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Elva valla leht
Rannus toimus
Elva valla noorte
konverents #kriis
13. novembril toimus Rannu Rahvamajas Elva valla
noortekonverents #kriis, kus osales ligi 100 Elvas
elavat noort koos õpetajate ja noorsootöötajatega.
MARGIT KINK
KULTUURISPETSIALIST

K

onverentsi avasid Kon
guta Lavalapsed, kes
esitasid katkendi Kris
tiina Jalasto näidendist
#kaota
mindära. Etendus sobitus
hästi konverentsi teemaga, sest see
rääkis arvutimängudest, interneti
turvalisusest ja peresuhetest.
Elva Gümnaasiumi sotsiaal
pedagoog Irena Lümat rääkis noor
tele KiVa programmist, millega
osad Elva valla koolid on liitunud
ning mille eesmärk on vähendada
kiusamist koolis. Statistika järgi sa

tub kiusamise ohvriks iga viies laps.
Tema võttis kiusamise kokku nii, et
see on korduv ja tahtlik kellegi kah
justamine, kus ohver ei saa ennast
kaitsta.

Kiusamine vajab
sekkumist
Noorsootöötaja Aire Tamm rää
kis noortevahelisest kiusamisest
ning andis mõtteid, mida saaksid
noored ise ära teha, et kiusamist
oleks vähem. Muide, kiusamine
on ka see, kui noort ei võeta oma
gruppi. Aire tõi välja ka kiusami
sega seotud müüte. Näiteks, et
see on noorte omavaheline asi ja
nad peavad seda ise lahendama.

Elva valla äpp sai
värskenduse
Selle aasta jaanuaris kasutusele võetud Elva valla
äpp sai uuenduse, mis näiteks annab kasutajatele
võimaluse emotikonide abil oma emotsioone
uudiste või teadete puhul väljendada.

Ä

pi uuendus teeb kasuta
jatele lihtsamaks ka uu
diste lugemise. Näiteks

lubab uuendus minna kasutajal
tagasi eelmise infokaardi juurde,
eelmise versiooni puhul sellist

NOORTELE ANTI SOOVITUS LEIDA ENDALE
HUVIPAKKUV TEGEVUS.

Kui kahe võrdse noore vahel on
konflikt, siis võib selle jätta nende
endi lahendada, kiusamise korral
peab aga sekkuma täiskasvanu.
Aire kutsus noori üles olema ise
hoolivamad ja tähelepanelikumad
kaasõpilaste vastu ning märkama
abivajajaid.
Rõngu Rahvamaja juhataja ja
noorsootöötaja Mari-Liis Vanaisak
rääkis oma kogemusest kriisi olu
korras. Ta jutustas oma loo enese

võimalust kahjuks ei olnud. See
muudatus oli üks ettepanek, mille
on teinud valla äpi kasutaja.
Uuendus annab varasemast
enam võimalusi ka elanikelt
tagasiside küsimiseks. Kui seni on
äpis jagatud palju erinevat infor
matsiooni ning esitatud küsimusi,
millele saavad inimesed anda kir
jaliku vastuse või valida vastuse
variantide seast sobivaima, siis
nüüd saab eraldi küsida ka hin
nanguid ja reaktsioone teemade
le. Näiteks saavad kasutajad anda
oma hinnanguid teemadele viie
tärni või skaala süsteemis.

Foto: Bigstock

leidmisest ning innustas noori, kes
on kriisis, astuma esimest sammu
elamisväärse elu suunas.

Leida tuleks hobid
Robin Paring ja Karin Väljaots rää
kisid sellest, kuidas muusika pele
tab kõik maailma mured. Näiteks
ütlesid nad, et muusikaga tegele
mine aitab end välja elada ning
see loob ka uusi tutvusi ja suhteid.
Paring ja Väljaots andsid noortele

Valla äpis on jätkuvalt olemas ka
võimalus anda vallale ise mugavalt
tagasisidet. Väga paljud kodani
kud kasutavad tagasiside andmise
võimalust, seni on enim tagasi
sidet tulnud heakorra- ja tänava
valgustuse teemadel. Tagasisidele
annavad vastuseid kas konkreetse
teemaga tegelevad ametnikud või
kommunikatsioonijuht.

Mugav lahendus
Elva valla äpp võeti kasutusele sel
le aasta jaanuaris ning selle ajaga
on nutirakendus suutnud endale
koguda ligi 1300 kasutajat. Kasu
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soovitusi, kuidas muusikaga tege
lema hakata. Nende sõnum teiste
le noortele oli seegi, et leida tuleks
endale ükskõik mis hobi. Näiteks
julgustas noorsootöötaja ja treener
Kristjan Moorast noori spordiga te
gelema.
Ettekannete vahepeal oli noor
tele mitmeid üllatuslikke vahe
palu. Muusikalise vahepalana astus
üles Gretten Gelis Vesso. Päevajuht
Marek Meki eestvedamisel said
kõik osalejad kaasa teha ühe lõ
busa kohtingumängu ja rahalise
võidufondiga õnneloto. Konverent
si lõpuosas tutvustati Elva valla
järgmisesse noortevolikokku kan
dideerijaid, keda on sel korral kok
ku üheksa.
Konverentsi korraldasid Elva
Vallavalitsuse haridus- ja kultuuri
osakond koostöös noorsootööta
jate ja noortevolikoguga. Aitäh
sponsoritele ja vabatahtlikele, kes
aitasid konverentsi korraldada!
Konverentsil osalenute positiiv
ne tagasiside annab kinnitust, et
taolise sündmuse järele on vaja
dus olemas. Kui soovid, et just Si
nule hingelähedane teema leiaks
järgmise aasta noortekonverentsil
kajastamist ning kõlapinda, siis
saada oma mõtted Elva Vallavalit
suse kultuurispetsialistile aadressil
margit.kink@elva.ee.

