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Elva valla leht
Elva vallas hakkab kehtima uus
kasside ja koerte pidamise eeskiri
Elva Vallavolikogu keh
testas uue "Elva valla
kasside ja koerte pida
mise eeskirja", mille
koostamisse kaasati ka
valla elanikke, kes esita
sid vallavalitsusele oma
ettepanekud muudetava
eeskirja jaoks.
STEN SAAREKIVI
HEAKORRASPETSIALIST

E

lva Vallavolikogu võttis
26. augustil määrusega
vastu uue "Elva valla koer
te ja kasside pidamise ees
kirja". Eeskiri hakkab kehtima 1.
jaanuarist 2020.
Uue eeskirja koostamise vajadus
seisnes Elva vallaks ühinenud oma
valitsuste koerte ja kasside pidami
se eeskirjade ühtlustamises. Uus
eeskiri sätestab koerte ja kasside
registreerimise ning märgistami

KASS VÕI KOER TULEB REGISTREERIDA
1. JAANUARIKS 2022.

se korra Elva valla haldusterritoo
riumil. Määrus jõustub 1. jaanuaril
2020.

2022. aastast mikrokiibi
paigaldamine
kohustuslik
Uue regulatsioonina on eeskirja li
satud põhimõte, mille järgi on ala
tes 1. jaanuarist 2022 kassi ja koera
märgistamine (mikrokiibi paigal
damine) ja registreerimine kohus
tuslik.
Koerte ja kasside pidamise ees
kirja järgi on identifitseerimise
tunnuseks veterinaararsti paigal

Foto: Pixabay

datav mikrokiip, mille paigalda
mise protseduur on loomale kiire
ja valutu. Kiibi numbrit kontrolli
takse spetsiaalsete kiibilugejatega,
mida kasutavad loomaarstid, varju
paiga töötajad ning vallavalitsuse
ametnik, kellest viimane korraldab
eeskirja punktide täitmise järele
valvet.

Arvestuse pidamine
lemmikloomaregistris
Elva Vallavalitsus korraldab uue
eeskirja alusel koerte ja kasside üle
arvestuse pidamist lemmiklooma
registri www.llr.ee kaudu ning asu

tab vastava andmekogu. Kui koer
või kass on registreeritud mõnes
teises registris, tuleks loom kanda
ka valla kasutatavasse registrisse.
Omanikul
langeb
kohus
tus registreerida oma kass või
koer hiljemalt 1. jaanuariks
2022. Seda saab teha tasuta ko
haliku oma
valitsuse kasutatavas
lemmikloomaregistris www.llr.ee,
samuti saab antud toimingut teos
tada ka www.eesti.ee keskkonnas
ID-kaardiga sisse logides.
Vajadusel saab ka andmete
muutmiseks (nt loomaomaniku
vahetamiseks) pöörduda valla
valitsuse heakorraspetsialisti või
registrit kasutava veterinaari poole,
kes saavad andmeid muuta. Looma
omanikuvahetus on toiming, mida
peab kontrollima ning seda saab
teostada üksnes vallavalitsuse hea
korraspetsialisti või registrit pidava
veterinaari juures.
Lemmiklooma pidamine peaks
tooma rõõmu nii loomapidajale
kui ka teistele. Selleks, et see nii ka
oleks, tuleb järgida eeskirja nõu
deid ning olla hooliv kaaskodanike
suhtes.
Uus eeskiri on kättesaadav Elva
valla koduleheküljel.

Maal elamise päev Elva vallas

28.

septembril toi
mub üle-eestili
ne Maal elamise
päev, mille eesmärk on kutsuda
maale elama veelgi rohkem tegu
said ja särasilmseid inimesi.
Sel päeval ootavad teid külla
Elva valla lasteaiad, koolid, ter

vise-, kultuuri ja spordikeskused,
külamajad ja ettevõtted – kohad,
mis kujundavad elukeskkonda
maal.
Näiteks ootavad Kirepi kü
las k
 ülla Kase ja Piirimäe talud.
Puhjas ootab külalisi Sääniku
talu ning Paluperas Palupera

põhikool. Sel päeval toimub kel
la 13st ka Palupera mõisa kollase
akna ametlik avamine, kuhu on
kõik huvilised oodatud.
Teiste seas on avatud näiteks
ka Elva Vallavalitsus, kus toimu
vad erinevad töötoad, lisainfot
palume lugeda Elva valla kodu

leheküljelt.
Rohkem infot leiate aadressi
delt maalelamisepaev.ee ja elva.
ee/maal-elamise-paev.
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LÜHIDALT
21. SEPTEMBRIL
TOIMUB TAAS
MAAILMA
KORISTUSPÄEV

21.

septembril toi
mub teist korda
maailmakor is
tuspäev, millega soovitakse
Eestis pöörata erilist tähele
panu eelkõige hajusalt paikne
vale väikesele ja nähtamatule
prügile nagu suitsukonid, pu
delikorgid, aga ka pakendid ja
ühekordsed nõud.
Koristuspäeva eestveda
ja Mart Normet ütles, et sel
aastal keskendutakse väike
prügile nagu seda on suit
sukonid. "Väikeprügi on üks
asi, mille peale meil on kõi
gil tekkinud prügipimedus.
Kui maailmas suitsetatakse
kuus triljonit sigaretti aas
tas, siis umbes neli ja pool
triljonit koni lendab maha
loodusesse ja ei jõua prügi
kasti.“
Hajusalt paikneva väike
prügi ohtlikkus tuleneb selle
laialdasest levikust.
Võta Sinagi 21. septembril
osa maailmakoristuspäevast
ja märka väikeprügi ning ko
rista teeservi, mänguvälja
kuid, oma koduteed, põõsa-,
pingi- ja metsaaluseid.
Registreeri koristuspäevale
veebilehel maailmakoristus.
ee.
Kokku kogutud väike
prügist, mis vajab äravii
mist, tuleb informeerida
Elva Vallavalitsuse kesk
konnaspetsialisti TerjeRaa
domit telefonil 730 9898;
53052500 või e-posti teel
terje.raadom@elva.ee, kes
korraldab prügi kokkukorje.
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Otsused 6.08 ja 13.08 istungitelt

Otsused 23.07 istungilt

Avalikud üritused

Ehitus

Lubada Taavi Leppikul korraldada 24. augustil kell 12–19 Ruusmäe karjääris, Rebaste külas, ava

Algatada avatud menetlus projekteerimistingimuste andmiseks Rõngu alevikus, Tankla

lik üritus „Vene tehnika mäkketõus“. Ürituse korraldamise eest vastutav isik on Taavi Leppik,

kinnistul garaaži ehitusprojekti koostamiseks.

tel 5084864, taavi.leppik@mail.ee.
Lubada MTÜ-l Orienteerumisklubi Ilves korraldada 8. augustil kell 17–20 Elva linnas avalik

Muud

üritus „Tartu orienteerumisneljapäevakud“. Ürituse korraldamise eest vastutav isik on Kenny

Anda eluruum aadressiga Annikoru küla, Annikoru tee 9-12, üüripinnaga 43,3 m2 üürile A.

