordil ja
kohalikel elanikel. Tänaval on väljas
ka märgid, mis suunavad ümber
sõidule. Palume liiklusmärkide osas
olla tähelepanelikud ja kui aktiivsed
ehitustööd on käimas, siis kasutada
ümbersõidu võimalust.

Hädavajalik transport
hoonete juurde
Mida teha siis, kui mõnele hoone
le on autoga ligipääsemine häda
vajalik? Selleks tuleb ühendust võtta
RTS Infraehituse objektijuhi Kristen
Veibriga, kes on öelnud, et kõik väga
vajalikud sõidud on võimalik kokku
leppel ära teha (selleks palume he
listada objektijuhile telefoninumbril
5634 4405 või saata kiri aadressile
kristen.veibri@rtsinfra.eu).

Materjalide taas
kasutusest ja tänavast
Vallavalitsuselt on muuseas küsitud
ka, mis saab materjalidest (sh tänava
kivid, prügikastid, tänavavalgustus

jms), mida on võimalik taaskasutada.
Lepingu järgi saab tellija ehk valla
valitsus endale kogu materjali, mida
on võimalik taaskasutada.
Pärast rekonstrueerimistöid muu
tub tänav autoliiklusele poole meetri
võrra kitsamaks ning uus laius saab
olema 5,5 m. Tänaval säilib kahe
suunaline liikus. Kiirusepiirang saab
olema 30 km/h. Tänava keskväljaku
poolsesse külge rajatakse terves pik
kuses kahesuunaline rattatee. Kõnni
tee saab endiselt olema mõlemal
pool tänavat, kultuurikeskusepoolne
kõnnitee on projekteeritud laiemana
ning olulisematesse sõlmpunktides
se on paigutatud istumiskohad.
Linnasüdame rekonstrueerimis
tööd toimuvad neljas etapis ja Kesk
tänavat ei suleta ehitustööde vältel
tervenisti.
Kindlasti tasub lugeda Elva linna
südame ajakohastamise blogi, kus
on infot projekti, vajalike kontakti
de, aga ka jooksvat teavet ehitus
tööde kohta (blogi.elva.ee).

Elva linna jäätmepunkt on avatud esmaspäeviti ja kolmapäeviti kell 9–18 ja laupäeviti kell 9–15.
Asukoht: Nooruse tn 8 (juurdepääs Puiestee tänavalt).
Jäätmepunktis võetakse vastu Elva valla elanikelt kodumajapida
mises tekkinud jäätmeid hinnakirja alusel. Juriidilistelt isikutelt jäät
meid vastu ei võeta.
Tasuta saab ära anda: vanapaber ja paberpakendid, plastpakendid,
klaaspakendid (purgid ja pudelid), lehtklaas (akna-, auto-, peegel
klaas), komplektsed elektri- ja elektroonikaseadmed (külmikud, tele
rid, tolmu
imejad, pesumasinad, arvutid ja muu kasutuskõlbmatu
kodutehnika), vahtplast, ohtlikud jäätmed ja vanarehvid.
Tasu eest võetakse vastu suurjäätmeid (mööbel ja muu taoline)
ning ehitus- ja lammutusjäätmeid (hind: 15 €/m³ või 0,15 €/kg).
Lisateave: kuhuviia.ee ja elva.ee/jaatmemajandus;
Terje Raadom, tel 730 9898, e-post: terje.raadom@elva.ee

Uus bussiliin Elvast Puhja
1. aprillist alustab sõitmist uus bussiliin – liin number 917 pikeneb.
Bussiliin alustab 14.10 Puhja Kooli juurest sõitu E
 lvasse (saabub
14.50). Alates 1. aprillist lisandub koolipäevadel otsesõit tagasi Puhja.
Peatused: 15.10 Elva – 15.11 Nooruse – 15.13 Turuplatsi – 15.14 Ujula
– 15.15 Arbimäe – 15.17 Metsalaane – 15.20 Laane – 15.22 Poolemõisa –
15.23 Kübaramäe – 15.24 Uueküla – 15.25 Kobilu teerist – 15.26 Mäeot
sa-Ropka – 15.28 Mäeotsa – 15.30 Mäeselja – 15.35 Puhja asula.

Muudatused Kureküla
bussiliikluses
Kureküla bussipeatus asub alates 1. aprillist uues asukohas – mängu
väljaku kõrval paviljoni juures. Endise Kureküla bussipeatuse asemele
lisandub Alakeerdi peatus.
Kõik bussid, mis peatusid varem Kureküla bussipeatuses, peatuvad
edaspidi Alakeerdi peatuses.
1. aprillist lisanduvad kolm liini, mis peatuvad Alakeerdi peatuses:
liin nr 919 (7.00 Kureküla – 7.01 Alakeerdi – 7.05 Rannu apteek – …
– 7.45 Elva), sõitjate olemasolul peatuvad Alakeerdi ja Kureküla pea
tustes liin nr 904 (väljub Elvast 17.30), liin nr 920 (väljub Elvast 18.30).
Sõiduplaan: peatus.ee; lisateave Terje Korss, tel 5302 0888
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Toidupank aitab
puuduses elavaid inimesi
Pered, kes vajavad sel aastal toiduabi, peavad esitama
abi taotlemiseks avalduse hiljemalt 29. märtsil.
LAURA-LIIS
ÕNNELEID
PUHJA PIIRKONNA
SOTSIAALTÖÖSPETSIALIST