tajaid tuleb iga päev juurde ning
on näha, et tegemist on inimeste
jaoks olulise infokanaliga. Äpp
on mugav lahendus just neile,
kes soovivad, et valla värsked
uudised ja sündmused jõuaksid
otse nende nutiseadmesse.
Kõikidel kasutajatel tuleb
uuenduste nägemiseks oma
nutiseadmes äppi värsken
dada.
Elva valla äppi arendab Soome
ettevõte Future Dialog.
Loe Elva valla äpi ja selle alla
laadimise kohta rohkem elva.ee/
elva-valla-app.
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Ehitus

Maa

Anda projekteerimistingimused Elva linnas, Kesk tn 28 ärihoone-korterelamu ehitus

Määrata Andresepõllu katastriüksuse (17101:001:0099) jagamisel kolmeks katastriüksuseks uutele

projekti koostamiseks.

moodustavatele katastriüksustele koha-aadressid ja sihtotstarbed alljärgnevalt: Elva vald, Raigas
te küla, Andresepõllu, sihtotstarve maatulundusmaa; Elva vald, Raigaste küla, Tiigimetsa, siht

Hanked

otstarve maatulundusmaa; Elva vald, Raigaste küla, Metsanuka, sihtotstarve maatulundusmaa.

Kinnitada riigihanke 213780 „Lumetõrje Elva valla teedel (Palupera, Puhja ja Konguta piir

Määrata Salutinni katastriüksuse (69401:004:0001) jagamisel kaheks katastriüksuseks uutele

kondades) tulemused – Puhja piirkonnas tunnistada edukaks Peat Mill OÜ, kes pakkus 68€

moodustavatele katastriüksustele koha-aadressid ja sihtotstarbed alljärgnevalt: Elva vald, Koruste

ühe töötunni eest ja sõlmida hankeleping; Palupera piirkonnas tunnistada edukaks Tase

küla, Salutinni, sihtotstarve maatulundusmaa; Elva vald, Koruste küla, Tinnipõllu, sihtotstarve

mix OÜ, kes pakkus 63€ ühe töötunni eest ja sõlmida hankeleping.

maatulundusmaa.
Määrata Puisko katastriüksuse (66601:008:0191) jagamisel kaheks katastriüksuseks uutele

Haridus

moodustavatele katastriüksustele koha-aadressid ja sihtotstarbed alljärgnevalt: Elva vald, Paju

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

küla, Puisko, sihtotstarve maatulundusmaa; Elva vald, Paju küla, Puisko, sihtotstarve maatulun
dusmaa.

Maa

Määrata Puisko katastriüksuse (66601:008:0192) jagamisel kaheks katastriüksuseks uutele moo

Seada isiklik kasutusõigus Elektrilevi OÜ, registrikood 11050857, kasuks tähtajatult Elva

dustavatele katastriüksustele koha-aadressid ja sihtotstarbed alljärgnevalt: Elva vald, Paju küla,

valla omandis olevale kinnistule (katastritunnus 17101:001:0324), asukohaga Mäeotsa küla,

Puisko, sihtotstarve maatulundusmaa; Elva vald, Paju küla, Puisko, sihtotstarve maatulundusmaa.
Määrata Ande kinnisasja (60502:002:0030) jagamisel neljaks katastriüksuseks uutele moodus

Mäeotsa-Härjanurme tee L1, koormatava ala suurus 14 m².
Seada sundvaldus Elektrilevi OÜ kasuks reformimata maaüksusele Võllinge külas, Vahe

tavatele katastriüksustele koha-aadressid ja sihtotstarbed alljärgnevalt: Elva vald, Võsivere küla,
Ande, sihtotstarve maatulundusmaa; Elva vald, Võsivere küla, Keeripõllu tee, sihtotstarve trans

metsa tee nr 6050043, sundvalduse ala on 184 m².

pordimaa; Elva vald, Võsivere küla, Andepõllu, sihtotstarve maatulundusmaa; Elva vald, Võsivere

Muud

küla, Andemetsa, sihtotstarve maatulundusmaa.