Kivikas, tel 51972942, kenny.kivikas@hotmail.com.

S.-le tähtajaga kuni 20.08.2024.

Lubada Ulila Suveaed MTÜ-l korraldada 9. august kell 18–11. august kell 14 Ulila Suveaias,

Eraldada projektitoetus MTÜ-le Tõusvad Tähed 200 eurot Naisansambel Astra 20 sünnipäe

Suveaia tee 2, Ulila, avalik üritus „Rock @ Ulila 2019“. Ürituste korraldaja ja vastutav isik on

vapeo korraldamiseks ja MTÜ-le Play Discgolf 200 eurot Tartumaa Lahtiste MV korraldamiseks.

Ülari Toots, tel 5073842, info@ulilasuveaed.ee.

Kinnitada Puhja Kooli arengukava 2019–2023.

Lubada Biedrba Rencnu Autoklubs korraldada 17. augustil kell 7–19 Kulbilohu rallikrossi

Anda seisukohad Elva linnas Supelranna tn 17 ja Supelranna tn 19//21//23 kruntide ning

rajal, Elva vallas, avalik üritus „Latvijas rallijkrosa empionta4.posms (rallikrossi Läti meist

Supelranna tänava maa-ala detailplaneeringu korduval avalikul väljapanekul esitatud arves

rivõistluse 4. etapp)“. Ürituse korraldamise eest vastutav isik on Ivo Traubergs, tel +371 2933

tamata jäetud arvamuste osas.

3999, ivo@rallycross.lv.
Lubada Keskoja OÜ-l korraldada avalikud üritused: „Augustikuu laat“ 31. augustil kell 9–16

Reklaamiloa andmine

Elva Lauluväljakul, Tartu mnt 11a; „Mihklilaat“ 28. septembril kell 9–16 Elva Lauluväljakul, Tar

Anda MTÜ-le Jõusport luba reklaami avalikustamiseks Elvas Tartu mnt 27d, suurusega

tu mnt 11a; „Sügislaat“ 26. oktoobril kell 9–16, Elva Lauluväljakul, Tartu mnt 11a.

2,0x3,5m tähtajaga 19.08.2019–25.08.2019.
Salle Ritso

Maa

vallasekretär

Määrata Jaani katastriüksuse (60501:001:0324, pindala 3,17 ha, sihtotstarve 100% maatulundus
maa) jagamisel kaheks katastriüksuseks uutele moodustavatele katastriüksustele koha-aadres
sid ja sihtotstarbed alljärgnevalt: Elva vald, Võllinge küla, Jaani, sihtotstarve 100% maatulun
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dusmaa; Elva vald, Võllinge küla, Traadi, sihtotstarve 100% maatulundusmaa.
Määrata kinnisasjaga piirneva maaüksuse koha-aadress, maakasutuse sihtotstarve alljärg
nevalt: lähiaadress: Tartu maakond, Elva vald, Käärdi alevik, Maisi tn 2a; sihtotstarve: elamu
maa.
Määrata Väike-Kengsepa katastriüksuse (69403:003:0098, pindala 10,22 ha, sihtotstarve
100% maatulundusmaa) jagamisel kaheks katastriüksuseks uutele moodustavatele katastri
üksustele koha-aadressid ja sihtotstarbed alljärgnevalt: Elva vald, Käo küla, Väike-Kenksepa,
sihtotstarve 100% maatulundusmaa; Elva vald, Käo küla, Masti-Kenksepa, sihtotstarve 100%.
maatulundusmaa.
Määrata Silla katastriüksuse (69402:003:0202, pindala 6,64 ha, sihtotstarve 100% maatu
lundusmaa) jagamisel kaheks katastriüksuseks uutele moodustavatele katastriüksustele ko
ha-aadressid ja sihtotstarbed alljärgnevalt: Elva vald, Kõduküla, Silla, sihtotstarve 100% maatu
lundusmaa; Elva vald, Kõduküla, Tiigitaguse, sihtotstarve 100% maatulundusmaa.

Esindusürituse toetuse
taotluse esitamisest
Esindusürituse toetuse taotlust saab esitada 1. oktoobrini.
Esindusüritus on suursündmus, mis toimub regulaarselt, omab üleriigilist või rahvus
vahelist mõõdet ning on oluline Elva valla tutvustamise ja maine seisukohast. Samuti peab
sündmus aitama kaasa Elva valla arengule.
Esindusürituste nimekirja kinnitab Elva Vallavolikogu kultuurikomisjon 1. novembriks,
mis on ühtlasi ka projekti- ja tegevustoetuste taotluste esitamise tähtaeg. Esindusürituste
nimekirjast välja jäänud sündmuste toetuse taotlused lisab vallavalitsus ülejäänud taot
lustele ning vallavalitsuse moodustatud komisjon hindab neid teiste taotlustega võrdsetel

Muud
Mesika tn 9, Käärdi alevik, Elva vald, jagamisel tekkiva kinnistu omandamise eest hüvitise

alustel. Lisainfo: Margit Kink, kultuurispetsialist (margit.kink@elva.ee).

tasumine 300 eurot.
Kiita heaks kaks esitatud majandusaasta aruannet.
Kinnitada kinnistu Lauri vesiveski, Illi küla, Nõo vald, katastritunnus 52801:012:0645 otsus
tuskorras võõrandamise tulemus järgmiselt: kinnitada otsustuskorras võõrandamise võitjaks
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Eve Sepp pakkumusega 12500 eurot, mis jääb kinnistu lõplikuks ostu-müügihinnaks; võõran
dada kinnistu nimetatud võitjale.
Kinnitada Elva Lasteaed Murumuna töötajate koosseis alates 1. septembrist 2019.

Uus ametnik Elva Vallavalitsuses

Kinnitada Elva Vallavalitsuse struktuur ja teenistuskohtade koosseis.
Elise Aher töötab lastekaitsespetsialisti ametikohal (Elva

Hanked

linna eelkooliealised lapsed ja Palupera piirkonna lapsed).