P

ered, kes vajavad Toidu
panga toiduabi ning seda, et
abi toodaks nende elukoha
lähedale, peavad esitama
põhjendatud taotluse ja lisadoku
mendid Elva Vallavalitsuse sotsiaal
osakonda või teenuskeskuse sotsiaal
tööspetsialistile hiljemalt 29. märtsil.
Kõik seni esitatud taotlused kao
tavad 1. aprillist kehtivuse ning oma
abivajadust tuleb uuesti tõendada.
Uue avalduse alusel tehtud otsus
kehtib maksimaalselt kuus kuud.
Abivajaduse säilimise korral tu
leb kuue kuu möödudes võtta taas
ühendust vallavalitsuse sotsiaalosa
konnaga.

Nõuded toiduabi saajale
Kohalikud omavalitsused aitavad
toiduabil jõuda abivajavate inimes
teni. Kohalike omavalitsuste laste
kaitsespetsialist ja sotsiaaltööspet
sialist nõustavad peret ja hindavad
pere vajadust toiduabi järele üldise
toimetulekutoetuse arvestamise va
lemi järgi. Toidupanga toiduabi saa
mise arvestamise aluseks on üksi ela
va isiku või perekonna kõigi liikmete
eelmise kuu netosissetulek, jooksval
kuul tasumisele kuuluvad eluruu
mi alalised kulud ning kehtestatud
toimetulekupiir.

Abi puudust
kannatavatele
inimestele
Toidupank aitab puuduses elavaid
inimesi ja võitleb toidu raiskamise
vastu ühiskonnas. Eesti Toidupank
asutati 2010. aasta märtsis Eesti-Hol
landi Heategevusfondi ja Swed

banki poolt. Toidupank on suunatud
väikeste lastega ja paljulapselistele
allpool toimetulekupiiri elavatele
peredele. Kokku saab igal nädalal
Toidupanga kaudu toiduabi umbes
9000 inimest üle Eesti.
Toiduabi koguvasse organisat
siooni annetavad head Eesti koda
nikud ja ettevõtted oma aega, toidu
aineid ja raha. Raha saab annetada
juba mitmendat aastat ka Swed
banki annetuskeskkonna kaudu.
Toidupankade tegevuse põhiees
märgid on võitlemine vaesuse vastu,
toidu raiskamise vähendamine ja
inimeste vaheline solidaarsus.
Toidupanga antud toiduabi koos
neb toodetest, mis on tervisele ohu
tud, kuid mille kvaliteet võib olla
langenud. Näiteks võib toote pakend
olla kahjustada saanud, samuti võib
abi sisaldada kampaaniate ülejääke,
lähenemas on „parim enne“ kuupäev
või on kaupa toodetud liiga palju ja
seda ei jõuta ära müüa.
Rohkem infot toidupanga kohta
saab Eesti Toidu
panga veebilehelt
toidupank.ee.

LÜHIDALT

Eluaseme kohandamise
taotlusvoor on avatud

E

luruumi kohandamisega toetatakse puuetega inimeste lii
kuvusega seotud toimingute, hügieeni- või köögitoimingute
parandamist.
Kohandada saab eluruumi, mis asub Elva valla haldusterritoo
riumil ning on taotleja rahvastikujärgne ja tegelik elukoht. Isikul
on õigus saada meetme raames ühe eluruumi kohandamise teos
tus ühel korral.
Kohandamiseks võib olla näiteks platvormtõstuki, laetõstuki
või ukse automaatika paigaldus, vaheplatvormita kaldtee rajamine,
hoone välisukse ava kohandus, korteri välisukse ava, siseukse ava
või lävepakuta ukseava kohandus, uksekünnise paigaldus, tualett
ruumi (pesemisruum ja WC ühes ruumis või pesemisruum) või
WC-ruumi kohandus.
Taotlus koos lisadokumentidega esitada hiljemalt 15. aprill di
gitaalselt allkirjastatuna e-aadressil alo.rebane@elva.ee või pabe
ril Kesk 32, Elva linn 61507. Taotlust saab esitada ka vallamajas ja
teenuskeskustes. Taotluse blankett on leitav veebilehel elva.ee.
Lisateave:
Alo Rebane, tel 730 9894, 520 7869; e-post: alo.rebane@elva.ee.

Rõngu turule toob
turubuss
2. aprillist alustab igateisipäevane tasuta turubuss
sõitu Limnoloogia bussijaamast.

T

urubussi peatused: 8.15 Limnoloogia – 8.20 Rannaküla –
Valguta – Lõve teeots – Paaslangi – Koruste – Rõngu.
Pärast turukülastust sõidab buss samal marsruudil tagasi.