Rahuldada osaliselt kaks esitatud taotlust korraldatud jäätmeveoga mitteliitunuks lugemi

Seada isiklik kasutusõigus Eesti Andmesidevõrk MTÜ kasuks tähtajatult Elva valla omandis ole
vatele kinnistutele: katastriüksus 17003:003:0147, asukohaga Elva linn, Tartu maantee, ala suurus

se kohta.
Lõpetada sotsiaaleluruumi üürileping.

1272 m²; Katastriüksus 17003:002:0009, asukohaga Elva linn, Tartu maantee T1, ala suurus 1148 m²;

Pikendada V. Petseriga Vallapalu külas endises Rannu vallamajas mitteeluruumi üüri

Katastriüksus 17003:001:0040, asukohaga Elva linn, Kulbilohu tänav T1 ala suurus 8 m²; Katastri
üksus 17001:001:0177, asukohaga Elva linn, Konguta tee T1, ala suurus 12 m².

lepingut tähtajaga 5 aastat.
Salle Ritso
vallasekretär

Seada isiklik kasutusõigus Eesti Andmesidevõrk MTÜ kasuks tähtajatult Elva valla omandis
olevatele kinnistutele alljärgnevalt: Katastriüksus 58201:001:0207, asukohaga Elva vald, Palupera
küla, Heki, ala suurus 115 m²; Katastriüksus 58201:002:1513, asukohaga Elva vald, Palupera küla,
Palupera staadion, ala suurus 211 m²; Katastriüksus 58201:001:0164, asukohaga Elva vald, Palupera
küla, 582003 Palupera kooli tee, ala suurus 1460 m²; Katastriüksus 17101:001:0481, asukohaga Elva

ELVA GÜMNAASIUMI INFO

Heategevuslik jõululaat
Elva Gümnaasiumi jõululaat toimub Elva Kultuurikeskuse ees, uuel keskväljakul, kolma
päeval, 11. detsembril kell 18–19. Peale ostmise-müümise esinevad laadal õpilased ja Zerkala
tantsijad tulešõuga. Laada õpilaste laiast kaubavalikust on külastajad alati leidnud lähe
dastele ja sõpradele jõulukingitusi.
Elva Gümnaasiumi jõululaat on aastaid kestnud vahva traditsioon. Sel aastal on laa
dal kaks heategevuslikku eesmärki. Esimene on kooli õpilasaktiivi kaasava eelarve idee

vald, Rõngu alevik, Tehase tänav L1, ala suurus 13 m².
Seada isiklik kasutusõigus Eesti Andmesidevõrk MTÜ kasuks tähtajatult Elva valla omandis
olevatele kinnistutele (56 katastriüksust).
Seada isiklik kasutusõigus Elektrilevi OÜ kasuks tähtajatult Elva valla omandis olevale kinnis
tule (katastriüksus 60801:001:0281), asukohaga Elva vald, Palamuste küla, 6080016 Punga-Aakre
tee, ala suurus 214 m².
Määrata Mäeotsa külas, Kobilo liivakarjääri katastriüksuse (33101:002:0096) uueks koha-
aadressiks Elva vald, Mäeotsa küla, Kuukivi.
Seada sundvaldus Eesti Andmesidevõrk MTÜ kasuks Elva vallas, Rõngu alevikus, Viljandi mnt
10 maaüksusele (69402:002:0328).

konkursi võiduprojekti “Tartu maantee roheala liikumispark” elluviimine. Kõikidest kooli

Hanked

ühepäevakohvikutest ja laatadest saadud tulu suunatakse liikumispargi ehitusse. Projekti

Muuta Elva Vallavalitsuse 14.02.2019 korraldusega nr 2-3/186 kinnitatud Elva Vallavalitsuse 2019.

kogumaksumus on ca 30 000 eurot, sellest 15 000 eurot katab kaasav eelarve. Seni on koh

a hangete tööplaani.

vikutes kokku teenitud 410 eurot. Liikumispargi valmimist saavad toetada kõik, annetades
raha Elva valla arveldusarvele EE061010102018797002, märksõnaks liikumispark.
Teine eesmärk on koguda raha noormehe toetuseks, kelle õed-vennad elavad pere
kodus. Noormehe soov on kinkida väiksematele pereliikmetele jõuludeks lõuendil perepilt
suurusega 150x100 cm, mille maksumus on 100 €.

Muu
Kiita heaks hajaasustuseprogrammi aruanne salv- ja puurkaevu rajamiseks.
Finantsosakonnal üle kanda SA Elva Kultuur ja Sport arveldusarvele mittesihtotstarbeline
eraldis tegevusala 08202 SA Elva Kultuur ja Sport tegevustoetus alaeelarvest IV osamakse 90 000
eurot kultuuri-, turismi- ja sporditegevuse korraldamiseks.
Jätta rahuldamata jäätmevaldaja korraldatud jäätmeveoga mitteliitunuks lugemise taotlus.

PANE TÄHELE

Teade

Elva Vallavalitsus on 23. detsembril suletud.

