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Elva valla kaasava eel
arve rahvahääletusel sai
enim hääli idee rajada
Elvasse Tartu maantee
rohealale liikumispark
(338 häält), et muuta
laste ja noorte õues liiku
mine mitmekesisemaks.

L

iikumispargi idee sündis
1. – 6. klasside õpilasaktiivi
kokkusaamistel, kus arut
leti mitmel korral, kuidas
saaks õues liikumist mitmekesi
semaks muuta. Lapsed joonista
sid pargi plaani, kus on madal
seiklusrada, maa sees paiknevad
ühe inimese batuudid, (pesa)kii
ged, lauatenniselaud, kabe- ja ma
lelaud ning võrkpallivõrk.
Rahastuse saavad veel ka idee
muuta Ulila paadisadam ja ujumis
koht üheks tervikuks (322 häält)
ning ettepanek muuta Kirepi bussi
peatused valgustatuks ehk pimedas

KAASAVA EELARVE RAHVAHÄÄLETUSE
TULEMUSED
Hääletas 1165 inimest,
kes andsid 1819 häält.
Hääled jagunesid:

Elva vald otsib jõulu
1. Aakre asulasse uus bussipeatus!
2. Arbimäe ringristmik väärikaks
3. Atraktiivne Annikoru puhkepark
4. Elva jõe laudtee
5. Konguta Kooli ministaadion
6. Liikumispark Tartu maantee rohealal
7. Muudame Kirepi pimedas nähtavaks!
8. Palupera mõisa kõlakoda
9. Peedu raudteejaam V 2.0
10. Puhja rulapargi rajamine
11. Rõngu monumendiplatsi haljastus
12. Turvaline ronimisala Rannu rahvale
13. Ulila paadisadama ja ujumiskoha
tervikuks loomine

nähtavaks (237 häält).
14.–20. oktoobril toimunud Elva
valla kaasava eelarve rahvahääletu
sel osales 1165 inimest, kes andsid
kokku 1819 häält.
Vastavalt Elva valla kaasava eel
arve menetlemise korra järgi saa
vad rahastuse kolm enim hääli
saanud ettepanekut, tingimusel,
et kaasava eelarve objektid peavad
asuma valla eri piirkondades. Ühe
objekti maksimaalne rahastussum
ma on 15 000 eurot. Kaasava eelar

TVO pakendikotiteenusest

P

akendikotiteenus on mu
gav pakendijäätmete ko
gumislahendus. Praegu on
pakendikotiteenusega võimalik
liituda Elva linna, Käärdi aleviku
ja Valguta küla eramajaomani
kel ja korteriühistutel. Elva valla
soov on antud teenust laienda
da ka teistes valla piirkondades
ning selles osas käivad läbirää
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www.elva.ee
facebook.com/elvavald

kimised Tootjavastutusorgani
satsioon OÜ-ga (TVO). Uus piir
kond käivitub alles siis, kui on
laekunud huviliste sooviavaldu
sed. Teenus on soovijale TASUTA
ning kulud kannab TVO. Teenus
sisaldab ühte kollast 150 liitrist
kilekotti, mis edastatakse koda
nikule soovi korral postiga. Kotti
võib panna kartongist, plastist,

puud, mis kaunistaks
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linna. Kõik maa- ja
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oodatud oma pakku
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mist tegema.
322

ve kogusumma Elva valla eelarves
on 45 000 eurot.
Septembri alguses toimunud
ideekorje järel laekus Elva valla kaa
sava eelarve jaoks 16 ettepanekut.
Ideede sõelumiskomisjoni läbis 13
ideed, mis pääsesid rahvahääletu
sele. Hääletamine toimus 14.–20.
oktoobril VOLIS-keskkonnas, valla
teenuskeskustes ja raamatukogu
des ning COOP kauplustes. Samuti
oli võimalik hääletada Elva Güm
naasiumis ja Rõngu Keskkoolis.

klaasist ning metallist puhtaid
pakendijäätmeid (jogurtitop
sid, konservikarbid, plastmas
sist pudelid, klaasist pudelid,
klaaspurgid, mahla- ja veinipa
kid jmt). Täis pakendikott tuleb
jätta nähtavale kohale, näiteks
olmejäätmete konteineri kõrva
le ning graafikujärgsel kogumis
päeval viib kogumisauto selle
ära. Tasuta pakendikoti äravedu
toimub majapidamise juurest
ühel konkreetsel nädalapäeval
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valdustes kasvab uhkeid
käharaid kuusepuid, on

190
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metsaomanikud, kelle

200

300

Iga hääletusel osaleja sai hääleta
da kuni kolme endale meelepärase
idee poolt.
Kaasava eelarve menetlus on
paljudes maailma riikides, seal
hulgas Eestis, kasutatav menetlus
eelarve koostamisel, kus kohaliku
le kogukonnale on antud võima
lus kohaliku omavalitsuse eelarve
koostamisel teatud summa osas
kaasa rääkida.
Rohkem teavet kaasava eelarve
kohta: elva.ee/kaasaveelarve.

V

äärika jõulupuu pik
kus võiks jääda 15–20
meetri vahemikku.
Kuusk peab olema tihe ja kas
vama ligipääsetavas kohas.
Vallavalitsus ootab pak
kumisi kuni 11. novembri
ni koos fotoga kuusest (või
nulust), asukoha kirjel
duse, puu kõrguse, oma
niku kontaktandmete ja
hinnasooviga e-aadressile
sten.saarekivi@elva.ee.
Lisateavet saab telefonil
5886 1600.

iga 28 päeva tagant. Ära viida
va pakendikoti asemele jäetakse
uus tühi 150-liitrine kollane kile
kott. Teenusega saab tutvuda ja
liitumisankeedi täita TVO kodu
lehel tvo.ee/elanikele/eramajale.

PAKENDIKOTT.

Foto: erakogu

Lisainfot küsi info@tvo.ee või
telefoni 681 1481. Sooviavaldu
sega võib pöörduda ka Elva val
la keskkonnaspetsialisti poole,
e-aadress terje.raadom@elva.ee,
tel 730 9898 või 5305 2500.
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Otsused 8.10 istungilt

Otsused 14.10 istungilt

Avalikud üritused

Maa

Lubada Priit Viksil korraldada 20. oktoobril kell 10–15 Elva linnas avalik üritus „Elva igamehe biathlon“. Ava

Määrata Nõmme tn 20 kinnistu (17006:005:0014) ja Nõmme tn 22 kinnistu

liku ürituse korraldamise eest vastutav isik Priit Viks, tel 5049643, priit.viks@gmail.com.