Ohvriabi kriisitelefon 116 006
ja nõustamisteenus

S

elleks, et ükski inimene ei
peaks enda murega üksi
jääma, on abiks nõustajad
116 006 telefonilt ja palunabi.ee
veebilehelt.
Ohvriabi kriisitelefon on mõel
dud kõigile, kes tunnevad, et on
sattunud olukorda, kus nad on
kannatajad – on siis tegemist füü
silise, majandusliku, vaimse või
seksuaalse vägivallaga või hoopis
hooletuse või halva kohtlemise
ohvriks langemisega. Samuti saa
vad kriisitelefonilt abi inimesed,
kes on kuritegevuse või õnnetus
juhtumi tõttu lähedase kaotanud.
Ohvriabi kriisitelefoni ees
märk on pakkuda ohvritele kiiret
võimalust oma mure ära rääkida.
Kõne vastu võtnud töötaja kuu

lab helistaja ära, pakub talle tuge
ja ühiselt arutatakse läbi kõik
olukorra lahendamise võimalu
sed. Olenevalt juhtumist võivad
pöördujad vajada infot polit
seisse avalduse tegemise kohta,
naiste tugikeskuste või seksuaal
vägivalla kriisiabikeskuste kon
takte või selgitust omavalitsuste
teenuste ja toetuste kohta. Kui on
vaja, saab leppida kokku kohtu
mise juba ohvriabitöötaja juures.
Ohvriabi kriisitelefoni ees
märk ei ole asendada politseid.
Olukordades, kus inimese elu on
ohus ja on vaja kiiret abi polit
seilt, kiirabilt või päästeametilt,
tuleb kindlasti esmalt valida 112.
Küll aga saab ohvri
abi kriisi
telefon 116 006 olla ohvrile abiks

järgmise sammuna, kui politsei
on sündmuskohal käinud ja on
vaja mõelda, mida edasi teha ja
kuhu pöörduda.
Ehkki ohvriabi kriisitelefonilt
116 006 saab helistaja esmase
toe ja nõu, on edasiste ohvriabi
teenuste saamiseks vajalik ohvril
pöörduda ohvriabitöötaja vastu
võtule. Kui oled langenud ohv
riks, siis ei ole ükski mure liiga
väike või tähtsusetu.
Tartu ohvriabitöötajad:
Katti Kask, 5307 4196
Riia 132, Tartu
Riina Laane, 526 1171
Riia 179a, Tartu
tartu.oa@sotsiaalkindlustusamet.ee

Üksi elavad pensionärid
saavad toetust

E

estis üksi elavad pensionärid saavad oktoobris üksi elava
pensionäri toetust.
115 euro suuruse toetuse maksab Sotsiaalkindlustusamet
ilma taotluseta kõigile pensionäridele, kes vastavad 1. aprillist
kuni 30. septembrini kolmele tingimusele: on kogu sellel perioo
dil vanaduspensionieas; elavad rahvastikuregistri andmetel üksi;
kättesaadav pension on väiksem kui 1,2-kordne Eesti keskmine
vanaduspension (2019. aastal on see 540 eurot).
Selleks, et toetus jõuaks oktoobrikuus kindlasti üksi elava
vanaduspensionärini, soovitab Sotsiaalkindlustusamet veenduda,
et alates 1. aprillist on kõik need tingimused täidetud.
Lisateave:
sotsiaalkindlustusamet.ee/et/uksi-elava-pensionari-toetus-0.
Elukohaandmeid saab kontrollida:
»» veebilehel eesti.ee;
»» Elva vallamajas registripidaja juures
(tel 730 9886, e-post: kristi.kalmus@elva.ee);
»» piirkonna teenuskeskustes.
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HARIDUS

Pääsusilm tähistas 40. sünnipäeva

LÜHIDALT

Märtsi alguses tähistas

VASTUVÕTT
1. KLASSI

Puhja Lasteaed Pääsu

Elva Gümnaasiumi 1. klassi astumiseks saab esitada
avaldusi kuni 18. aprillini.
Avaldusi saab esitada Tartu mnt 3 õppehoone kantseleis tööpäeviti kell 9–15.
Avalduse vorm on saadaval
kooli veebilehel. Avaldusele
on vajalik lisada lapse sünni
tunnistuse koopia (võimalik
teha kohapeal), vanema isikut
tõendav dokument, koolival
miduskaart lasteaiast, tervise
kaart perearstilt. Õpilaspileti
digitaalne
dokumendifoto
saata foto@elvag.edu.ee (kirja
pealkirjaks lisada lapse nimi
ja klass). Avalduse lisad võib
tuua ka hiljem.

silm 40. sünnipäeva.
LEELO SUIDT
PUHJA LASTEAIA
PÄÄSUSILM DIREKTOR

K

uigi aeg kaob kiirelt käsi
käes rõõmude ja murede
ga, siis muudavad laste
asutuse naer ja rõõm
igapäevatoimetused alati meeldi
vaks. 40 aastat ei ole palju, kuid on
parajalt pikk aeg, et oleks mida mee
nutada, võrrelda, aga unistada ka
edaspidisest.
Puhja lasteaed avati 5. märtsil
1979. aastal, mil lasteaias tegutses
neli päevast rühma ja üks öörühm.
Lasteaia sünnipäeva tähistamine
algas piduliku kontserdiga 4. märt
sil. 5. märtsil käis meil külas Lotte
oma sõpradega ja lastele üllatuseks
toimus ka ilutulestik. 8. märtsil pida
sime sünnipäeva koos toredate küla
liste, endiste töötajate ja sõpradega.
Meie õpetajad ja lapsevanemad
olid lasteaia sünnipäeva auks doono
rid verekeskusele.
Sisukas oli ka emakeelepäeva tä
histamise üritus, kus lapsed lugesid
kauneid emakeelseid luuletusi.