Korraldada Elva keskväljaku ärimoodulite läbirääkimistega pakkumise korras kasutusse and
mine ning kinnitada läbirääkimistega pakkumise tingimused.
Salle Ritso
vallasekretär
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Vallavolikogu 11. novembri istung

Ülevaade Elva valla selle aasta
suurematest investeeringutest

Volikogu valis majanduskomisjonile uue esimehe. Senine komisjoni esimees Toomas
Paur asus septembrist tööle palgalise vallavalitsuse liikmena. Komisjoni juhi kohale esitati
kaks kandidaati – August Vester ja Mati Miil. Valimisi korraldas kolmeliikmeline komisjon,
mida juhtis vallasekretär. Majanduskomisjoni esimeheks valiti 13 häälega August Vester,
Mati Miil sai 8 häält ja asub komisjoni aseesimehe kohale.
Volikogu suunas valla 2020. aasta eelarve teisele lugemisele. Vallavalitsus esitas

Käesolev aasta on olnud Elva valla jaoks suurte investeeringute aasta.
Teoks on saanud või saamas mitmed projektid, mida on pikalt planeeritud
ja ette valmistatud.

volikogule 2020. aasta eelarve projekti juba oktoobris. Seekordsel istungil toimus eelarve
eelnõu esimese lugemise lõpetamine. Oktoobris tutvustati kõigis volikogu komisjonides
eelarve eelnõu. Volikogu määras otsusega tähtajad parandusettepanekute esitamiseks.

HEIKI HANSEN
ABIVALLAVANEM

Volikogu liikmed, volikogu komisjonid ja vallavalitsus saavad teha parandusettepanekuid
kuni 24. novembrini. Seejärel vaatab rahanduskomisjon ettepanekud läbi ja suunab eelnõu
vallavalitsusele lõpliku redaktsiooni koostamiseks. Eelnõu poolt hääletas 19 volikogu liiget.
Volikogu kinnitas Elva valla arengukava ja eelarvestrateegia muudetud kujul.
Muudetud arengukava kehtib 2025. aastani ja eelarvestrateegia kehtib 2023. aastani. Pea
mised muudatused on seotud investeeringute toimumise ajaga, mitmete objektide teosta
mise ajad on pikenenud ja strateegia osas on tehtud vastavad muudatused. Arengukavasse
on lisatud järgmised tegevused, mida Elva vald võimalusel toetab (neid ei ole rahaliselt
kajastatud eelarvestrateegias): jäähalli rajamine, jalgpalli sisehalli rajamine, Rõngu vaba
tahtliku päästekomando depoo rajamine, välikorvpalliväljakute rajamine ja Reku sadamaa
la arendamine Emajõe veetee osana. Ettepanekuid toetas eelnevalt vallavalitsus ja istun
gil hääletasid muudatusettepanekute poolt kõik 25 istungist osavõtnud volikogu liiget.
Lõppdokumendi poolt hääletas 23 volikogu liiget.
Aakre küla soojusmajanduse korrastamiseks kehtestati arengukava, milles on
välja toodud erinevad soojusmajanduse korrastamise variandid. Praegu on valla hoo
ned kaugküttel, kuid katlamaja on amortiseerunud ja edasine tegevus vajas läbikaalumist
valdkondlikus kavas. Kava poolt hääletas 24 volikogu liiget.
Volikogu otsustas muuta hoonestusõiguslepingut, mis võimaldab ehitada pere
arstikeskuse SA Elva Haigla haiglahoone juurde. Otsus lubab vallavalitsusel muuta
kehtivat hoonestusõiguse seadmise lepingut SA-ga Elva Haigla. Hoonestusõigus antakse
lepingus ka OÜ-le Tartumaa Tervisekeskus, kes kavandab valla kinnistule perearstikeskuse
rajamist. Otsuse poolt hääletas 16 volikogu liiget, 5 oli vastu, 3 erapooletud.
Vallajuhid peavad edaspidi täitma sõidupäevikuid. Volikogu päevakorras oli otsus,
millega muudeti vallajuhtide (vallavanem, volikogu esimees, abivallavanemad) isikliku
sõiduauto kasutamise hüvitamise korda. Seni kehtis kord, millega igakuiselt maksti auto
kasutamise eest 450 eurot kuus ja sellelt läks maha tulumaks. Nüüd seati hüvitamisel sis
se tingimus, et hüvitamine toimub ainult sõidupäeviku alusel. Otsus määrab maksimaalse
hüvitise suuruse (450 eurot kuus) ja 1 kilomeetri hüvitise määra (30 senti üks kilomeeter).
Otsuse poolt oli 16 volikogu liiget, 5 jäi erapooletuks.
Volikogu määras endises Palupera vallamajas asuvad ruumid sotsiaalelu
ruumideks. Ruumid on remonditud ja antakse üürile neile, kellel on sotsiaalsetel põhjustel
vaja elamispinda. Otsuse poolt oli 23 volikogu liiget.
Volikogu otsustas võõrandada kaks vallale kuuluvat kinnistut enampakkumise
korras. Võõrandatakse Puhja alevikus paiknev endine Puhja vallamaja, korraldatakse avalik
enampakkumine. Elva linnas võõrandatakse Väike-Tähe tänaval asuv maatükk Väike-Tähe
T2, korraldatakse avalik enampakkumine. Mõlema otsuse poolt oli 24 volikogu liiget.
Volikogu otsustas taotleda riigilt maatüki Käärdi alevikus, mis on vajalik Mesika
tänava koridoris kergliiklustee rajamiseks. Otsuse alusel teeb vallavalitsus riigile kirja
liku taotluse. Riigile kuuluv maatükk mõõdetakse kaheks eraldi kinnistuks ja kergliiklustee
maatükk antakse tasuta üle Elva vallale. Otsuse poolt oli 24 volikogu liiget.
Volikogu muutis Elva vallavara valitsemise korda. Vallavalitsusel on edaspidi õigus
anda vallavara tasuta avalikku kasutusse mittetulunduslikul eesmärgil kuni 10 aastaks. Seni
oli piirang anda seda kuni 5 aastaks. Määruse poolt hääletas 22 volikogu liiget.
Esitati arupärimine Elva Haigla juurde planeeritud perearstikeskuse osas. Voli
kogu liige Vahur Jaakma esitas Valimisliidu Elvamaa Esimesed ja Valimisliidu Elva Valla
kodanik allakirjutatud arupärimise Elva Vallavalitsusele. Arupärimise sisu on OÜ Tartumaa
Tervisekeskus planeeritava perearstikeskuse rajamisega seonduvad küsimused ühinemisle
pingu, arengukava-eelarvestrateegia ja vallaeelarve kontekstis. Arupärimisele sooviti vas
tust järgmisel volikogu istungil suuliselt ja eelnevalt ka kirjalikult.