(17006:005:0017) piiride muutmisel uutele moodustavatele katastriüksustele ko
ha-aadressid ja sihtotstarbed alljärgnevalt: Elva vald, Elva linn, Nõmme tn 20,

Ehitus

sihtotstarve elamumaa; Elva vald, Elva linn, Nõmme tn 22, sihtotstarve elamu

Korraldada Elva linnas Kesk tn 28 ärihoone-korterelamu ehitusprojekti koostamiseks projekteerimistingi

maa.
Määrata Vainu kinnistu (66601:007:0486) jagamisel kaheks katastriüksuseks

muste andmise avatud menetlus.
Korraldada enne Supelranna tn 17 ja Supelranna tn 19 // 21 // 23 kruntide ning Supelranna tänava maa-

uutele moodustavatele katastriüksustele koha-aadressid ja sihtotstarbed alljärg

ala detailplaneeringu kehtestamise üle otsustamist detailplaneeringu muudatusi tutvustav avalik väljapa

nevalt: Elva vald, Vehendi küla, Vainu, sihtotstarve elamumaa; Elva vald, Vehendi

nek Elva valla veebilehel.

küla, Vainumetsa, sihtotstarve maatulundusmaa.

Anda projekteerimistingimused Rõngu alevikus Tartu mnt 9 kinnistul elamu kõrvalhoone ehitus

Määrata Elva vallas Rebaste külas, Liivamäe katastriüksuse (60801:001:0323)
sihtotstarbeks mäetööstusmaa.

projekti koostamiseks.

Seada tähtajatult isiklik kasutusõigus Elektrilevi OÜ kasuks Elva valla oman

Maa

dis olevale kinnistule aadressil Elva linn, Mahlamäe tänav T7, suurusega 64 m².

Määrata Kalme külas, Lohuaru kinnistu (69403:004:0182) jagamisel neljaks katastriüksuseks uutele moo
dustavatele katastriüksustele koha-aadressid ja sihtotstarbed alljärgnevalt: Elva vald, Kalme küla, Lohuaru,
sihtotstarve maatulundusmaa; Elva vald, Kalme küla, Männikäbi, sihtotstarve maatulundusmaa; Elva vald,
Kalme küla, Kiigemäe, sihtotstarve maatulundusmaa; Elva vald, Kalme küla, Rukki-Pöksi tee L1, sihtotstarve

Muud
Algatada Rõngu Lasteaed Pihlakobar arengukava koostamine.
Kinnitada Rannu Lasteaia hoolekogu koosseis 2019/2020 õppeaastaks.

transpordimaa.

Salle Ritso

Seada tähtajatult isiklik kasutusõigus Emajõe Veevärk AS kasuks tähtajatult Elva valla omandis olevale

vallasekretär

kinnistule aadressiga Aakre küla, Mõisa tee 10, suurusega 658 m².
Määrata Kooli katastriüksuse (60801:001:2070) jagamisel kaheks katastriüksuseks uutele moodustavate
le katastriüksustele koha-aadressid ja sihtotstarbed alljärgnevalt: Elva vald, Pühaste küla, Lasteaia, sihtots
tarve maatulundusmaa; Elva vald, Pühaste küla, Kooli, sihtotstarve maatulundusmaa.

Muud

PANE TÄHELE

lisaeelarve alaeelarvete ja kontogruppide lõikes summas 112 755 eurot vastavalt lisale 1 põhitegevuse kulude

Esita aasta küla ja aasta
kogukonnaedendaja kandidaat

II lisaeelarve alaeelarvete ja kontogruppide lõikes summas 347 484 eurot vastavalt lisale 2. Investeerimis

Elva valla kogukonnavaldkonna tegijate tunnustamiseks on võimalik

Kiita heaks hajaasustuse programmi aruanne tee parandamiseks.
Kinnitada Elva valla 2019. aasta vallavalitsuse tasandi II lisaeelarve järgmiselt: põhitegevuse tulude II

tegevuse II lisaeelarve alaeelarvete, kontogruppide ja finantseerimisallikate lõikes: investeerimistegevuse
tulud summas 351 340 eurot; investeerimistegevuse kulud summas 72 611 eurot; finantseerimistegevuse II
lisaeelarve vastavalt lisale 4; laenude võtmine summas -2 326 000 eurot; võetud laenude tagasimaksmine
-112 000 eurot. Nõuete ja kohustuste muutus summas 2 170 000 eurot.

kandidaate esitada 15. novembrini.
Kandidaate saab esitada kahes kategoorias: Aasta küla ja Aasta kogukonna
edendaja.
Aasta kogukonnaedendaja aunimetuse saab üksikisik või organisatsioon,

Kinnitada Palupera Põhikooli 2019/2020. õppeaasta hoolekogu koosseis.

kelle pühendunud ja sihipärase töö tulemusel on suurenenud kogukonna liikme

Kinnitada Valguta Lasteaed-Algkooli 2019/2020. õppeaasta hoolekogu koosseis.

te kaasatus, kes on innustanud ja eest vedanud uusi algatusi ja ühistegevusi ning

Kinnitada Elva Lasteaed Murumuna 2019/2020. õppeaasta hoolekogu koosseis.

kelle initsiatiivil on kogukond arenenud ja kasvanud kodanikuaktiivsus.

Kinnitada Rõngu Lasteaed Pihlakobar 2019/2020. õppeaasta hoolekogu koosseis.

Aasta küla aunimetuse saab üks Elva valla küla, külade piirkond või alevik,
Salle Ritso

kus on viimase aasta jooksul toimunud nähtav positiivne areng, kus on algatatud

vallasekretär

ja ellu viidud kogukonda liitvaid ja külaarenduslike ettevõtmisi, kus toimuvad
ühistegevused ja koostöö omavalitsusega ning piirkonna ajaloo talletamine.
Kandidaate saab esitada Elva valla koduleheküljel elva.ee, täites tunnustuse esitamise vormi.