Riigihanke nr 211642 (Tartu mnt tänava asfaltkatte uuendamine) tulemuste kinnitamine ja

Lastekaitsespetsialisti ülesanded on lapse õiguste ja heaolu

hankelepingu sõlmimine. Tunnistada vastavaks AS TREV-2 Grupp, Asfaldigrupp OÜ, RoadWest

tagamine, lastega perede sotsiaalnõustamine ja toetavatele

OÜ, YIT Eesti AS, AS TREF, OÜ Viamer Grupp ja Asfaldiproff OÜ pakkumused. Tunnistada

sotsiaalteenustele suunamine.

edukaks YIT Eesti AS pakkumus maksumusega 166 896,20 eurot, millele lisandub käibemaks

Lastekaitsespetsialist hindab lapse abivajadust, järgides

20%. Kvalifitseerida edukaks tunnistatud pakkuja YIT Eesti AS, kuna pakkujal puudusid hanke

juhtumikorralduse põhimõtteid abivajavast lapsest teada

menetlusest kõrvaldamise alused ja pakkuja vastas hanketeates ning hankedokumentides esi

saamisel, teeb koostööd haridusasutuste ja teiste koostöö

tatud kvalifitseerimistingimustele.

partneritega abivajavate laste märkamisel ja toetamisel.
Margit Kiin
vallasekretäri asendaja

Vastuvõtt Elva Vallavalitsuses T kell 9–12; N kell 14–16
Kontakt: elise.aher@elva.ee või tel 5381 8871
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PANE TÄHELE

Volikogu istung – 26.08

Kontrolli oma elukoha
aadressi

Elva Vallavolikogu kogunes istungile 26. augustil, et arutada kaheksat otsuse ja ühte määruse eelnõu.
Volikogu võttis vastu vallavalitsuse esitatud eelnõu „Koerte ja kasside pidamise kord“, mis jõustub ala
tes 1.01.2020. Korra kohaselt tuleb alates 1.01.2020 soetatud koerad ja kassid kanda registrisse ja kiibistada. Istun

Elva Vallavalitsus kutsub kontrollima oma

gil esitati ka arvamus, et kord on liialt range ja selle tegelik täitmine võib osutuda keerukaks. Vallavalitsus leidis,

elukoha aadressi.

et kord on rakendatav ja tehakse kõik, et teave kohustusest jõuaks iga lemmiklooma omanikuni. Samuti rõhutati,
et rakendamise aeg, ehk üleminekuaeg on pikk. Näiteks, need koerad ja kassid, mis on enne 1.01.2020 omanikel
juba olemas, võib registrisse kanda ja kiibistada kahe aasta jooksul. Seega lõpptähtaeg olemasolevate neljajalgsete
sõprade registreerimiseks on 1.01.2022. Vallavalitsus leidis, et see on piisav aeg, et vallavalitsus saaks määrust ja
registrisse kandmise võimalust tutvustada valla elanikele ning piisav aeg ka elanikele, et lisanduv kohustus täita.
Volikogu arutas Ühinemislepingu muutmise otsuse eelnõu, millega vallavalitsus soovis muuta
Ühinemislepingu punkti 7.9. ja Ühinemislepingu Lisa 3, investeeringute tabelit. Peale Ühinemislepingu
muutmise algatamist toimus otsuse eelnõu avalik väljapanek, mis tõi ühe muudatusettepaneku, mida vallavalit
sus ei arvestanud. Ühinemislepingu muutmise otsust tutvustades ütles Marika Saar, et muudatus loob selgust,
mida tähendab lepingus sõna „senine staatus“. Ühinemislepingu otsuse hääletamisele kehtib erikord lepingust
endast, mis kehtestab tingimuse, et otsuse vastuvõtmiseks on vajalik volikogu ¾ liikmete poolthääled, ehk siis
poolt peab olema vähemalt 22 volikogu liiget. Kuna poolt hääletas 20, vastu 8 ja üks volikogu liige jättis hääleta
mata, siis jäi otsus vastu võtmata ning Ühinemislepingus muudatused tegemata.
Volikogu võttis vastu otsuse, millega Elva vald andis nõusoleku Haridus- ja Teadusministeeriumile ra
hastada erakooli pidavat Tartu Erahariduse Edendamise Seltsi, kes on Peedul kooli pidaja. Otsus ei tähenda,
et Elva vald peaks Peedu kooli rahastama, kuid tähendab, et Peedu kool on üks kool meie valla koolivõrgustikust.
Volikogu otsustas anda tasu eest osa vallale kuuluvast kinnisasjast, Liivaku paisjärve Ervu külas, kasu
tamiseks Hardo Pajurile. Tasu suuruse ja muud lepingu üksikasjad kinnitab vallavalitsus.
Volikogu otsustas muuta küla nime. Senine Kureküla Puhja piirkonnas saab uueks külanimeks Lille
küla. Selle muudatuse algatajad olid külaelanikud ja põhjuseks asjaolu, et Elva vallas on ka teine Kureküla (alevik
Rannu piirkonnas). Sarnased nimed tekitasid segadust nii postipakkide saamisel kui ka teenuste tellimisel. Uue
küla nime (Lille küla) pakkusid välja külaelanikud. Volikogu otsus saadetakse Rahandusministeeriumisse ja lõpli

R

RS § 68 kohaselt on rahvastikuregistri subjektiks olev isik
kohustatud tagama rahvastikuregistris enda ja oma alaea
liste laste ning eestkostetavate elukoha aadressi olemasolu
ja õigsuse.
Kui Teie ruumi aadressile on saabunud võõrastele isikutele,
kes ei ela antud aadressil, adresseeritud teatiseid või valijakaar
te, palume ruumi omanikel esitada vastav avaldus isikute välja
kirjutamise kohta.
2019. aasta Euroopa Parlamendi valimistel saadeti postiga 23 522
teatist ja 367 192 valijakaarti, millest Siseministeeriumile tagastati
ligikaudu 1569 teatise ja 6241 valijakaardi andmed. Väga paljudel
juhtudel oli tagastamise põhjus „Saaja ei ela sellel aadressil“.
Õiged andmed rahvastikuregistris annavad riigile ja omavalit
sustele ülevaate, kus inimesed elavad, aidates paremini planeerida
teenuseid ja võimaldades vajadusel inimesega paremini ühendust
saada.
Rohkem infot:
Kristi Kalmus
registripidaja
kristi.kalmus@elva.ee
730 9886; 511 0278

ku otsuse nime osas teeb minister.
Volikogu võttis vastu Rukki tn 2a kinnistu (Käärdi alevikus) detailplaneeringu ja suunas avalikule
väljapanekule perioodil 16.09.–16.10.2019. Planeeringuga muudetakse Rõngu valla üldplaneeringut ning kavas
on määrata krundile ridaelamu ehitamiseks ehitusõigus. Planeeringu materjalidega saab väljapaneku ajal tutvuda
Elva vallavalitsuses või Elva valla veebilehel.
Volikogu kinnitas Tartumaa arengustrateegia tegevuskavasse Elva vallast kaks investeeringuobjekti.
Need on Kentsi paisjärv ja Rõngu kogukonnakeskus. Tegevuskavasse esitamise vajadus tuleneb Tartu maakonna
arengustrateegia elluviimise vajadusest omavalitsuste projektide kaudu. Tegevuskavasse lisamine ei tähenda
automaatselt lisarahastamist, kuid annab võimaluse toetust taotleda.
Valimisliit Elvamaa Esimesed ja Valimisliit Elva Vallakodanik esitasid istungile eelnõu, millega soovi
sid, et volikogu tühistaks 15.07.2019 vastu võetud otsuse, millega volikogu andis õiguse korraldada riigi
hange Rannu aleviku soojamajanduses ümberkorralduste tegemiseks kaugküttesüsteemi osalise taasta
mise kaudu. Eelnõu esitajad leidsid, et otsus tuleb tühistada, kuna Rannu aleviku kaugkütte taastamiseks on
aleviku kortermajad vaja samuti kaasata kaugküttevõrku. Vallavalitsus ei toetanud otsuse tühistamist, kuna riigi
hange soojuse ostmiseks on välja kuulutatud ja kortermajad ei ole siiani huvitatud kaugküttest. Nendega on su
heldud ja arutatud, aga kortermajade omanikud eelistavad odavamat lokaalkütet. Kui otsus tühistada, siis jääb
valla hallatavate asutuste (kool, lasteaed, rahvamaja, külakeskus) soojusmajandus korrastamata. Otsuse poolt oli
9 ja vastu 18 volikogu liiget, seega otsus jäi vastu võtmata ja eelnevat otsust ei tühistatud.