Kõige suurema maksumusega on Elva spordihoone ehitus – 4,6 miljonit €. Ligi pool sellest maks
takse välja sel aastal ja ülejäänud summa on planeeritud 2020. aasta eelarvesse. Objekti valmimise
tähtaeg on 2020. aasta juunis. Praegu on ehitus jõudnud nii kaugele, et hoone seinad ja katus on
valmimijärgus ja rajamisel on hoonesisesed tehnosüsteemid ja kommunikatsioonid.
3,2 miljonit € maksnud Elva linnasüdame ajakohastamine on jõudnud lõppjärku. Veidi üle ühe
miljoni euro ehituse maksumusest rahastatakse eurotoetuste abil.
Praegu paigaldab ehitaja veel viimaseid detaile ning korrigeerib ebaõnnestumisi ja annab vii
mast lihvi objektile tervikuna. Kokku on lepitud, et objekt valmib lõplikult 6. detsembriks. Selleks
kuupäevaks saab valmis ka vajalik dokumentatsioon ning on saadud kõik nõutud kooskõlastused
asjakohastest ametkondadest. Kuna ehituse valmimine oli planeeritud hilissügisesse, siis ilmasti
kust tingitult tuleb kevadel üle vaadata ja korrigeerida haljastus. Järgmise aasta suveks, kui istuta
tud taimed ja muru on tärganud, paljastab Elva Kesk tänav ja keskväljak oma tõelise ilu.

Puhja koolis algab uus aasta uue ilmega majas
Detsembriga lõpevad Puhja kooli rekonstrueerimistööd, mis lähevad maksma 1,7 miljonit €. Um
bes pool sellest summast saadakse toetusena. Hoolimata ehituse käigus ilmnenud lisatööde vaja
dusest on ehitaja püsinud lepingujärgses graafikus ning 2020. aasta algab Puhja koolilastele uue
ilmega koolimajas.
Novembri alguses sõlmiti hankeleping Kentsi paisjärve setete väljakaevamiseks. Lepingu mak
sumus on üle 600 000 € ning tähtaeg on 2023. aasta lõpp. Nelja-aastase tähtajaga loodeti saada
rahaliselt jõukohane pakkumine ja see ka saavutati. Tööd peaks algama juba sel aastal.