ELVA VALLAVALITSUSE INFO

Uus ametnik Elva Vallavalitsuses
Cetlin Keskküla töötab hankespetsialisti ametikohal. Hankespetsia
listi ülesanne on valmistada asjade, teenuste ning ehitustööde han
kedokumente ja korrastada hankeid (sh töövõtjaga sõlmitavate lepin
gute ettevalmistamine). Hankespetsialist peab riigihangete registris
hangete täitmise üle arvestust.
Samuti nõustab ta valla ametnikke ja hallatavate asutuste tööta
jaid hankeid puudutavates küsimustes.
Kontakt: cetlin.keskküla@elva.ee

Lisainfo: Margit Kink, margit.kink@elva.ee

ELVA VALLAVALITSUSE INFO

Rannu aleviku kaugkütte
arendamise koosolek
7. novembril kell 18 toimub Rannu Rahvamajas Rannu aleviku kaugkütte aren
damise koosolek. Rannu aleviku soojusenergia hange on teostatud ning saame
rääkida järgnevatest tegevustest. Oodatud on kõik huvilised, eriti kortermajade
elanikud.
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Sügisesed ettevõtmised Murumuna lasteaias
Lasteaia uus õppeaasta
on alanud hoogsalt,
toimunud on hulgaliselt
põnevaid tegevusi.
KRISTIINA JURKEN
JA LIIS ORG
LOODUSE JA
TERVISEMEESKONNA JUHID

S

eptembris koristasid lap
sed istutuskastidest saaki,
rohisid, istutasid ja panid
väetiseks sõnnikut. Kui
sügistööd oli tehtud, toimus sep
tembrikuu viimasel päeval kogu
lasteaiapere kaasav Mihklifestival.
Peale traditsiooniliste töötubade
sai sel aastal esmakordselt vaada
ta kanu, koduküülikuid, vutte ning
katsuda lammast ja kitse. Loomuli
kult olid nad kõige populaarsemad
tegelased peol. Kõigil oli võimalus
osta värskelt pressitud õunamahla
ja kirbuturult lastele riideid. Hea
tegevuslik tulu on planeeritud las
teaia õuealale tasakaaluliini paigal
damiseks.

Erinevad projektid
Lõpule jõudsid Liblikate ja Ritsi
kate rühma pikemaajalised hea
tegevuslikud projektid, mis algasid
juba kevadel. Liblikate rühm koos
vanematega võtsid osa Tallinna

Foto: erakogu

LIBLIKATE RÜHMA KOKKUKOGUTUD KÕRVITSAD.

Loomaaia kõrvitsate kasvatami
se aktsioonist. Koostöös peredega
koguti kokku 23 erinevat kõrvitsat,
mis valmistavad rõõmu erinevatele
loomaaia asukatele. Ritsikate rühm
algatas maikuus projekti, mille ees
märk oli koguda kodutute loomade
eest hoolitsemiseks vajalikke hool
dusvahendeid. Nii lapsevanemad
kui ka rühma meeskond kogus kok
ku märkimisväärse koguse frotee
rätikuid, linu ja suure koti koerte
kuivtoitu. Lisaks joonistasid lapsed
pilte enda lemmikloomadest, et

saata need kingituseks varjupaigas
töötavatele inimestele ja seal asu
vatele loomadele.

Lapsed on hakkajad
Hoolimata sügisestest ilmadest,
toimetavad rühmad õuealal ak
tiivselt edasi. Liblikate rühm võtab
osa „Kompostiljoni“ kampaaniast.
Koos lastega kogutakse puulehed
suurtesse kilekottidesse, need jäe
takse aianurka seisma ning paari
aasta pärast valminud kompost
mulda kasutatakse taimekastides.

Putukahotellid
rajatakse
eesmärgiga
pakkuda aias ja
pargis elavatele
putukatele ja
mardikatele
varjupaika
ning mõnusat
elukeskkonda.

MIHKLIFESTIVALI
PEAKÜLALINE.

Ritsikate rühm seadis üles pu
tukahotelli, mis valmis rühmaõpe
taja valvsa pilgu ja meistrimehe
hoolsa käe all. Putukahotelli ees
märk on pakkuda lastele võima
lust tutvuda erinevate putukatega,
nende elulooga ning luua neile
mõnus elukeskkond. Lapsed täit
sid majakese erinevate materjali
dega ja nüüd ei jää üle muud kui
oodata sinna uusi elanikke.
Lasteaed tänab lapsevanemaid
ja tegusaid rühmasid huvitavate
projektide korraldamise eest!

Projekti- ja tegevustoetuste
taotluse esitamisest

Tartumaa MTÜ-de
tunnustamiskonkurss

P

T

rojekti- ja tegevustoetuste taotlusi
saab esitada 1. novembrini.
Projektitoetust antakse projekti

dele:
»» mis on suunatud kultuuri-, spordi-, ter
vise-, hariduse-, sotsiaalvaldkonna, noor
sootöö, looduse ja keskkonna ning küla
liikumise arengule;
»» mis arendavad piirkondlikku tegevust;
»» mille raames korraldatakse vallasiseseid,
maakondlikke, riiklikke või rahvusvaheli
si sündmusi;
»» mis on suunatud Elva valla kultuuriloo
liste materjalide kogumiseks, koostami
seks, säilitamiseks ja publitseerimiseks.
Tegevustoetuse eesmärk on toetada
Elva vallas mitmekesist kultuuritegevust

omaalgatuse kaudu; laste ja noorte har
rastus- ja võistlusspordi alast tegevust;
esindusvõistkondade loomist ja arengut;
laulu- ja tantsupeo protsessi jätkumist ja
arendamist; rahvakultuuri edendamist ja
säilitamist; külaliikumise arendamist, ko
danikualgatuse ja ühistegevuse aktiviseeri
mist; muid kogukonna arendamiseks suu
natud tegevusi.
Tegevustoetust antakse kolmes kategoo
rias: kultuuriühingud; spordiklubid, seal
hulgas täiskasvanute esindusvõistkonnad;
muud mittetulundusühendused.
Taotlusi saab esitada Elva valla kodu
leheküljel täites taotluse vormi.
Lisainfo: Margit Kink, margit.kink@
elva.ee

artu Ärinõuandla eestvedamisel toi
mub juba kümnendat aastat järjest
tunnustamiskonkurss Tartumaa HEA
TEGU. Sellega soovitakse esile tõsta ja tun
nustada neid, kelle teod muudavad meie
kodukohta paremaks, kogukonda ühtsemaks
ning kodanikuühiskonda tugevamaks.
Soovitakse leida ja tunnustada 2019.
aastal silma paistnud ja innukalt tegutse
nud aktiivseid kodanikuühendusi, vaba
tahtlikke ja vabasektori toetajaid. Auhindu
jagatakse kolmes kategoorias: 2019. aasta
mitte
tulundusühendus, 2019. aasta vaba
kondlane/vabatahtlik ning 2019. aasta mit
tetulundusühenduste tegevuse toetaja.
Koos Kodukant Tartumaaga otsitakse lisaks
2019. aasta tublit tegu.