Tervist edendav lasteaed
Puhja lasteaia eripära on maaelu ja
looduskeskkonna
väärtustamine,
keskkonnahoiu ja säästva eluviisi

Foto: Eivo Kuulmets

PUHJA LASTEAIA PÄÄSUSILM KOLLEKTIIV.

kujundamine, õuesõpe, terviseeden
duslik tegevus, rahvuskultuuri ja tra
ditsioonide hoidmine. Meie iseloo
mulikum sündmus lasteaias on igale
lapsele mõeldud Lapse Päev. Lapse
Päeva peetakse vaid kord lasteaiaaja
jooksul ning planeeritakse võimali
kult kaugele sünni- ja nimepäevast
ning muudest tähtpäevadest. Lapse
Päeva korraldavad kodu ja lasteaed
käsikäes ning selle eesmärk on väär
tustada iga last ja tema peret ning
õpetada hindama seda, et iga laps,
iga pere ja iga kodu on omanäoline
ja erinev.
Omapäraseid traditsioonilisi sünd

musi on meil veel, näiteks folkloori
päev ja liikumispäev.
Igal aastal osalevad rühmad erine
vates projektides, võtavad osa maa
kondlikest konkurssidest, osalevad
lasteaedade ühissündmustel. Tore,
et lastel on võimalus käia teatrites,
muuseumides ja ka kinos. Sel suvel
soovime oma rahvatantsurühma
ga osaleda ka maakondlikul rahva
tantsupeokesel „Suvevaheaeg“.

Seikluspark sünnipäeva
kingituseks
Aktiivse kogukonna, aga eelkõige to
reda lasteaia hoolekogu, teeneks on

Hooandjas laste seikluspargi rajami
se jaoks kogutud eelarvelisa. Hoole
kogud, lastevanemad ja õpetajad on
juba aastaid seikluspargi rajamiseks
raha kogunud. Nüüd on selleks vaja
lik summa koos ja juba kevadel alus
tame seikluspargi ehitamise ette
valmistustöödega. See on meile tore
kingitus!

Kasvav kogukond
Puhja kogukond on kasvav ja arenev,
nii et laste puudust ei paista. Tekkida
võib hoopiski probleem, et vaja oleks
luua lasteaia juurde lastehoiuteenus.
Mõtteainet seega on!

Aprillis algab lasteaedade rühmade
komplekteerimine

E

lva vallas kehtib selle aasta 1.
jaanuarist koolieelsesse laste
asutusse vastuvõtmise ja välja
arvamise kord, mille järgi hakati Elva
vallas pidama ühtset lasteaia järje
korda. Õigus saada lasteaiakoht valla
lasteasutuses on lapsel alates poole
teise aasta vanusest, kui lapse ja vä
hemalt ühe vanema elukoht on rah
vastikuregistri järgi Elva vald.
Elva Vallavalitsus on liitunud ha
ridusteenuste haldamise infosüstee
miga ARNO. ARNO süsteemi saab

lapsevanem sisse logida ID-kaardi
või Mobiil-ID-ga. Süsteemi on kan
tud kõik seni Elva Vallavalitsusele
ja Elva valla lasteaedadele tehtud
lasteaiakoha avaldused ning ka nen
de laste andmed, kes praegu valla
lasteaiakohti kasutavad.

Avalduste esitamine
Kõigil lastevanematel, kes on esita
nud oma lapse kohta avalduse Elva
Vallavalitsusele või piirkondlikele
lasteaedadele, on soovitav ARNO

süsteemi sisse logida ning enda ja
oma lapse andmed üle kontrollida.
Süsteemis saab lapsevanem ka ise
avaldust muuta, tagasi võtta ja koha
kasutamine lõpetada. Edaspidi saab
lasteaiakoha taotlemise avaldusi esi
tada ainult ARNO süsteemi kaudu.
Erandjuhtudel võib taotluse teha
Elva Vallavalitsuses.
Aprilli esimesel nädalal komp
lekteeritakse lasteaedade rühmad
ARNO süsteemis olevate andmete
ja järjekorra alusel. Teade lasteaia

koha pakkumise kohta edastatak
se automaatselt ka lapsevanema
e-aadressile. Lapsevanem saab
lasteaiakoha pakkumise ARNO
süsteemis kinnitada või tagasi
lükata.
ARNO veebileht ja täpsem info
rühmade komplekteerimise kohta
on leitav Elva valla kodulehel
elva.ee/lasteaiakohad.
Liis Lehiste
haridusspetsialist

Lisateave:
tel 730 1820; elvag.edu.ee.