Investeeringud teedesse ja tänavatesse
Osaliselt on teostatud ka Rõngu piirkonna kergliiklusteede projekt, millest on valminud teelõik
Rõngus Viljandi maantee ääres maksumusega 378 000 €, millest 321 000 saadi toetust Euroopa Lii
dust. Käärdi aleviku Mesika tänava kergliiklustee ehitus algab 2020. aasta kevadel, selle maksumu
seks on prognoositud 328 000 €, millest 279 000 € moodustab EL-i toetus. Ehituse alguse venimine
oli tingitud maade omandamisega seotud vaidlustest. Praeguseks on kokkulepped saavutatud.
Maade võõrandamise vormistamise taga seisab ka Hellenurme kergliiklustee ehituse algus.
Loodetavasti jõuame lepingute allkirjastamiseni selle aasta lõpuks, et järgmise aasta alguses ehi
tusega alustada. Sel aastal valmis Palupera kergliiklustee, mis läks maksma 229 000 €.
Teedesse ja tänavatesse on sel aastal kokku investeeritud 1,67 miljonit eurot. Sellest 314 000 €
õnnestus saada riigi juhtumipõhist teede investeeringute toetust. Selle toetuse abil vahetati Elvas
Tartu mnt teekate ning järgmisel aastal teostatakse Peedu tee – Kärneri – Lootuse tn rekonstruee
rimine. Aasta lõpuks lõpeb Liiva tänava rekonstrueerimine Elvas, teekatte osa maksumusega 171
000 €. Sinna paigaldati ka uued vee- ja kanalisatsioonitorustikud, mida rahastas Emajõe Veevärk.
Suve jooksul uuendati mitmete maapiirkondade teekatteid ja lisandus hulga tolmuvaba kat
tega teid, eriti Puhja piirkonnas, kus selleks kasutati Puhja ühinemistoetust. Elva linna Valga ja
Tartu mnt äärsete kõnniteede ehitus läks maksma 280 000 €.
Peale suuremate investeeringute on valminud Aakre küla tänavavalgustus ja sealse rahvamaja
esine parkla. Aakres on Emajõe Veevärgi eestvedamisel käimas ka vee- ja kanalisatsioonisüsteemi
de renoveerimine. Teostamisel olevate ja teostatud investeeringutega on kasutusele võetud suur
osa omavalitsuste ühinemistoetustest, vastavalt ühinenud omavalitsuste soovile. Puhja – teede
tolmuvabaks muutmine; Elva linn – spordihoone ehitus; Konguta – Kentsi paisjärve taastamine;
Palupera – Hellenurme mõisa fassaad ja kergliiklusteed.
Järgmisel aastal teostatavate investeeringutega võetakse kasutusele Rannu ühinemistoetus
sealse kooli renoveerimiseks. Rõngu ootab Käärdi lasteaia ehitust.
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KOGUKOND

Kõrvitsapidu Järve
lasteaias

LÜHIDALT

Külade Kärajatel
tunnustatakse Elva valla
kauneid kodusid

30. novembril toimus

30.

Järve lasteaias Millimal

novembril toimub Konguta Rahvamajas kogukonna
valdkonna tunnustusüritusel Külade Kärajad Elva
valla kaunite kodude tunnustamine. Elva valla kau
ni kodu konkurssi korraldatakse esimest korda ja on suur rõõm, et
konkursile laekus sel aastal kokku 10 nominenti: 7 kodu ja 3 avalikku
hoonet. Esitatud nominendid paiknevad Elva linnas, Rannu, Rõn
gu, Puhja ja Palupera piirkonnas ning Aakres.
Elva valla kauni kodu aunimetuse nominendid on:

likate ja Viidikate rühma
ühisüritus „Kõrvitsa
pidu“, mis toimus juba
teist aastat järjest.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Eramu - Puiestee 11, Rõngu alevik;
Eramu - Vaino, Koruste küla;
Eramu - Rajavee, Mõisanurme küla;
Eramu - Keeru, Noorma küla;
Eramu - Konguta tee 11, Metsalaane küla;
Eramu - Tartu mnt 18b, Elva linn;
Eramu - Kesk 34, Elva linn;
Aakre Lasteaed-Algkooli hoone – Aakre mõisahoone ja mõisa
park;
9. Palupera Põhikooli hoone - Palupera mõisahoone ja mõisapark;
10. Postimaja  endine Uderna Kõrtsihoone Elvas, Puiestee 1.

EVELIN ANSPERI,
EVA VALGMA,
ALINA PILL

K

õrvitsapidu sai pee
tud, kuna lastes tekitab
Halloween palju elevust.
Teatavasti ei ole see
meie kultuurile omane sündmus.
Samas annab Halloween võima
luse kostüümide abil kehastuda
erinevateks tegelasteks ning see
meeldib lastele väga. Samuti kasu
tatakse Halloweenil palju lustlik
ke ja teistsuguseid dekoratsioone,
mis tekitab lastes elevust. Nii sai
gi Hallo
weenist meile sobilikum
Kõrvitsapidu.
Dekoratsioonide loomisel olid
abilised nii lapsed ise kui ka nen
de toredad ja tublid vanemad.
Juba hommik algas moedemonst
ratsiooniga, kus kõik lapsed said
esitleda oma valitud tegelaskuju
kostüümi.

JÄRVE LASTEAIA LAPSED KÕRVITSAPEOL
LUSTIMAS.

Ühelt korralikult peolt ei puudu
muidugi ka muusika ja suupisted.
Lauad täitusid nagu võluväel puu
viljavarraste, kõrvitsakujuliste šo
kolaadide ja naerusuiste küpsis
tega. Lapsed lustisid täiel rinnal
ja spontaanselt tekkisid erinevate
truppide esinemiskavad. Kevadi
sel võimlemispeol esitatud „Kiisu
tants“ tuli taasesitusele ja oli nii
haarav, et väikesed Viidikad hakka

Foto: T. Paumets

sid seda tantsu järele tantsima.
Järve lasteaia peomuusika ede
tabelit juhib endiselt laul „Tahan,
ei taha“, Loore All ja Laulupesa laste
esituses.
Järgmise peo kostüümidega mu
ret ei tundu olevat, sest lapsed tea
vad juba täpselt, kelleks nad ennast
maskeerida tahavad. Paljud arva
sid, et eriti tore on mustas kostüü
mis õudne olla.