Foto: erakogu

Kandidaate saavad esitada nii kohalikud omavalitsused, äriühingud, üksikisikud kui ka mittetulundusühingud ise.
Ankeeti saab täita elektroonselt Tartu
Ärinõuandla kodulehel arinouandla.ee.
Kandidaate saab tunnustamiseks esitada kuni 4. novembrini.
Kõigis kategooriates tunnustatakse pari
mat meene ja tunnustuskirjaga. Parimate
väljakuulutamine toimub 28. novembril
ning osalemise kutse saadetakse nii neile,
keda on tunnustamiseks esitatud kui ka nei
le, kes kandidaate esitasid.
Tunnustamiskonkursi korraldamist toe
tab Kodanikuühiskonna Sihtkapital.
Lisainfo: Kadri Pau, 742 8491, 5664 8135,
kadri@arinouandla.ee
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HARIDUS JA KULTUUR

Tunnustati konkursi „Ettevõtlik
noor 2019“ projekte
Tartu linna ja maakonna

SA Tartu
Ärinõuandla
tunnustas
konkursi
„Ettevõtlik noor
2019“ projekte.
Tublimad tegijad
valiti üheksa
Tartu linna
ja maakonna
koolide ja teiste
projektide
hulgast.

koolide, noortekeskuste
ja noorteühenduste ette
võtlikke tegusid pärjati
7. oktoobril Ahhaa kon
verentsikeskuses. Elva
vallast olid konkursil
esindatud Rannu Noor
tekeskus ühe ja Konguta
Kool kahe projektiga.
LIINA TAMM

Foto: erakogu

LASTEAIARÜHM ORAVAKESED.

KONGUTA KOOL

ga ümberkäimisoskust kui ka pla
neerimisoskust ja ettevõtlikkuse
aluseid. Tarkuseteri koguti Anniko
ru kauplusest ja Pubi Üksteist köö
gist Elvas.

K

onguta Kooli projekt
„Ettevõtlikuks põnnist
saati!“ jutustas eduloo
lasteaialaste ühise unis
tuse täitumisest. 4–6aastased
põnnid hakkasid ettevõtlikeks.
Koos küpsetades ja suurematele
koolilastele oma toodangut müües
ja lapsevanemaidki kevadkohvi
ku korraldamisse kaasates, koguti
raha mängumaale sõiduks. Väike
sed „Oravakesed“ õppisid nii raha

Toetati abivajajaid

Foto: erakogu

KONGUTA 6. KLASS.

Tartumaa Omavalitsuste Liit
tunnustas haridustöötajaid

9.

oktoobril toimus Tartu Ülikooli
aulas Tartu linna ja maakonna ha
ridustöötajate tänusündmus, kus
tunnustati ka Elva valla õpetajaid.
Tartumaa aasta õpetaja 2019 laureaadid on:
»» Kadri Kiisla – Elva Lasteaed Murumuna
»» Külli Muutra – Puhja Lasteaed Pääsusilm
»» Anneli Sarnit – Rõngu Keskkool
»» Ave Kalmus
»» Merike Allik – Elva Gümnaasium
»» Eha Päiviste – Rõngu Keskkool
»» Riin Saadjärv – Puhja Kool
»» Kaie Tali – Konguta Kool
Tänusündmust korraldavad Tartumaa
Omavalitsuste Liit ja Tartu Linnavalitsu
se haridusosakond koostöös ETKA Andras
ning Haridus- ja Teadusministeeriumiga.

RIIN SAADJÄRV.

Foto: Riin Massur

Projekt „Sotsiaalne ettevõtlikkus
on võimalik ja vajalik“ rääkis edu
loo, kuidas näitemängu ja heatege
vusliku jõululaadaga on võimalik
märgata ja toetada abivajajaid. 6.
klassi noored kogusid toetusi Janno
Puusepa Fondile.

Rannu Noortekeskuse projekt
„Rannu värviline välitegevus
ala“ kuulutati kõige võimaluste
rohkemaks projektiks. Konguta
Kooli mõlemad projektid pälvisid
eripreemiatena
Ettevõtlusküla
mängud, et osalejad saaksid veelgi
enam proovile panna oma ettevõt
likkuse ja meeskonnatööoskused.
Projektide tunnustamise kon
kurssi toetas Tartu Linnavalitsus
ja Euroopa Liidu Euroopa Regio
naalarengu Fond.

BC Elva kutsub kõiki
korvpallihuvilisi trenni

S

ellest sügisest on alustatud laste ja
noorte treeningute korraldamisega
Elvas, Kongutas, Rannus ja Rõngus.
Lähitulevikus loodetakse jõuda ka teistesse
piirkondadesse. Septembrist on BC Elva rida
des peatreenerina toimetamas Lehar Kumari,
kes on spetsialiseerunud laste ja noorte tree
ningutele, kuid juhendab ka täiskasvanute
meeskondi, mida sellel aastal on koguni kaks.
Sellest hooajast on seljad kokku pandud
Puhja Strohh meeskonnaga ning moodus
tatud täiskasvanute Elva valla esindus- ning
duubelmeeskond. Kutsutakse üles kõiki
korvpallihuvilisi täiskasvanuid ühinema
treeningutel Nõo Spordihoones teisipäeval
ja neljapäeval kell 19.30. Trennis saab oskusi
lihvida ja ennast proovile panna peatreener
Lehar Kumari käe all. Neile, kes tahaksid

lihtsalt õhtul palli põrgatada ning lustida,
on pakkuda Elva Gümnaasiumi saalis aeg
neljapäeviti kell 20 ja pühapäeviti kell 18.
Lapsi ning noori oodatakse kätt proovi
ma treeningutel Elva Gümnaasiumi, Rõngu
Keskkooli, Rannu Kooli ning Konguta Kooli
saalides. Ajakava leiab E-koolist, Stuudiu
mist, koolide kodulehtedelt ning bcelva.ee
ja BC Elva Facebooki lehelt.
Tartumaa Meistrivõistluste mängude aja
kava ning tulemused leiab lehelt vile.ee. Olete
oodatud 2. ja 3. liiga mängudele kaasa elama.
Mängud toimuvad valdavalt nädalavahetus
tel ning Ülenurme Gümnaasiumi saalis.
Täpsemat infot treeningaegade ja tege
miste kohta leiate veebilehelt bcvelva.ee või
BC Elva Facebooki lehelt.
Kohtumiseni palliplatsil!
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Veel saab esitada
kandidaate aasta
kodaniku aunimetusele

LÜHIDALT

Kultuuriministeerium
PUHJA LASTEAIA SEIKLUSRAJA AVAMINE.