LEPATRIINU
LAULUVÕISTLUS
Lepatriinu
lauluvõistlus
toimub 6. aprillil kell 11 Elva
Kultuurikeskuses. Konkursi
le on oodatud osalema Tartu
maa eelkooliealised lapsed
vanuses 4–7 aastat. Lauljad
võistlevad neljas vanuse
rüh
mas, esitada tuleb üks vabalt
valitud saatega lastelaul. Laul
jaid hindab žürii, kes annab
igas vanuse
grupis välja kuus
auhinnalist kohta. Lisateave
ja registreerimine: tel 745 7201,
e-post: kultuur@elva.ee.
Võistluse tingimused:
elvakultuur.ee. Ootame osale
ma ka Elva valla laululapsi!

AVATUD USTE PÄEV
Konguta Koolis toimub
avatud uste päev laupäeval, 13. aprillil kell 8–12.
Ootame koolimajaga tut
vuma koolieelikuid, aga ka
õpilaste vanemaid ja vana
vanemaid ning teisi huvilisi.
Igal täistunnil toimub
koolikeskkonna tutvustami
seks juhendatud ringkäik,
aulas on kohvilaud ja vestlus
ringid. Olete oodatud!
Lisateave:
Liina Tamm, 5342 2197

5
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HUVIHARIDUS

40 aastat huvihariduse
andmist Elvas

LÜHIDALT

Elva Huviala- ja
Koolituskeskuses toimus
19. veebruaril Pillipäev.
Üritusega tähistati ka
40. huvihariduse

PUHJA
SULGPALLURID.

andmise aastat Elvas.

PUHJA SULGPALLI
KLUBI TEGEMISED

HANNA LAIUS

P

ELVA HUVIALA- JA
KOOLITUSKESKUSE
NOORSOOTÖÖTAJA

P

illipäeval katsetasid Elva
valla lapsed Elva Huviala- ja
Koolituskeskuses ühe tunni
ga pillil loo selgeks õppimist.

Omandada sai uue pilli
mängimise oskuse
Igal noorel oli võimalik osaleda päe
va jooksul kolmes töötoas. Lapsed
said valida endale meelepärased te
gevused alates laulumängust kuni
kitarri õppimiseni.
Kätt oli võimalik proovida seits
mel alal: laulumäng, käsikellade-,
väikekandle-, kitarri-, viisikandle-,
klaveri- või trummiõppes. Oli neid,
kes käisid kolmes erinevas õpitoas,
samas kui mõned leidsin endale
lemmiktegevuse ja veetsid terve

Foto: Külliki Veigel

KITARRI ÕPPIMINE ALEX VERLINI JUHENDAMISEL.

päeva vaid üht instrumenti katse
tades.
Töötubasid juhendasid huvialaja koolituskeskuse õpetajad: Kelly
Vask, Tõnis Kirsipu, Alex Verlin,
Tuuli Vaher, Ehtel Kuldvere-Vent,
Livia Kuuskvere ja lisaks ka Nõo
Muusikakoolist Vaido Petser.

lus esineda ja näidata, mida toredat
nad olid õpitubades ettevalmistanud
ja õppinud. Kauneid emotsioone pak
kuv kontsert kestis kaks tundi ja pak
kus hulgaliselt rõõmu nii esinejatele
kui ka publikule. Pillipäeval osales
kokku 46 õpilast üle kogu Elva valla.

Õpitud pillioskust sai
näidata kontserdil

Üritusega tähistati ka seda, et Elvas
on huviharidust pakutud juba 40
aastat. Kas see on pikk või lühike
aeg, seda saab igaüks ise otsustada,

Meeleoluka päeva lõpetas kontsert
„Ehe emotsioon“, kus kõigil oli võima

40 aastat huviharidust

aga kindlasti on Elvas ees veel roh
kelt aastaid kvaliteetset huviharidu
se pakkumist.
Pillipäev sai teoks tänu palju
dele toetajatele: SA Elva Kultuur,
Eesti Kultuurkapital Tartumaa Eks
pertgrupp, Elva Vallavalitsus, Eesti
Noorsootöö Keskus, Eesti Muusika
koolide Liit. Pillipäeval kasutatud
pillid valmisid pillimeistrite Vai
do Petseri ja Mihkel Soone käe all.
Kosutava kõhutäie pakkus lastele ja
juhendajatele OÜ Kataköök.

Noored muusikud konkursikarussellil

I

ga aasta kevad-talvel toimub
Eesti Muusikakoolide Liidu kor
raldatav konkurss „Parim Noor
Instrumentalist“. Üle Eesti toimu
vates piirkondlikes voorudes vali
takse välja parimad noored muu
sikud, kes suunatakse žürii otsusel
esinema lõppvoorudesse.
Elva Muusikakooli õpilased
osalesid tänavu piirkondlikel flöö
di-, vaskpuhkpillide-, klaveri- ja
klarnetikonkurssidel. 15. veebrua
ril toimus Ülenurmel klarneti
konkurss, kus saavutas õpetaja Tiit
Veigeli õpilane Tristan Aigro teise