Hommik algas moedemonstratsiooniga, kus kõik lapsed said
esitleda oma valitud tegelaskuju kostüümi.

Konkursi 5-liikmeline komisjon, kuhu kuulusid vallaarhitekt Jaa
nika Saar, planeeringuspetsialist Maarika Uprus, keskkonna
spetsialist Terje Raadom, heakorraspetsialist Sten Saarekivi ning
arengu-ja planeeringuosakonna juhataja Kertu Vuks, külastas kau
neid kodusid septembrikuu alguses ning valis üksmeelselt välja
sel aastal tunnustuse osaliseks saava kodu ning avaliku hoone.  
Hinnati terviklikku ruumimõju, üldist heakorda, haljastuse la
hendust ja väikevormide kasutamist.  Komisjoni ootas eranditult
kõikides eramajades soe vastuvõtt, väga huvitavad pered ning nen
de lood. Aiad, mis on tavaliselt võõra silma eest suletud, olid igaüks
omamoodi võluvad. Avalike objektide puhul palus komisjon objekti
tutvustama selle esitaja.  
Vallavalitsus tunnustab kauneimat kodu tiitliga “Kaunis Kodu
2019” ja avalikku hoonet tiitliga “Kaunis ehitis 2019”. Tunnustuse
pälvinud kodu ning avalik hoone esitatakse juba 2020. aasta kevadel
„Kaunis kodu 2020“ maakondlikku vooru. Milline kodu ja ehitis
valiti 2019. aasta kauneimaks, selgub juba 30. novembril kell 11
Konguta Rahvamajas.

„Kõik võib olla kuld, mis hiilgab“

J

ust sellise tunnuslause
ga tervitas Naisansambel
Astra külalisi oma 20. sün
nipäevapeol. 26. oktoob
ril kogunesid Rõngu Rahvamajja
inimesed nii lähedalt kui ka kau
gelt, et sellest toredast kontserdist
osa saada. Naisansambli esituses
kõlas 20 laulu, vahepaladega toe
tasid Rõngu segaansambel, Puka
meesansambel, Evald Raidma ja
Melody-Mai Mägi. Õhtujuht oli

võrratu Kristjan Moorast. Tant
sumuusikat peo lõpuks, kui tort
ja suupisted olid söödud ja joogid
joodud, mängisid Meelis Külaots ja
Evald Raidma.

NAISANSAMBEL ASTRA 20. SÜNNIPÄEVAPIDU.

Foto: erakogu

Pidu oli väga emotsionaalne
ning meeldejääv. Naisansambel
Astra tänab kõiki, kes kontser
dil esinesid, aitasid korraldada,
tulid kohale, et kuulata ja nauti
da, leidsid aega tagasisidet anda
ning hea sõnaga meid kostitada

nii enne kontserdit, kontserdi ajal
kui ka peale kontserdit. Suurim
tänu Rõngu Rahvamajale ja maja
helitehnikule, kes meid pingelisel
proovide perioodil ikka toetasid ja
selle vahva kontserdi aitasid maha
pidada.
Projekti toetasid Eesti Kultuur
kapital, Elva Vallavalitsus, Rõngu
rahvamaja ja Naisansambel Astra
liikmed.
Naisansambel Astra
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Konguta Lavalapsed näitlesid
peapreemia vääriliselt

LÜHIDALT

TOIMUS ELVA
VALLA HARIDUS
ASUTUSTE HOOLE
KOGUDE SEMINAR

Konguta Lavalaste män

13. novembril toimus Elva
valla lasteaedade, koolide
ja huvikoolide hoolekogu
de esindajate teine semi
nar. Seminaride eesmärk
on hoolekogu liikmeid või
mestada, innustada kaasa
mõtlema ning tõsta nende
motivatsiooni.

gitud sotsiaalselt terav
ja vaatajaid kaasahaarav
etendus “#kaotamind
ära” meeldis vabariikli
kul noorema kooliastme
teatrifestivalil “Väike

E

Lava 2019” žüriile nii
võrd, et näitetrupile anti
üks peapreemiatest.
ASTRID JA MEELIS
KÜLAOTS
KONGUTA LAVALASTE
JUHENDAJAD

K

onguta Lavalapsed on
Konguta Kooli 6. klassi
õpilased, keda leiab tih
ti Konguta Rahva
maja
lavalaudadelt näidendiproove te
gemas. Kaasatud on kõik klassi
õpilased ning sobiv ja jõukohane
roll leitakse igaühele. Üheskoos
on Väikese Lava festivalil käidud
juba kuus aastat. Viimsi festival on
sündmus, millest lapsed ei ole nõus
loobuma ühelgi aastal. Nii otsusta
sime festivalil osaleda ka sel aastal.
Keerukaim ülesanne on leida sobiv
etendus. Lavalapsed valisid välja
Kristiina Jalasto etenduse “#kaota
mindära”, mis räägib koolikiusami
sest, küberturvalisusest, intereneti
ohtudest ning sotsiaalsetest prob
leemidest perekonnas. Festivalide
ajalise piirangu tõttu tuli näidendi
teksti ümber kirjutada ning lühen