5

Foto: Kristjan Moorast

Puhja lasteaed Pääsusilm sai
endale seiklusraja

L

asteaia üks unistus on täitunud. 9. oktoobri hommikul avati
kauaoodatud seiklusrada lasteaia õuealal. See meelitas tegut
sema nii lasteaia- kui koolilapsi. Tervislikku liikumist aren
dav ja toetav tegevus on saanud uued võimalused. Lapsed saavad
seiklusrajal proovile panna ronimisoskused, nutikuse, tasakaalu ja
osavuse.
Avamine oli meeleolukas. Lapsi tervitas lasteaia sümbol pää
suke. Koos lauldi Pääsusilma laulu ning tänati hoolekogu liikmeid
(Kristina Erme, Kersti Palm, Piia Kingsepp, Kerli Kirriland–Ilp,
Kairit Arrak, Liis Saadjärv, Katrin Kuusk, Milvi Sepp), ehitajat, Elva
valda ja kõiki teisi, kes olid panustanud raja valmimisse. Kohal olid
vallavanem Toomas Järveoja ja abivallavanem Heiki Hansen.
Kaks vanema rühma poissi tutvustasid raja võimalusi liikumis
õpetaja Kristjan Moorasti turvalise pilgu all. Külas olid eelmisel
õppeaastal lasteaia lõpetanud koolilapsed, kes samuti on oma pa
nuse andnud erinevates heategevussündmustes, mida lasteaed
korraldas seiklusraja valmimiseks.
16. oktoobril toimus lasteaias õuesõppe lõpetamise sündmus.
Seiklusrajal said ronida pea iga rühma lapsed. Rõõm oli näha, et
laste huvi oli suur ning et julgeti turnida ka raskematel radadel.

Sündmused Elva
Linnaraamatukogus

vad esitada kõik soovijad. Taotluses
tuleb juhinduda statuudis toodud
põhimõtetest, sealhulgas põhjen
dada kandidaadi sobivust ja seost
aasta motoga.

kuulutas välja konkursi
aasta kodaniku 2019 au
nimetusele. Kodaniku

Jagatakse teisigi
auhindu

päeva tähistatakse 26.
novembril ning selle
aasta konkursi moto
„Meid liidab see, mida
armastame“ lähtub Eesti
laulu ja tantsu juubeli
aastast. Kandidaate saab
esitada 3. novembrini.

A

asta kodaniku aunime
tus antakse Eesti Vaba
riigi alalisele elanikule,
kes on aasta jooksul
üleriigiliselt silma paistnud pa
nusega ühiskonna arengusse või
kelle saavutused aitavad kaasa
kodaniku
teadvuse ja ühiskonna
sidususele. Kuigi konkursi moto
tõukub Eesti laulu ja tantsu juube
liaastast, ei pea aasta kodanik ole
ma otseselt seotud laulu- ja tant
supeoga.
„Aasta kodaniku tiitliga tõsta
me esile neid, kelle tehtut ühes

AASTA KODANIKU Foto: Kultuuri
ministeerium
AUHIND.

koos armastame. See tänutunne
võiks meid ühendada. Koos laulmi
ne ja tants armastuse väljendusena
Eesti maa ja rahva vastu on kaht
lemata eesti rahva ühtekuuluvuse
sümbol. Selle kõrval seob meid ka
palju muud. Kodanikutunne algab
armastusest oma kodu ja kodumaa
vastu – see on sisemine veendu
mus ja äratundmine, mille kinni
tab kodanikustaatus,“ ütles kultuu
riminister Tõnis Lukas.
Kandidaate aunimetusele või

Aasta kodaniku aunimetuse kuulu
tatakse välja ja antakse üle tänavu
25. novembril Eesti Rahvusringhää
lingu uudistemajas toimuval tun
nustussündmusel.
Samas annab rahvastikuminis
ter Riina Solman üle kodaniku
päeva aumärgid inimestele, kes
on edendanud kodanikukasvatust,
väärtustanud
kodanikuteadvust
või teinud vabatahtlikku tööd oma
kogukonnas.
Samuti tunnustakse ideekon
kursil „Mina suudan“ osalenud koo
linoori, kes jagasid oma mõtteid
kogukonna probleemide kodaniku
algatuse korras lahendamiseks.
Aasta kodaniku 2019 kandidaa
tide esitamise tähtaeg on püha
päev, 3. november. Oma kandidaa
di saab esitada veebivormi kaudu
Kultuuriministeeriumi kodulehel
kul.ee/et/node/16206.
Lisainfo: Hannus Luure
526 1431
hannus.luure@kul.ee

AASTALÕPU MÄLUTREENINGUD
„VÄIKE SÄRTS KULUB ALATI ÄRA!“
Kohtutakse novembris ja detsembris kokku neljal korral. Esimesed
särtsud hakkavad lendama 7. novembril kell 11–13.15. Vahepeal on
kohvipaus. Oma panus igal kohtumisel on 2 eurot. Oodatud on kõik
vanad ja uued osalejad.
Info ja registreerimine: tel 55602114, e-aadress
pille.rekker@gmail.com
„TÄNA MA JUTUSTAN LOO…“
19. novembril kell 15 tuleb külla Polina Tšerkassova, vene päritolu
eesti antropoloog, muusik ja jutuvestja. Ta põimib erinevaid lugusid
oma muusikaga, mida ta esitab kõikvõimalikel haruldastel pillidel:
erinevad flöödilised, viled ja sarved, türgi viiuli vanaema ja leedu
klarneti vanaisa, iidne iraani kitarr ning uus aafrika sõrmklaver. Vii
mastel aastatel on ta avaldanud kaks muinasjuttude audioraamatut
enda kirjutatud ja salvestatud muusikaga. "Helisevad muinaslood"
oli nomineeritud Kultuurkapitali kirjanduse aastapreemiale.
Oodatud on igas vanuses inimesed. Sissepääs on prii.