Käärdi alevik, Rukki tn 2a
krundi detailplaneering

E

lva Vallavolikogu 26.08.2019 otsusega nr 141 võeti vastu
Käärdi alevikus Rukki 2a krundi detailplaneering. Planee
ringu eesmärk on ehitusõiguse määramine ühe ridaelamu
ehitamiseks. Detailplaneering teeb ettepaneku Rõngu valla üld
planeeringu muutmiseks, mille kohaselt paikneb planeeringuala
väikeelamumaa juhtotstarbega alal, kus ehitamise tüübiks on
antud ühepereelamu. Planeeringu avalik väljapanek toimub 16.
septembrist kuni 16. oktoobrini 2019 Elva Vallavalitsuse arenguja planeeringuosakonnas (Kesk 32, Elva). Planeering on kättesaa
dav ka elva.ee/detailplaneeringud. Igal isikul on õigus planeerin
gu avaliku väljapaneku ajal esitada planeeringu kohta arvamusi.
Palume need esitada elva@elva.ee.

Viimase päevakorrapunktina oli hääletamisel umbusaldusavaldus. Kaheksa volikogu liiget (Vahur Jaak
ma, Tõnu Aigro, Eva Kams, Vambola Sipelgas, Mati Miil, Küllike Lõhmus, Aivar Kuuskvere ja Margus Reinoja)
esitasid 15.07.2019 umbusaldusavalduse abivallavanem Mikk Järvele. Avalduse põhjenduses on peamine põhjus
Rannu soojusmajanduse ümberkorraldamisel esinenud puudused. Mikk Järv esitas omapoolse suulise vastuse,
milles lükkas umbusaldusavalduses toodud seisukohti ümber. Umbusaldusavaldus läks hääletamisele, seda toetas
8, vastu oli 19 ja erapooletu oli 1 volikogu liige. Umbusaldusotsus jäi vastu võtmata ja Mikk Järv jätkab tööd abi
vallavanemana.
Istungi informatiivses punktis tutvustas Maano Koemets Elva valla esindajate külaskäiku Ukraina Baikivtsi
valda 16.–19. augustil.
Istungil vastuvõetud õigusaktidega saab tutvuda valla dokumendiregistris, istungi ülekannet saab järelvaada
ta Elva valla Youtube’is.
Järgmine volikogu istung toimub 30. septembril.
Maano Koemets
vallavolikogu esimees

DETAILPLANEERINGU ALA.
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Ehitisregistri andmete korrastamine
Tulenevalt ehitusseadus
tiku ja planeerimissea

Kasutusluba ei
vaja ehitised,
mis on ehitatud
enne 1995.
aastat ja mida
kasutatakse
algsel
eesmärgil.

duse rakendamise seadu
sest on kõigil omanikel
kohustus Ehitisregistris
andmed üle kontrollida
ja need vastavalt seadu
sele korrastada. Ehitis
registri andmete kor

se kandmiseks leiab Majandus- ja
Kommunikatsiooniministeeriumi
veebilehelt.

rastamiseks on seaduse
kohaselt aega kuni 2020.

Tarvis on dokumente

aasta 1. jaanuarini.
MARGIT KIIN
ÕIGUSNÕUNIK

A

ndmete
korrastami
se käigus tuleb kanda
ehitisregistrisse sinna
seni kandmata hooned
ja parandada või lisada sealt puudu
vad andmed.
Eelnenust tulenevalt palume
kõikidel elanikel kontrollida oma
kinnistutel asuvate suuremate kui
20 m² ehitisealuse pinnaga hoone
te ehitamise seaduslik alus (ehitus
luba, kasutusloa olemasolu) ja kas
ehitis on ehitisregistris olemas või

MAJANDUS- JA KOMMUNIKATSIOONIMINISTEERIUM ON ÖELNUD, ET PUUDULIKUD
ANDMED EI TOO KAASA TRAHVI.

mitte. Kasutusluba ei vaja ehitised,
mis on ehitatud enne 1995. aastat ja
mida kasutatakse algsel eesmärgil.

Võimalus esitada taotlus
Majaomanikud saavad Ehitisregist
ri (sisestades otsinguribale kinnis
tu aadressi või katastrinumbri) va
hendusel veenduda, et kõik nende
kinnistul asuvad või sinna ehitatud

hooned ja rajatised on kantud re
gistrisse ja kõik andmed on regist
ris kajastatud õigesti.
Kui ilmneb erinevusi regist
riandmete ja tegelike andmete va
hel, on omanikul võimalus esitada
taotlus andmete parandamiseks.
Elva Vallavalitsusele esitatava taot
luse või teavituse vorm sõltub sel
lest, millise ehitisega on tegemist.

Foto: Pexels

Üldjuhul on ehitise andmete
kandmiseks ehitisregistrisse tar
vis ehitiste asendiplaani ning joo
niseid (varasem ehitusprojekt või
ülesmõõdistus). Lisaks tuleb täita
vormikohane andmete esitamise
teatis iga ehitise kohta. Eluhoone
puhul tuleb esitada ka lisa 1 eluruu
mi andmetega. Vajalikud blanketid
hoonete andmete ehitisregistris

Samuti tuleb üle kontrollida, et
registris oleks või saaks sellesse
kantud kõik kinnistul tehtud muu
datused. Lisada tuleb rajatised, mis
on kinnistule ehitatud või siis esi
tada avaldus lammutatud asja re
gistrist kustutamiseks.
Olemasolevate ehitiste ehitis
registrisse kandmiseks palume
kõigepealt üles otsida kõik doku
mendid, mis ehitiste ja kinnistuga
seotud, ning ühendust võtta vaja
like juhiste saamiseks Elva Vallava
litsuse ehitusspetsialistidega:
Eneken Padar 730 9884
eneken.padar@elva.ee
Riina Sirel 730 9884
riina.sirel@elva.ee