Foto:
erakogu

koha. Tristani kontsertmeister on
Maria Juht.
17. veebruaril Tartus toimunud
flöödikonkursist võttis osa kolm
õpilast – Kärt Hanni saavutas oma
vanuserühmas kolmanda koha,
Eleonor Laas ja Herta Hiir esine
sid diplomi vääriliselt. Tüdrukute
õpetaja on Pille-Riin Aland ning
kontsertmeister Ave Hernits.
9. ja 10. märtsil Viljandis toimu
nud vaskpuhkpilliõpilaste kon
kurssidel saavutasid tuubaõpilane
Artur Jonatan Saumets esimese
ning trompetiõpilane Ervin Albert

Saumets teise koha. Vaskpilliõpi
lasi juhendab Karl Vakker ning
kontsertmeistrid on Ülle Rebane
ning Ave Hernits.
13. märtsil osalesid Tartus piir
kondlikul klaverikonkursil Liina
Aunap ja Heliis Tobber, keda ju
hendas õpetaja Malle Valjala, Taa
vi Suurtee, keda juhendas õpetaja
Maria Juht ning Keir-Christian
Sugul, keda juhendas õpetaja Ave
Hernits. Žürii otsuse põhjal saa
vutas Taavi Suurtee esimese koha
ning Keir-Christian Sugul kol
manda koha.

Piirkondlike voorudega samal
ajal toimus 9. märtsil Nõmme
Muusikakoolis
klarnetiõpilas
te vaba
riiklik lõppkonkurss, kus
Tristan Aigro saavutas kolmanda
koha.
Kõikidele piirkondlikel kon
kurssidel kohtade vääriliseks tun
nistatud Elva noortele pilliõppija
tele saab pöialt hoida märtsikuus
toimuvate lõppvoorude jaoks.
Tuuli Vaher
Elva Muusikakooli direktor

uhja Sulgpalliklubi las
terühm on tänu Puhja
Koolile selle õppeaasta
algusest treeninud kolm korda
nädalas, mis on laste arengu
seisukohast väga tähtis muu
datus, mis kajastub ka võist
luste tulemustes.
Veeriku Sulgpalliklubi kor
raldatud võistlusel oktoobris
saavutasid Puhja tüdrukud
kolmikvõidu – 1. koht Saskia
Rokka, 2. koht Herta Heinaru,
3. koht Greete Kiisk. Poiste hul
gas sai Jass Normann 3. koha.
Jaanuaris osales üks meie
noorim mängija, Rikko Rõõm,
rahvusvahelisel turniiril Eesti
Noorte GP-5, kus mängis en
dast palju vanemate mängija
te vastu väga südikat. Veeb
ruaris osalesid mitmed meie
sportlased Triitoni korralda
tud laste sulgpalliturniiril Tar
tus. Poistest saavutas Rikko
Rõõm väga ilusa mänguga
1. koha, Jass Normann ja Raiko
Tamm jagasid 7.–8. kohta ning
Hugo-Oskar Reinomägi võit
les välja 15. koha. Tüdrukutest
olid võistlustules Greete Kiisk,
kes saavutas 11. koha, Sabina
Kraineva 18. koha ja Getter
Raudjalg 21. koha.
Sügisel läbisin täiendavad
treenerikoolitused,
omades
nüüd EKR 4 taset. Septemb
ris juhendasin Eesti Juuniorite
koodist Euroopa Meistrivõist
lustel ja veebruaris Eesti esi
naispaari maailmakarika etapil
Iraanis. Enda teadmised ja ko
gemused suunan ka treenin
gutesse Puhja Sulgpalliklubis.
Robert Kasela
Puhja Sulgpalliklubi treener
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KOGUKOND

Külade Kärajatel arutleti turismija mainekujundamise teemadel
Viiendad Külade Kärajad
kogunesid laupäeval,
16. märtsil Ulila
Keskuses.
MARIKA SAAR
ABIVALLAVANEM

KERTU VUKS
ARENGU- JA PLANEERINGU
OSAKONNA JUHATAJA

K

ülade Kärajad on saanud
Elva vallas traditsioonili
seks kohtumiseks, kuhu
on oodatud kõik Elva valla
külavanemad, külaseltside aktivistid,
vabasektori eestvedajad ning teised
aktiivsed kogukonnaliikmed.
Kohtumisel rääkis Ulila Keskuse
tegemistest MTÜ Sooveere juhatuse
liige Kristina Ermel ning vallavalitsu
se olulisest informatsioonist andsid
ülevaate abivallavanem Marika Saar
ning arengu- ja planeeringuosakonna

Foto: Marika Saar

KRISTINA ERMEL TEGI ÜLEVAATE
ULILA KESKUSE TEGEMISTEST.

juhataja Kertu Vuks. Üleskutse liitu
da „Teeme ära“ talgutega tegi Kodu
kant Tartumaa eestvedaja Külli Pann,
kes tutvustas ka külade arengukava
koolitust ja 28. septembril planee

ritavat „Maal elamise päeva“. Päeva
eesmärk on näidata, et maal elamine
ja töötamine on paljudele rahuldust
pakkuv elustiil, maapiirkond on äge
paik elamiseks ja töötamiseks.