Puhja kogudus tänab toetajaid

P

uhja kogudus tänab südamest kõiki, kes Puhja kiriku korda saamiseks on
andnud oma panuse 6. septembrist tänaseni.
Need tublid kaaskodanikud on:
Soovere pere, Ave ja Marek Külter,
Helle ja Aarne Remmelkoor, Kaja
ja Meelis Udso, Elen Peedo-Kaur
la, Anne Lobrev, Martin Hämäläi
nen, Asti Käiro, Vilma Tsirk, Hiie
Silmere, Aili Laugis, Mare Pannel,
Ilme Madisson, Eve Naarits, Helgi
Naarits, Aivar ja Marit Õun, Valdur
Reinsalu, Karin Juhkam, Andres Kä
hara, Mare Sonn, Kalju Roonurm,

Lea Järve ja anonüümsed anneta
jad. Nende annetustest kogunes 822
eurot. Lisandus riiete jagamisel an
netatud 2188 eurot. Ühtekokku on
kogukond panustanud 3188 euroga.
Kõva sõna! Aitäh!
Puhja kogudus tänab ka Koha
liku Omaalgatuse Programmi
kelle toel sai kiriku ette uus kena
teadete
tahvel. Selle valmistanud
Baltic Loghouses OÜ paigaldas
stendi ja kinkis lilletündri kauba
peale. Kersti Aadusood koostas
stendile kirikut tutvustava teksti.
Aitäh!
Üheksapäevasest Kuulutusnä

dalaüritustest sai osa 366 inimest.
Toimus 11 üritust kuues eri paigas,
mitmekesise kavaga kõigile vanu
serühmadele. Suurima hulga osali
si tõmbas kokku nukuteater Talle
ke ning Kait Tamra ja Triin Araku
ühiskontsert. Kuulutusnädalat toe
tas Eesti Kultuurkapital ja Eesti Ki
rikute Nõukogu. Suur tänu!
Kirikuhoone renoveerimine on
graafikus. Külmakartvad välitööd
on tehtud, talveks saavad uuen
datud uksed-aknad ette. Käsil on
kooriruumi katuse vahetus. Tänu
Jumalale ilma soosingu eest. Jõu
lud võivad tulla.
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KOGUKOND

Õppereis Gruusiasse

LÜHIDALT
LEOPOLD HANSEN
140

„Noorsootöö siin- ja

E

sealpool“ on ERAMUS+
õpirände projekt noor
sootöötajatele, mis on

lva esimese aukodani
ku Leopold Hanseni
140. sünniaastapäeva
tähistatakse 30. novembril
kell 13 Lendteatris, kus män
gitakse Leopold Hansenile
pühendatud etendust „Leo
pold“. Enne etendust antakse
lühike ülevaade tema elust.
25.11–6.12 on Elva raamatu
kogus üleval Hanseni-tee
maline näitus. Üritused on
tasuta.
Leopold Hansen sündis 27.
novembril 1879. aastal Tar
tumaal Laiuse vallas. 1888.
aastast elas tema perekond
Elvas. Hansen õppis Uderna
ministeeriumi koolis. 1899.
aastal alustas ta Vanemuise
teatris koorilauljana, kuid
õige varsti sai ta osasid draa
malavastustes. Teda peeti
parimaks karakternäitlejaks
ja ta mängis kokku umbes
300 rollis. Hansen suri 15.
veebruaril 1964. aastal. Tema
tuntuim raamat " Minu tee
teatrisse" sisaldab infot Elva
ja selle ümbruse kohta.
Lavastus „Leopold“ (Lavas
taja Margus Möll) toob vaa
tajate ette Leopold Hanseni
elu- ja teatritee. Lavastus on
valminud Leopold Hanseni
kirjapandud mälestusteraa
matu „Vanemuise radadelt“
ainetel kirjutatud dokumen
taalnäidendi põhjal. Näiden
dis on kasutatud Leopold
Hanseni näidendit „Karje
ristid“.

sündinud koostöös MTÜ
Võrtsjärve Ühenduse ja
Polish-Georgian Centre for
Support and Promotion of
popularisation’iga.
MARI-LIIS VANAISAK
HELLENURME NOORTEJUHT

P

rojekti tegevusteks on kaks
õppevisiiti. Üks toimus
MTÜ Võrtsjärve Ühenduse
piirkonnas ja teine Telavi
regioonis.
Õppereis Gruusiasse, Telavi piir
konda toimus 29.09.–4.10.2019, mil
lel osalesid noorsootööga seotud
spetsialistid Viljandi linnast ja val
last ning Elva ja Põhja-Sakala valda
dest. Sellel kohtumisel osalesid Elva
valla esindaja Margit Kink, Helle
nurme noortejuht Mari-Liis Vana
isak ja Rannu Pere- ja Noortekes
kuse juhataja Maret Kalnitski ning
Elva valla noortevolikogu esindaja
Helen Uibo. Projekti teine kohtu
mine toimub Eestis 2020. mai kuus.

Gruusias pole see
suguseid noortekeskusi
nagu Eestis
Telavi linn asub Gruusia idaosas ja
see on ligikaudu 20 000 elanikuga
väikelinn. Kohe esimesel ettekan

MEIE INIMESTELE AVALDAS KÕIGE ENAM MULJET GRUSIINIDE SIHIKINDLUS.

nete päeval tuli välja Eesti ja Gruu
sia noorsootöö kõige suurem erine
vus (kui jätta kaunid loodusvaated
kõrvale) – neil puuduvad noorte
keskused sellisel kujul nagu meie
oleme harjunud neid kohalikus ko
gukonnas nägema. Pealinnas noor
sootööd arendava organisatsiooni
ga kohtumisel selgus, et Telavi linn
ja Gruusia juba liiguvad selles suu
nas. Nad on uurinud Eesti kogemu
si ning soovitakse meie noorsootöö
sisu kohta rohkem infot saada.