Puhja kirikus algasid restaureerimistööd
EELK Puhja kirikus al
gasid augustis kiriku
fassaadi, uste, akende ja
kooriruumi katuse res
taureerimistööd.
TIIT KUUSEMAA
KOGUDUSE ÕPETAJA

P

rojekti "Puhja kiriku fassaa
di ja avatäidete renoveeri
mine" toetas Leader 44 345
euroga ja Elva vald 45 000 euroga.
Tööde kogumaksumus on 91 606
eurot. Projekti "Puhja kiriku koo

riruumi katuse ja torni restauree
rimine" toetas Leader 14 410 eu
roga, Muinsuskaitseamet 25 000
euroga ja Elva vald 1500 euroga.
Tööde kogumaksumus on 42 313
eurot. Lisanduvad kulud projek
tidele ja muinsuskaitselisele järe
levalvele. Töid teostab Novabild
Tartu OÜ ning järelevalvet Anu
Kulbach OÜ.
Tööde teostamiseks jääb praegu
vajaka 8000 eurot. Kogudus vajab
kõigi hea tahtega inimeste tuge,
kes hoolivad kodukandi kirikust
ja kultuuriväärtuste säilimisest.
Kolme nädalaga on inimesed an
netanud juba 176 eurot. Annetuse
saab teha sularahas või ülekande
ga EELK Puhja koguduse arvele

EE817700771001492603 (LHV) või
EE912200001120103145
(Swed
bank). Suur tänu teile kõigile!

Algab sügisleer

KOGUDUS OOTAB HEADE INIMESTE ANNETUSI.

Foto: Tiit Kuusemaa

Puhja kogudus on alustamas
sügis
leeriga ja huvilised saavad
veel liituda. Elukestev õpe on
norm(aalne) – saame selgust tä
napäeva uskumuste segadikus
ning leeriõpe avardab silmaringi.
Koolitusgraafikus ja lõputärminis
lepime kokku koos rühmaliikme
tega. Registreerimine tel 55563876
või puhja@eelk.ee.
Kogudus on alustanud taas
odavriiete vahendamist (palume
jälgida reklaami).
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Elva valla kaasav eelarve
ootab hääletama
Elva valla kaasava eel
arve ideekorje toimus
1.–15. septembril, ok
toobri keskel toimub
rahvahääletus, kus oma
hääle saavad anda kõik
vähemalt 16-aastased
vallakodanikud.
KERTU VUKS
ARENGU- JA PLANEERINGUOSAKONNA JUHATAJA

K

aasava eelarve idee esita
misel pidid autorid läh
tuma sellest, et idee pa
kuks avalikku hüve ning
see peab olema avalikus kasutuses.
Samuti ei tohi objektist tekkida
ebamõistlikke kulusid valla järgne
vate aastate eelarvetele.
Kõik ideekorje kaudu laeku
nud ideed vaatab üle Elva Val
lavalitsus ning esitab oma arva
muse ettepanekute sõelumise
komisjonile. 11-liikmeline komis
jon, mis koosneb piirkonnakogude
ja vallavalitsuse esindajatest ning

LÜHIDALT

KAASAVA EELARVE AJAKAVA
»» 1.–15. septembril oli igaühel
võimalus esitada oma idee,
mis pakuks avalikku hüve
või oleks avalikus kasutuses.
»» Ideekorje kaudu laekunud
ideed vaatab üle Elva Valla
valitsus ning esitab need
sõelumise komisjonile.
»» Sõelumise komisjon koos
neb 11 liikmest: piirkon
nakogude ja vallavalitsuse
esindajad ning vallavoli
kogu esimees.
»» Komisjon valib välja ettepanekud, mis pannakse rahva
hääletusele.
»» Rahvahääletusele pääsenud ettepanekuid tutvustatakse
9. oktoobril kell 18 Rõngu Rahvamajas avalikul koosolekul.
»» Rahvahääletus toimub VOLIS-keskkonnas 14.–20. oktoob
ril. Hääletada saab ka teenuskeskustes ja raamatukogudes.

vallavolikogu esimehest, valib välja
ettepanekud, mis pannakse rahva
hääletusele.
Rahvahääletusele
pääsenud
ideesid tutvustavad avalikul koos
olekul ideede autorid. Hääletusele
pääsenud ideede tutvustus toimub
9. oktoobril kell 18 Rõngu Rahva
majas. Kõik huvilised on oodatud!

Hääletada saab ka
teenuskeskustes
Kaasava eelarve rahvahääletus toi
mub VOLIS-keskkonnas 14.–20.
oktoobril, hääletada saavad kõik
vähemalt 16-aastased Elva valla ela
nikud. Isikut tõendava dokumendi
alusel saab hääletada ka teenuskes
kustes, raamatukogudes ning Elva

Kaasavat
eelarvet
rakendatakse
Elva vallas teist
korda.
Gümnaasiumis ja Rõngu Keskoolis.
Täpsem ajakava ja hääletuskohad
on leitavad Elva valla veebilehel:
elva.ee/kaasaveelarve.
Rahvahääletuse
tulemusena
reastatakse ettepanekud vastavalt
saadud häälte arvule, alustades
enim hääli saanud ettepanekust.
Nii tekib pingerida, millest viiakse
kolm enim hääli saanud ettepane
kut ellu, kuid seda tingimusel, et
kaasava eelarve objektid peavad
asuma valla erinevates piirkonda
des.
Kaasava eelarve menetlus on pal
judes maailma riikides, sh Eestis,
kasutatav menetlus eelarve koos
tamisel, kus kohalikule kogukon
nale on antud võimalus kohaliku
omavalitsuse eelarve koostamisel
teatud summa osas kaasa rääkida.
Kaasavat eelarvet rakendatakse
Elva vallas teist korda ning ideede
täideviimiseks on ette nähtud igal
aastal 45 000 eurot.

Kollasest aknast avaneb
vaade Palupera mõisale
Palupera Põhikooli juu
res saab alates juulikuust
uudistada National Geo
graphicu kollast akent.
KERTU VUKS
ARENGU- JA PLANEERINGUOSAKONNA JUHATAJA

T

egemist on Tartumaa Aren
dusseltsi algatusel ellu kut
sutud projektiga, mille ees
märk on väärtustada Lõuna-Eesti
elukeskkonda ja rikkalikku kultuu

ripärandit ning juhtida tähelepanu
külastamist väärt paikadele.
Elva Vallavalitsuse arengu- ja
planeeringuosakonna
juhataja
Kertu Vuks ütles, et projekt nimega
“Elu kahe maailma piiril” ei seis
ne ainult kollastes raamides, vaid
üheskoos tehakse veel mitmeid
tegevusi. “Muu hulgas ilmuvad Na
tional Geographicu Eesti ajakirjas
piirkonda tutvustavad materjalid
– artiklid tegemistest Lõuna-Eestis
ning ettevõtjaid tutvustavad lood.“
National Geographicu kollaseid
aknaid on Lõuna-Eestis kokku üle
25. “Palupera mõis valiti Elva val
la esimese kollase akna asukohaks

5

KOLLANE AKEN PALUPERA MÕISA
JUURES.