LÜHIDALT
RÕNGU MAA
NAISTE SELTS 90

Kohtumise peamine fookus oli
Elva valla turismi- ja mainekujunda
misel. Kertu Vuks tegi ülevaate turis
mi korraldusest Eestis ja Elva vallas,
tuletas meelde valla arengukavas
toodud turismivaldkonna tugevusi
ja võimalusi ning juhtis tähelepanu
uutele trendidele, mis mõjutavad
lähiaastatel oluliselt turismi
vald
konda.
Rühmaaruteludeks jaguneti kodu
külade järgi ning selle käigus tuli
koostada igal rühmal lühike ülevaa
de, miks peaks just seda paika Elva
vallas külastama ning välja tuli pak
kuda tegevusi või üritusi, mis aitaks
koduküla tuntuks teha.
Arutelu käigus tehti ettepane
kuid giidide koolituse korraldami
seks, viidamajanduse ja vallakaartide
uuendamiseks, kohalike turundus- ja
müügioskuste parendamiseks ning
ühtsete põnevate marsruutide välja
töötamiseks. Turismiinfot võiks roh
kem jagada ka Elva valla äpis.
Aitäh kõigile osalejatele, järgmi
sed kärajad toimuvad juba mais.

1929. aasta sügisel pidasid
Rõngu põllumehed Rõngu
seltsi „Ühendus“ ruumides lõi
kuspidu, kus otsustati asutada
perenaiste selts, millest sai al
guse Rõngu Maanaiste Selts.
Selts tegutses kuni 1940. aas
tani ning taasasutati 9. aprillil
1989. aastal.
Sel aastal tähistame seltsi
90. sünnipäeva mitmete üri
tustega. Toimuvad töötoad,
kus tutvustame erinevaid
käsitööliike ning millest on
oodatud osa võtma kõik kogu
konnaliikmed.
Saabuvate lihavõttepühade
puhul toimub viltimise töötuba 14. aprillil kell 11–15
Rõngu Rahvamajas.
Töötoa materjal on korral
dajate poolt ning osavõtt ta
suta!
Lisateave:
tel 5813 5921 või 527 3727.
Rõngu Maanaiste Seltsi
juhatus

Elva Haigla vastuvõtuajad (Supelranna 21, Elva)
ERIALA

ARST

ESMASPÄEV

TEISIPÄEV

Ortopeed (tasuline vastuvõtt)
Neuroloog
Neuroloog
Silmaarst
Silmaarst
Silmaarst
Kardioloog
Kardioloog
Naistearst

dr P. Laasik
dr A. Lepik
õe iseseisev vastuvõtt
dr H. Müürsepp
dr M. Safonova
õe iseseisev vastuvõtt
dr E. Tamm
dr V. Korrovits
dr A. Kalinina

11–14
14–21
10–11

8–14

Kõrva-nina-kurguarst

dr K. Bušin

Psühhiaater
Psühholoog (tasuline vastuvõtt)
Töötervishoiuarst

dr S. Pärli
R-S. Salakka
dr K. Kesküla

Logopeed
Röntgen
Füsioterapeut, massöör

M-L. Rants

8–16
9–16

KOLMAPÄEV

NELJAPÄEV

8–16
9–16

REEDE

LAUPÄEV

8–16
9–16
9–15
15.30–20

9–12
9–12
10–16

10–18
registreerimine
786 8569
registreerimine
731 9100
8–16
15–17
registreerimine
737 0332

8–16
15–17

T–R 8–18
E–R 8–16
E–R 8–18

LISATEAVE VASTUVÕTUAEGADE JA REGISTREERIMISE KOHTA TEL 737 0300. DIGIREGISTRATUUR ELVA HAIGLA VEEBILEHEL WWW.EHAIGLA.EE
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Nr 48

TEATED
Elva valla sündmustekalender
KUUPÄEV

SÜNDMUS

ASUKOHT

PILETI HIND

25. märts kell 15

Film “Johannes Pääsukese tegelik elu”

Elva Kultuurikeskus

4€/5€

25. märts kell 17

Küüditatute mälestuspäev,
näituse “Õed” avamine

Elva vaksali
ootesaal

tasuta

25. märts kell 18.30

Mälumänguturniir

Puhja Seltsimaja

1€

Komöödiateater

Elva Kultuurikeskus

15 € / 17 €

26. märts kell 19

Tervitame uusi
ilmakodanikke!
Gert Haug

sündis 24.02.2019

Elisabeth Lees

sündis 25.02.2019

Aaron Hanson

Ragnar Post

sündis 01.03.2019

sündis 05.03.2019

Jakob Meeliste

Taavi Kopp

sündis 03.03.2019

sündis 06.03.2019

“Maria Callase meistriklass”
26. märts kell 9.30

Maakondlik kooliteatrite festival

Rõngu Rahvamaja

tasuta

26. märts kell 16.30

Lastefilm “Kapten Morten lollide laeval”

Rannu Rahvamaja

4€/5€

28. märts kell 18

Mentorklubi
“Eneseturundus - kellele ja milleks?”