Tegutsetakse rahvus
vahelise abi toel
Kui Eesti noorsootööle on viima
se kümne aasta jooksul andnud
kindlasti tõuke ka Eesti liitumine
Euroopa Liiduga, siis Telavi linnas
toimetab kaks suurt rahvusvahelise
rahastuse toel tegutsevat MTÜ-d.
Üks nendest MTÜ-dest sai ligikau

du kaheksa aastat tagasi rahastu
se Hong-Kongist. Peale rahastuse
lõppemist loodavad nad, et kohalik
linnavõim toetab neid edasi. Neil
on olemas oskused ja kompetents,
et toimetada noorsootöö valdkon
nas edasi ning seda edasi arendada.
Teine suurem organisatsioon
saab oma tegevuseks toetust Amee
rika Ühendriikidest ja üks oluline
valdkond, mille kallal järjepidevalt
tegutsetakse on seksuaalkasvatuse
teema. Nimelt ei käsitleta Gruusia
koolides inimeseõpetuse tundides
seksuaalkasvatust. Organisatsioon
on aastate jooksul koolitanud välja
inimesi, kes jõuaksid koolidesse sel
lest teemast rääkima. Kuna Gruusias
on kool nagu riik riigis, mis tähen
dab, et kohalik võim ei või sekkuda
kooli igapäevaellu, siis nõuab sek
suaalkasvatuse teema kooli viimine
MTÜ-de kaudu suurt pingutust.

Foto: erakogu

Kui Telavi organisatsioonid
said ammutada infot meie noor
sootöö sisu, rahastuse ja olemuse
kohta, siis meie inimestele aval
das kõige enam muljet grusiinide
südikus ja sihikindlus. Nad teevad
väga palju tegevusi vabatahtlikku
se alusel. Kui Eestis on piirkonniti
tihtilugu probleemiks passiivsed
noored, siis Gruusia noored soo
vivad järjest enam kaasa rääkida
kohalikus kogukonnas ning seda
vormida.
Teemasid, mida arutati, oli kor
dades rohkem. Kõigil, kellel tekkis
huvi Gruusia õppereisist rohkem
teada saada, on oodatud Rõngu
Rahvamajja 22. novembril alguse
ga kell 18 Gruusia õppereisi koge
musõhtule.
Projekti toetab SA Archimedese
noorteagentuur Erasmus+ prog
rammist.

Lapivaibanäitus „Minu Eesti täna” Puhja Seltsimajas

M

eremäe ja Vastseliina käsi
tööseltse seob 10 aastane
koostöökogemus. Ühiselt
arutati, kuidas Eestile väärilist kin
ki teha. Sooviti, et kingitus oleks
sügavalt isiklik, oma kätega loodud,
kokkuhoidlik ja loov. Hinnati os
kuseid ja kogemusi ning otsustati
kingituseks valmistada 100-meetri
line lapivaip. Idee seisnes selles, kui
100 meistrit teevad igaüks 100 x 100
cm suuruse vaibatüki, siis nendest
moodustub 100 meetri pikkune la

pivaip „Minu Eesti täna”.
Seltside üleskutsele 2017. aasta
augusti lõpus vastas üle 100 inime
se Eesti eri paikadest, kes soovisid
kingituse tegemisel osaleda. Kuna
eesmärk oli, et osa saavad võtta
kõik, kes soovivad, sattusid kokku
autorid, kes lapitööd teinud mi
tukümmend aastat ning ka need,
kellel oli see esimene vaibategu.
Kõige nooremad osalejad ühis
töös olid Aegviidu kooli VII klas
si õpilased, vanim osaleja oli aga

LAPIVAIBA NÄITUS PUHJA SELTSIMAJAS.

Foto: Eivo Kuulmets

90-aastane vaibameister. Vahva,
et vaibategemises osalesid ka kaks
meest. Ühistöö valmis 2017. aasta
lõpuks ja selle esmatutvustus toi
mus juubeliaasta 24. veebruari peo
ajal ERM-is. Vaip „100 meetrit ar
mastust oma maa ja rahva vastu“
pakub silmailu ja südamesoojust
rändnäitustel mööda Eestit ja kau
gemalgi. Puhja Seltsimajja jõudis
näitus Lätist ja rõõmustab meie
kandi inimesi kuni 13. novembrini.
Olete oodatud külastama!
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TARTU PARIM
TEENINDAJA
2019
KLIENDID
KIIDAVAD
2019

Ootame oma meeskonnaga liituma klienditeenindajaid

ELVA TEENINDUSJAAMA
OOTAME SINULT:
Soovi pakkuda head klienditeenindust ja et Sa ei kardaks toidu valmistamist. Saad hakkama kauba väljapanekuga ja oled
valmis käed külge panema puhastustöödele.

KUULUTUSED

PAKUME SULLE:
Kindlat töökohta koos väljaõppega ning palka ilma ülemise piirita. Samuti omatöötaja soodustusi ja paindlikku
töögraafikut, et jääks aeg ka muudeks tegevusteks.

Müüa kvaliteetset puitbriketti ja pelletit.
Info ja tellimine tel 5119782

SooviD kandideerida?

Olerex on Eesti suurim kütuste jaemüüja, meil töötab täna juba üle 700 inimese.

KAS PEAGI OLED SINA ÜKS MEIST?

Avalda kuulutus
Elva valla lehes
Reklaami suuruste
ja hinnakirja kohta
loe lähemalt valla
kodulehelt:
elva.ee/infoleht.

MÜÜGIL SOODNE NING KVALITEETNE

PUITBRIKETT JA PELLET!

SAADAVAL KA:
KIVISÜSI
TURBABRIKETT
KÜTTEKLOTS

KASEKÄBI OÜ

VAJADUSEL KOOS TRANSPORDIGA!

www.kasekäbi.ee

TEL 56683202

kasekabi@gmail.com

Koolitus „Samm tööellu –
sinu võimalused ja valikud“
Kutsutakse osalema koolitusel „Samm tööellu – sinu võimalused ja valikud“, mille kohta toi
mub infotund 6. novembril algusega 12 Tartus, Lutsu 3.
Koolitus on suunatud neile, kes on tööturult eemal olnud 12 kuud või kauem (või on tööta
nud viimase aasta jooksul vaid paar kuud) ning kes ei tegele praegu õppimisega.
Koolitusel saab rohkem teada enda võimaluste ja tööturu kohta ning julgust teha häid va
likuid. Koolituse (kokku 130 tundi) osad on: eneseanalüüs ja ettevalmistus tööotsinguks; töö
vestlus; tööelu planeerimine ja suhted töökohal; tööõigus; arvuti tööotsingul; tööklubi.
Samuti on võimalus minna erialasele kursusele ja saada tasuta karjääri-, psühholoogilist ja
võlanõustamist ning osaleda tööpraktikal. Kogu koolitus on tasuta. Transpordikulud kompenseeritakse, koolitusel on tasuta toitlustamine ja vajadusel lapsehoid.
Infotunnil osalemiseks tuleb registreeruda tel 52 654 88 või ingrid.purje@jmk.ee.
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TEATED
Elva valla sündmuste kalender
KUUPÄEV