Foto: Kertu Vuks

MTÜ VÕRTSJÄRVE
ÜHENDUS AVAB
LEADER-MEETME
PROJEKTI
TAOTLUSTE
VASTUVÕTU

M

eetme "Konku
re nt s i v õ i me 
line ettevõt
lus" taotluste
esitamise tähtaeg on 6.–23
september. Projektitaotlus
te hindamise tähtaeg tege
vusgrupis on 22. november
Meetme eelarve on kokku
170 000 eurot. Maksimaalne
projektitoetuse summa on
45 000 eurot.
14.–21. oktoobril on ava
tud meede
"Atraktiivne
elukeskkond ja toimiv ko
danikuühiskond". Projekti
taotluste hindamise tähtaeg
tegevusgrupis on 20. det
sember. Meetme eelarve on
kokku 110 000 eurot. Maksi
maalne projektitoetuse sum
ma on 30 000 eurot.
NB! Taotlejad saavad
olla endiste Rannu ja Rõn
gu valdade piirkonnast.
Info taotlemisega seondu
va kohta leiate MTÜ Võrts
järve Ühenduse kodulehelt.
Taotluste esitamine toi
mub elektroonselt e-Pria
keskkonnas.

seetõttu, et tegemist on haruldase
mõisahoonega, kus tegutseb Palu
pera põhikool.” Samuti on tegemist
piirkonnaga, millel on väärikas aja
lugu ja jutustada oma lugu.
Ajalooürikutes on Palupera mai
nitud Paliperi või Palloperi nime
all juba 1582. aastast. “Tegemist on
kauni paigaga, mida tasub kindlasti
külastada,“ lisas Vuks.
Palupera mõisa juures asuv kol
lane aken on ka esimene, mille
juurde on paigaldatud külastajate
hulka loendav andur.
Rohkem infot kollaste akende
projekti kohta leiab aadressilt visit
southestonia.com.
Palupera mõisa kollase akna
ametlik avamine toimub 28. sep
tembril Maal Elamise päeva raa
mes ning sinna on oodatud kõik
huvilised.
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HARIDUS JA KOGUKOND

Õpetajatele jagati inspiratsiooni
Esmaspäeval, 26.
augustil toimus Elva
Kultuurikeskuses
Elva valla korraldatud
inspiratsioonipäev õpe
tajatele "Õpetaja – tule
viku tegijate kujundaja".
MARE TAMM
HARIDUS- JA
KULTUURIOSAKONNA
JUHATAJA

I

nspiratsioonipäevast võttis osa
üle 200 haridustöötaja nii meilt
kui ka mujalt. Eesmärk oli pakku
da haridusvaldkonna inimestele
kaasamõtlemiseks teemasid, mis on
lasteaia- ja koolielus päevakajalised.
Päeva avas pikaaegne haridus
juht Anzori Barkalaja. Anzori rõhu
tas, et tuleviku noortelt oodatakse
kolme olulist omadust: kompleks
ülesannete lahendamise võime
kust, kriitilist mõtlemist ja loovust.
Õpetaja roll hariduses on lastele
anda edasi hoiakuid, mis aitavad
tulla toime muutuvas keskkonnas.
Abivallavanem Marika Saar
andis ülevaate Elva valla haridus
elust ning suurematest plaanidest.
Muuhulgas on Tartumaa noortele

tulemas äriideede konkurss VÄLK.
Ettevõtlusteemal jagas oma mõt
teid IT-ettevõtja ja Ajujahi konkursi
võitja, õpilasfirmade mentor Mar
gus Pala. Marguse sõnul sobivad
ettevõtjaks inimesed, kes viivad lu
batud asjad lõpuni, olles orientee

ritud probleemilahendusele, mitte
vabanduste otsimisele.

Stressor kui õppimiskoht
Oma teadmisi õpetajate vaimse
tervise teemal jagasid Liisa Pedok
saar ja Liina Adov Tartu Ülikoolist.

Huvihariduse transpordi
hüvitamisest

E

Foto: Margit Kink

VASAKULT: RIIN MASSUR, MARGUS PALA, MARIKA SAAR JA ANZORI BARKALAJA.

lva valla huvihariduse ja huvite
gevuse kavas 2019.–2020. aastaks
on ette nähtud transpordikulude
määramise ja maksmise kord,
mis reguleerib riigi eelarvest eraldatud
huvi
hariduse ja huvitegevuse sihtotstar
belise toetusena transporditoetuste mää
ramist ja maksmist. Toetust eraldatakse
rahvastikuregistri andmetel Elva vallas ela
vate 7–19-aastaste noorte transpordikulude
hüvitamiseks sõiduks huvikoolidesse ja hu
viringidesse, kui huvialaga tegelemise koht
asub noore elukohast kaugemal kui kolm
kilomeetrit ja huvialaga tegelemise kohta
puudub tasuta ühistransport sobival ajal.
Toetust saab taotleda lapsevanem ka juhul
kui piirkonnas ei pakuta vastava huvialaga

tegelemise võimalust või kui sarnast hu
viala ei osutata noore üldhariduskooli või
tema elukoha piirkonnas. Teise kohaliku
omavalitsuse huvikoolis või huviringis osa
lemiseks võib toetust saada tingimusel, et
see asub õppuri elukohale lähemal kui Elva
valla sama huviala pakkuv huvikool või hu
viring.
Toetus määratakse ühe noore kohta 30
eurot kuus, perioodil septembrist maini. Kui
huvikoolis või huviringis käib ühest perest
kaks või enam noort, siis määratakse toetust
iga järgneva noore eest 15 eurot kuus. Toetu
se taotlemiseks esitab noor või tema sea
duslik esindaja haridus- ja kultuuriosa
konnale vormikohase taotluse (leitav
elva.ee) hiljemalt 1. oktoobriks.

Õpetaja tähtsaim töövahend on
õpetaja ise. Stressi eest põgeneda ei
ole võimalik, sellega on paraku kõi
gil kokkupuutepunktid. Stressiga
tulevad toime paremini need inime
sed, kes võtavad stressoreid kui õp
pimiskohti. Toimetulekumehhanis

mid on erinevad, kuid kõige alus on
piisav magamine, söömine ja uni.
Päeva juht oli Puhja Kooli õppe
juht Riin Massur. Õpetajatele esi
ne
sid tippmuusikud Sten Lass
mann kla
ve
ril ja Valle-Rasmus
Roots tšellol.