Elva Vallavalitsus

tasuta

XIII Mitteteatrite Festival

Elva Kultuurikeskus

28.-29.03 kell 10

tasuta

Elva vald mälestab
Roland Leesik

24.12.1962-01.03.2019

Lehte Loim

11.02.1928-09.03.2019

Anne Saksjaak

29.06.1950-09.03.2019

Helle Tõnnisson

24.04.1940-11.03.2019

Virginia Villem

25.06.1930-10.03.2019

30. märts kell 17

Elva valla kooride kevadkontsert

Elva Gümnaasiumi
Tartu mnt 3 aula

5€

31. märts kell 12

Tartumaa Memme-Taadi
lustitantsimine

Konguta
Rahvamaja

tasuta

31. märts kell 13

FC Elva naiskond - Tallinna FC Flora
II naiskond 1. voor

Nike Arena Elva

tasuta

1. aprill kell 19

Näitemäng “Röövlivald Kavilda”

Puhja Seltsimaja

3€/5€

3. aprill kell 11

Teatrietendus “Sööbik ja Pisik”

Rannu Rahvamaja

8€

5. aprill kell 18

Lauatennise kevadturniir, II etapp

Rõngu Rahvamaja

tasuta

5. aprill kell 20

Tantsuõhtu Antti Kammiste ja Ivo Linnaga

Rannu Rahvamaja

10 € / 15 €

6. aprill kell 11

Lepatriinu lauluvõistlus

Elva Kultuurikeskus

tasuta

6. aprill kell 20

Kontsert - PUULUUP

Konguta
Rahvamaja

2 € (õpilane) / 5 €

Elva valla eakate tervisepäev

7. aprill kell 13

FC Elva - Rakvere JK Tarvas (Esiliiga) 5. voor

Nike Arena Elva

tasuta

7. aprill kell 17

Kaurna Cronin & band (Aus)

Elva
Kultuurikeskus

eelmüük 8 €,
kohal 10 €

8. aprill kell 12

Urmas Paet räägib välispoliitikast

Elva Eakate Päeva
keskus, Supelranna 21

tasuta

8. aprill kell 16.30

Lastefilm “Väike draakon Kokosaurus”

Rannu Rahvamaja

2€/3€

8. aprill kell 18.30

Kinokohvik “Mehed”

Rannu Rahvamaja

4€/5€

8. aprill kell 19

Näitemäng “Röövlivald Kavilda”

Puhja Seltsimaja

3€/5€

Elva valla eakate tervisepäev toimub 12. aprillil Tartumaa
Tervisespordikeskuses. Kell 10 kogunemine Elva raudteejaama
juures. Päev algab matkaga Väikesel Väerajal, mis on kolm kilomeet
rit pikk. Eriliseks teevad raja sinna paigutatud puuskulptuurid, mis
on inspireeritud Eesti folkloorist ning disainitud kohalike kunstnike
poolt. Kelle jaoks on see pikk maa, saab jalutada seni tervisespordi
keskuse juures männimetsas. Kell 12 Tartumaa Tervisespordi
keskuses ühine lõuna. Kell 13 ettekanded turvalisest liiklemisest ja
südametervisest. Päeva lõpetab vestlusring Elva vallavanem Toomas
Järveoja ja abivallavanem Marika Saarega.

11. aprill kell 19

VAT-teater “Dekameron”

Elva Kultuurikeskus

13 € / 16 €

12. aprill kell 19

Muusikanädala lõppkontsert Daniel Levi bänd

Elva Kultuurikeskus

10 € (õpilane) /
15 €

12. aprill kell 20

Õhtu ansambliga ONUD. Lauad ettetellimisel

Puhja Seltsimaja

10 €

13. aprill kell 12

Võistumängimise “Arbi klaver” lõppkontsert

Elva Kultuurikeskus

tasuta

13. aprill kell 20

Tantsuõhtu ansambliga Eesti Mees

Rõngu Rahvamaja

10 € / 15 €

13. aprill kell 18

Lõuna-Eesti Idamaa tantsude kontsert

Rannu Rahvamaja

5€

14. aprill kell 12

50+ kevadpidu, Sirje ja Rein Kurg

Konguta Rahvamaja

tasuta
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Elva valla leht

Palupera Põhikool
ostab küttepuid
Palupera Põhikool ostab 110 ruumimeetrit lõhutud küttepuid (lepp,
haab, kask) koos kohale toomisega hiljemalt 15.05.2019. Pakkumus
esitada (m3 hind koos käibemaksuga) hiljemalt 09.04.2019 e-aadressil
svetlana.variku@palupk.edu.ee. Lisateave: Helju Voolaid, 525 9852.

Osalemissoovist teavitada hiljemalt 7. aprill tel 730 9880, e-aadressil
elva@elva.ee, eakate päevakeskuste juhatajatele või piirkondade
sotsiaaltööspetsialistidele.

Valguta ja Lapetukme
külade koosolek
Valguta ja Lapetukme külade koosolek toimub Valguta Seltsimajas
esmaspäeval, 8. aprillil kell 18. Räägime külade probleemidest ja
nende võimalikest lahendustest ning valime uue külavanema.

Toimetaja: Kerli Metsallik • Küljendus: Taivo Org • Trükk: Trükis AS • Kojukanne: Omniva • Tiraaž: 6450
Kontakt: infoleht@elva.ee • Järgmine Elva valla leht ilmub 12.04.2019 • Kaastööde esitamise tähtaeg 05.04.2019