SÜNDMUS

ASUKOHT

PILETI HIND

31. oktoober
kell 16

Teemant- ja kuldpulmaliste austamisüritus

Puhja Seltsimaja

kutsetega

31. oktoober
kell 18

Massaži õpituba. Massaaž endale ja oma perele.
Juhendaja Kristiina Kärkkänen
Halloweeni pidu lastele ja noortele

Rannu Rahvamaja

10 €

Konguta Rahva
maja

tasuta

31. oktoober
kell 19

LendTeatri etendus "Kummitused"

Elva LendTeater
(Pikk 73)

8 € / 10 €

1. november
kell 19

Naised Köögis kontsert
"Viimased lumeta päevad"
Hingedepäeva kontsert

Elva Kultuurikes
kus

13 € / 15 €

Puhja Seltsimaja

tasuta

2. november
kell 11

Laulukonkurss Looduslaul 2019

Elva Kultuuri
keskus

pealtvaatajale
tasuta

2. november
kell 13

FC Elva - Tallinna FCI Levadia U21

Elva Linnastaadion

tasuta

2. november
kell 18

"Konguta Segakoori 15" sünnipäevakontsert
ja pidu
Kristiina Ehini ja Silver Sepa luule- ja lauluõhtu

Konguta Rahva
maja

5€

Aakre Rahvamaja

7 € – 15 €

Selgeltnägijate tuleproovis osalejatega
kohtumine
LendTeatri etendus "Kummitused"

Rannu Rahvamaja

tasuta

Elva LendTeater
(Pikk 73)

8 € / 10 €

4.november
kell 16

Lastefilm "Pettson ja Findus. Findus kolib ära"

Rannu Rahvamaja

3€/4€

7. november

Koolitus noortele: "Kuidas saada seda,
mida ma tegelikult tahan"
Mälutreening „Väike särts kulub alati ära!“

Elva Huviala- ja
koolituskeskus

tasuta

Elva Linnaraama
tukogu

2€

31. oktoober
kell 18

1. november
kell 19

2. november
kell 18
3. november
kell 12
3. november
kell 16

7. november
kell 11
8. november
kell 20

Tantsuõhtu ansambliga Kruiis

Valguta Seltsimaja

5€

9. november
kell 13

FC Elva - Tallinna JK Legion

Elva Linnastaadion

tasuta

11. november
kell 11

Lasteetendus “Jussikese 7 sõpra”

Puhja Seltsimaja

8€

11. november
kell 19

LendTeatri etendus "Kummitused"

Elva LendTeater
(Pikk 73)

8 € / 10 €

13. november
kell 8-13

Elva valla noortekonverents: "#kriis"

Rannu Rahvamaja

tasuta

13. november
kell 14

Elva Jaanikeskuse näitus ja
segaansambli kontsert
Hooaja avapidu ansambliga Topeltmäng

Elva Matkakeskus

tasuta

Puhja Seltsimaja

10 €

15. november
kell 20

Comedy Estonia Sügistuur: Elva

Elva Kultuuri
keskus

10 € / 12 €

17. november
kell 10

FC Elva Indoor Cup 2019/2020

Nõo Spordihall

tasuta

17. november
kell 11

MadriLaat

Aakre Rahvamaja

tasuta

Rõngu Vikerkaar tuppatuleku pidu koos Kilingi
Nõmme eakate klubi kultuuridessandiga
LendTeatri etendus "Ema Tereesa"

Rõngu Rahvamaja

5€

Elva LendTeater
(Pikk 73)

6€/8€

15. november
kell 20

17. november
kell 14
17. november
kell 16

Tervitame uusi
ilmakodanikke!
Sofia Ilves

sündis 28.09.2019

Gustav Hiir

sündis 30.09.2019

Reimo Reinhold
sündis 03.10.2019

Elva vald mälestab
Tiina Kurm

Ene Enno

Janar Esula

Kalvi Koorik

21.06.1941-04.10.2019
17.12.1989-10.10.2019

28.05.1938-11.10.2019

Liia Kopli

15.09.1950-16.10.2019

09.12.1954-16.10.2019

PANE TÄHELE

Tule Elva valda, päriseks!
Septembri lõpus algas Elva valla elanikuks registreerimise
kampaania, mis pöörab sel aastal tähelepanu Elva vallas elami
se positiivsetele külgedele. Niisamuti kutsub kampaania üles
praeguseid kodanikke oma elukohaandmeid kontrollima.
Miks on hea Elva vallas elada? Siin on näiteks üks kõrgemaid
sünnitoetusi (550 eurot) ning samuti on siin väga palju võima
lusi nii lastele kui ka täiskasvanutele eri huvidega tegelemiseks
(huvihariduse kavas 100 tegevust). Samuti on siin puhas ja tur
valine elukeskkond.
Vald pakub ka ranitsatoetust ja vanemaid toetatak
se 
perenõustamise ja psühholoogilise nõustamise eest ta
sumisel. Erinevaid positiivseid põhjuseid Elva vallas elami
seks on muidugi veel ning nendega saate tutvuda aadressil
tuleelva.ee.
Valla jaoks on iga inimene oluline, sest tulubaas, mida saab
kasutada valla arendamiseks ja teenuste osutamiseks, sõltub
registreeritud elanike arvust. Seetõttu palume kindlasti oma
elukohaandmed üle kontrollida, sest see mõjutab näiteks ka
erinevate toetuste taotlemist ning samuti on elukoharegistree
ring oluline hääletamisel (sh kaasava eelarve hääletus).
Elukohateadet saab esitada:
»» Elva Vallavalitsuses (registripidaja Kristi Kalmus,
tel 730 9886);
»» Digitaalallkirjaga allkirjastatult e-posti teel (elukohateate
vormi leiad aadressilt tuleelva.ee);
»» www.eesti.ee rahvastikuregistri e-teenust kasutades (vajalik
on sisse logida ID-kaardi või mobiil-IDga).
Kampaaniaga seoses loositakse kõikide inimeste vahel,
kes registreerivad end Elva valla elanikuks ajavahemikul 
23.09–27.12.2019 välja 3x500 eurot.
Loe lisa: tuleelva.ee
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