Elva vallas alustas sel aastal
kooliteed 172 õpilast
»» Puhja Koolis alustas
1. klassis sel aastal 29 õpilast;
»» Konguta Koolis 11 õpilast;
»» Palupera Koolis 6 õpilast;
»» Aakre Lasteaed-Algkoolis
1 õpilane;
»» Elva Gümnaasiumis 84 õpilast;
»» Valguta Lasteaed-Algkoolis
3 õpilast;
»» Rõngu Keskkoolis 15 õpilast;
»» Rannu Koolis 12 õpilast;
»» TERA Peedu Koolis 11 õpilast.

T

uletame siinkohal meelde, et ra
nitsatoetust suuruses 70 eurot on
õigus taotleda esmakordselt 1. klas

si mineva lapse ühel vanemal, kui lapse ja
ühe vanema rahvastikuregistrijärgseks
elukohaks on Elva vald. Taotluse esitami
se tähtaeg on 31. oktoober. Lisainfo: elva.
ee/ranitsatoetus
Samuti on võimalik taotleda lapse toi
duraha katmise toetust, mida makstakse
vähekindlustatud peredele lapse toitlus
tamise kulude katteks koolieelses laste
asutuses (sh lastehoid), üldhariduskoolis
või kutseõppes käivale lapsele. Taotluse
esitamise tähtaeg on 20. september. Lisa
info: elva.ee/toiduraha-toetus
Soovime kõigile õpilastele, õpetajate
le ja lastevanematele kaunist uut õppe
aastat!
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Elvas toimetab vaimse
tervise kabinet
Alates 1. septembrist võtab Elvas (Kesk 12) laste ja

7

Elva vald loob partner
suhted ettevõtliku
Ukraina omavalitsusega

noorukite vaimse tervise kabinetis vastu vaimse
tervise õde kolmapäeviti kell 8–17. Alates 1.
oktoobrist toimuvad vastuvõtud ka neljapäeviti
kell 8–16, kui meeskonda lisandub uus vaimse
tervise õde.
JAANA UNT
SA ELVA LASTE- JA PEREKESKUS TEENUSTE JUHT

S

ihtasutus Tartu Ülikooli Kliinikumi osutab kabinetis
tervishoiuteenuseid (vaimse tervise õe vastuvõtt) ning
SA Elva Laste- ja Perekeskuse sotsiaalteenuseid (sot
siaaltöötaja-, psühholoogi-, pereterapeudi vastuvõtt). Kaks
korda kuus toimuvad ravimeeskonna koosolekud, kuhu kuu
luvad vaimse tervise õde Jaana Unt, lastepsühhiaater Jürgen
Kütner ja kliiniline psühholoog Marta Valdmann. Ravimees
konna koosolekutel pannakse paika patsientide edasine toe
tus ja raviplaan.
Info ja registreerimine tööpäeviti kell 8–16.30 telefonil
5749 5499.

ÜHESKOOS KÜLASTATI FESTIVALI "AUGUSTIKUU VÄRVID".

Elva valla esindajad

Ootame kandidaate
ettevõtlusvaldkonna
tegijate tunnustamiseks

E

lva valla ettevõtlusvaldkonna tegijate tunnustamiseks
on võimalik kandidaate esitada 12.–30. septembril.
Kandidaate saab esitada kuues erinevas kategoorias:
aasta ettevõte, aasta maaelu edendaja, aasta tööandja, särav
startija, aasta arendusprojekt ning aasta turismitegu.
Aasta ettevõtja tunnustus antakse piirkonnas tegutseva
le edukale ettevõttele. Aasta maaelu edendaja tunnustus
antakse põllumajanduse, toiduainetööstuse või turismi
valdkonna ettevõttele. Aasta tööandja tunnustuse omistab
ettevõte, kes on töötajasõbralik ja/või enim töökohti toonud
ettevõte.
Särava startija aunimetus antakse Elva vallas viimase kahe
aasta jooksul tegevusega alustanud ettevõttele tunnustamaks
nende ettevõtlikkust, uuendusmeelsust ning kiiret arengut.
Aasta arendusprojekti aunimetus antakse ettevõttele, tun
nustamaks arendusprojekte, mis on ehitatud või käivitatud
viimase kahe aasta jooksul.
Aasta turismiteo aunimetus antakse eraisikule, ettevõtja
le või organisatsioonile, kelle algatatud ja korraldatud projek
tid pakuvad oma mitmekesiste sündmuste ja ettevõtmistega
lisaväärtust Elva vallale kui turismisihtkohale.
Kandidaate saab esitada Elva valla koduleheküljel täites
tunnustuse esitamise vormi.

Maano Koemets, Marika
Saar ja Kertu Vuks kü
lastasid 16.–19. augustil
Lääne-Ukrainas asuvat
Baikivtsi omavalitsust.
MAANO KOEMETS
VALLAVOLIKOGU ESIMEES

B

aikivtsi vald asub 130 km
kaugusel Lvivi linnast ja
on piirinaaber oblastikes
kuse Ternopili linnaga.
Külastusreisi alus oli Baikivtsi val
lavanema kutse külastada nende
valda, osaleda seal toimuval festi
valil „Augustikuu värvid“ ja aruta
da võimalikku koostööd omavalit
suste vahel.
Baikivtsi vald loodi haldusre
formi käigus 2015. aasta oktoobris,
kui ühines seitse küla. 2019. aasta
algusest liitus vallaga veel kolm
küla. Elanike arv on 9878. Vallas on
6 kooli, lasteaed, 4 kultuurimaja
ning 4 klubi, ambulatoorium, raa
matukogud ja teised elanikele tee
nuseid pakkuvad asutused. Valla

eelarve on 2019. aastal 4,2 miljonit
eurot.
Baikivtsi vald on Ukrainas tun
tud kui väga ettevõtlussõbralik
omavalitsus. Seal tegutseb 276 et
tevõtet. Suurim tööandja SE Bord
netse-Ukraine valmistab sõiduau
tode juhtmestikke ja pakub tööd
kuni 3000-le inimesele. Tänu heale
asukohale (suure linna naaber) are
neb vallas elamuehitus, kolme aas
ta jooksul on välja antud ligikaudu
300 ehitusluba elamute ehitami
seks. Hea näide valla ettevõtlikku
sest on ühe kooli juurde rajatud ob
servatoorium. Praegu on see ainus
kooli juures asuv observatoorium
kogu Ukrainas.

Koostöö pakub ka meile
võimalusi
Ukrainas on Eesti ja eestlaste mai
ne kõrge ning meilt tahetakse õp
pida ja meie praktiliste näidetega
tutvuda. Eesti areng on sealmaal,
et peame mõtestama omavalitsus
te partnersuhteid varasemast tei
siti. Seni oleme saanud palju kasu
likku õppida põhjanaabritelt ning
ehk on nüüd aeg ise anda edasi
oma kogemusi. Meie näeme selles
koostööd võimalust meie ametni
kele, koolidele ja kultuuriasutus

Foto: erakogu

tele olla heas mõttes mentor ja
eeskuju.
Meie visiidi eesmärk oli näha
sealseid ettevõtteid, valla asutusi,
kohtuda vallajuhtide ja ametni
kega ning teha järeldusi, millistes
valdkondades meil oleks koostööks
kõige suuremad eeldused. Koostöö
ja teise omavalitsussüsteemiga lä
hedalt tutvumine paneb ka ennast
peeglisse vaatama ja hindama oma
tegevust.
19. augustil allkirjastasid Bai
kivtsi vallavanem ja Elva vallavo
likogu esimees heade kavatsuste
deklaratsiooni, millega kinnitame
huvi teha koostööd teatud valdkon
dades. Neid huvitab digitaliseeri
tud dokumendihaldus, ettevõtlus,
noortevahetus ja kultuurikoostöö.
Baikivtsi vald on väärikas partner,
kes on Ukraina mõistes üks edu
kamaid uusi omavalitsusi omasu
guste seas. Ukraina Regionaala
renguministeeriumi andmetel oli
see vald 2018. aastal 227 omataolise
valla hulgas finantsvõimekuselt 20.
kohal. Investeerimiskliima näitaja
telt on see Ternopili oblasti kõige
edukam vald. Baikivtsi vald on et
tevõtlik ja uuenduslik omavalitsus,
kellega koostööst on kindlasti vas
tastikku palju võita.
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TEATED
Elva valla sündmuste kalender
KUUPÄEV

SÜNDMUS

ASUKOHT

PILETI HIND

16. september
kuni
16. oktoober

Käärdi aleviku Rukki 2a krundi
detailplaneeringu avalik väljapanek

Elva Vallavalitsus

–

18. september
kell 12–14

Ugala: Vai-vai vaene Vargamäe

18. september
kell 16

Elva jalgrattakrosside sügissarja "Olümpiakross
2019" II etapp
Elva Sügis 2019 Jooksusarja II etapp

19. september
kell 17

Elva Kultuuri
keskus

10 € / 5 €

Elva staadioni
parkmets
Elva spordipark

tasuta

Elva Kultuuri
keskus

tasuta

22. september
kell 14–17

Eakate tantsuline puhkeõhtu

Elva Kultuurikes
kus

5€

25. september
kell 16

Elva jalgrattakrosside sügissarja
"Olümpiakross 2019" III etapp
Lusikapidu

Elva staadioni
parkmets
Elva Kultuuri
keskus

pilet puudub

26. september
kell 17

Elva Sügis 2019 Jooksusarja III etapp

Elva staadioni
parkmets

tasuta

27. september
kell 16

Elva 2019. aasta lahtised meistrivõistlused
kergejõustikus
Teadlaste ÖÖ Elva Gümnaasiumis

Elva Linnastaadion
Elva Gümnaasium,
Puiestee õppe
hoone

tasuta

28. september
kell 9–15

Laat

Elva Lauluväljak

tasuta

28. september
kell 12–14

Elva Muuseumisõprade klubi kutsub:
meenutame loodusmeest Aadu Irsi - 90
Maal Elamise päev Elva vallas

Elva Linna
raamatukogu

tasuta

Elva vald

tasuta

Palupera mõisa National Geographicu
kollase akna avamine
FC Elva - JK Tallinna Kalev U21

Palupera mõis

tasuta

28. september
kell 11–15
28. september
kell 13
29. september
kell 13–15

Adeele Kütsaar

Oliver Uibo

Elly Adoma

Armin-Alari
Ülper

Amina Kiseljova

Maria Parveots

sündis 08.08.2019

sündis 12.08.2019
sündis 12.08.2019

sündis 21.08.2019

sündis 23.08.2019
sündis 24.08.2019

Elva vald mälestab
Harri Karo

Estra Hermann

Jaan Kõiv

Eino Luhaäär

Urmas Tiideberg

Veera Tukmatševa

16.01.1934-11.08.2019
06.08.1942-15.08.2019

14.01.1927-16.08.2019
23.04.1958-19.08.2019

09.03.1951-23.08.2019
14.03.1949-28.08.2019

ELVA VALLAVALITSUSE INFO

Elva Varahalduse OÜ võtab
tööle MEHHANISMIDE JUHI
keveokid, väiketraktorid) tehtavad hooldustööd ning vajadusel käsitöö
riistadega tehtavad hooldustööd.
Vajalik on B ja C (või R või T) kategooria juhiload ja oskused.
Oma CV (elulookirjeldus) saada varahaldus@elva.ee või Kesk 21,

Elva Linnastaadion

tasuta

Elva linn, 61507.
Lisainfot saab telefonil 5125500.

Elva XVIII Meejooks

Elva staadioni
parkmets

1.–14. oktoober,
E–R 10–13,
E–N 18–19

Näitus "Balti kett"

Puhja Seltsimaja

4. oktoober
kell 18

Eakate päeva tähistamine, Sirje ja Rein Kurg

Puhja Seltsimaja

tasuta

5. oktoober
kell 16

Kait Tamra kontsert

Puhja kirik

tasuta / anne
tustega

5. oktoober
kell 13

FC Elva - Rakvere JK Tarvas

Elva Linnastaadion

tasuta

5.–6. oktoober

Elva valla lahtised meistrivõistlused 2019

Annikoru ja Elva
discgolfiparkides

7. oktoober
kell 18

Tuuliki Jürjo orelikontsert
"Ketsemani aia mõtisklused"
Lasteteater Reky: Jussikese seitse sõpra

Puhja kirik

tasuta / anne
tustega

Elva Kultuuri
keskus

8€

Elva Kultuuri
keskus

eelmüügist 5 €,
kohapeal 7 €

11. oktoober
kell 19

Elina Henrikson

sündis 10.08.2019

Töö liik: maastiku, rajatiste ja inventari hooldustööd. Masinatega (väi

29. september
kell 12

9. oktoober
kell 11

Andres Tuvi

sündis 07.08.2019

Elva treeningpäev, aeroobika rühmatreening

27. september
kell 18–21

Matheo Portnov
sündis 28.07.2019

21. september
kell 12

26. september
kell 16

Tervitame uusi
ilmakodanikke!

Ansambel Helisev Horoskoop
10. sünnipäeva kontsert

LISAINFO ELVA.EE/KALENDER VÕI ELVA VALLA ÄPIST

Elva valla leht

tasuta

Lauluring 60+ alustab
uut hooaega
Elva Eakate Päevakeskuses (Elva, Supelranna 21) alustab 5. septembril kell
10 uut hooaega lauluring 60+. Oodatud on kõik endised ja uued lauljad.
Lisainfo: Anu Uudelt, tel 5185437.

Jalgrattatrenn ootab huvilisi
Valikus on maanteesõit, jalgrattakross, BMX-kross. Treeningud toimuvad
esmaspäeval, kolmapäeval ja neljapäeval kell 15–16:30. Oodatud on nii
poisid kui ka tüdrukud.
Tartu Ülikooli Akadeemiline Spordiklubi, Puiestee 2, Elva
Lisainfo: Arno Lääne 51935213
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