KONGUTA LAVALAPSED ESITASID KAASAHAARAVA ETENDUSE #KAOTAMINDÄRA.

dada. Lavastamise ja muudatuste
loa saime näidendi autorilt.
Sel aastal toimus kahepäevane
festival 12. korda. Osalejaid oli üle
Eesti kolmeteistkümnest koolist
ning kahe päeva jooksul sai näha
viitteist lühinäidendit. Eriilmelisi
näidendeid muinasjuttudest nuku
teatrini hindas neljaliikmeline žü
rii, kuhu kuulusid vabakutseline
näitleja Tambet Tuisk, nukunäit
leja Heino Seljamaa, Eesti Draa
mateatri näitleja Jüri Tiidus ning
Viimsi Kooliteatri vilistlane, GAG-i
abiturient Greeta Võsu.

Kunstist liikumiseni
Teatrifestival on tore ja õpetlik ko
gemus nii osalevatele õpilastele kui
ka juhendajatele. Noored näitlejad
saavad kogemusi nii ise laval olles
kui teisi näidendeid vaadates. Peale
etenduste kuulub kahepäevasesse

programmi lisategevusi kunstist
liikumiseni. Oluline festivali osa on
uute sõprade leidmine ning kohtu
mine vanade tuttavatega. Õpetaja
tele jagab alati vajalikku tagasisidet
professionaalne žürii. Selleaastane
žürii oli väga sõbralik ja toetav, žürii
mõistis lastega töötamise omapära
ning soovitas lastele veelgi suu
rema rõõmu ja lustiga laval tegut
seda.
Iga etendus saab žüriilt perso
naalset tagasisidet. Žürii sõnul oli
publik saalis Konguta Lava
laste
etenduste ajal keskendunud ja haa
ratud laval toimuvast. Publikut
paelus nii etenduse sisu kui noor
te näitlejate üllatavalt hea lavatöö.
Žürii kiitis täiuslikku dramaturgiat,
näitlejate püsimist rollis, rollide
püsimist liigutustes, puudutustes,
pilkudes. Noorte näitlejate võime
kust tõetruult mängida keerulisi

Foto: Reti Kokk

rolle – täiskasvanuid, sotsiaal
seid probleeme kogenud noori,
keerukaid elusündmusi. Näitleja
preemiad suurepäraste rollide eest
pälvisid Grete-Ly Reenumägi, Emili
Külaots ja Liisa-Lotte Tork. Festi
vali lavastajapreemia said Meelis
ja Astrid Külaots. Kogu trupile anti
üks kolmest festivali peapreemiast
– Suur Vaal.

Mõte korraldada festival
Konguta Lavalapsed on võidust
vaimustuses, kuid samas kurvad,
sest Viimsi “Väikese Lava” festiva
lile nad vanuse tõttu enam ei pää
se. Näitlemisest nad aga loobuda ei
taha ning nende peades ja südame
tes tärkas idee korraldada ise festi
val suurematele kooliõpilastele.
Konguta Lavalaste tegemistega
saad kursis olla nende Facebooki
lehte külastades.

Tänati Tšernobõli AEJ
kriisi likvideerijaid
12. novembril toimus Elva
jaamahoones Tšernobõli
AEJ kriisi likvideerijate
tänuüritus, kuhu oli kutsutud
50 Elva vallas elavat veterani.

5

V

eterane tervitas ja tänas val
lavanem Toomas Järveoja.

Lühikese ülevaate toonastest
sündmustest tegi Tšernobõli AEJ
kriisi veteran ja ürituse üks eest
vedaja Aare Uind. Muusikalise

VETERANID JAGASID TÄNUÜRITUSEL OMA
LUGUSID.

Foto: Kayvo Kroon

simene kohtumine toi
mus selle aasta veeb
ruaris
meeskondade
treeneri ja strateegianõusta
ja Martin Tiidelepa osalusel.
Ühiselt arutleti selle üle, kas
lapsevanem mõistab praegu
se kooli eesmärke ja kuidas
kaasata lapsevanemaid laste
aia ja kooli protsessidesse. Tõ
deti, et hoolekogu saab kaasa
aidata oma majade arenda
misel, tegevuste planeerimi
sel ja info jagamisel. Tänases
koolis hindavad õpilased ja
õpetajad eriti vaimse kesk
konna kvaliteeti, milleks on
heaolu ja koolirõõm.
Novembrikuise arutelu
õhtu viisid läbi Mare Tamm
ja Liis Lehiste Elva Vallavalit
suse haridus- ja kultuuriosa
konnast. Seminaril jagati
osalejatele Hoolekogude ABC
infovoldikud, anti ülevaade
hoolekogude tööd puudu
tavatest õigusaktidest ning
head praktikat jagasid Ran
nu hoolekogu esindajad Aide
Raal ja Anu Uibo. Seminaril
osales kokku 27 hoolekogu
liiget 16st erinevast haridus
asutusest.

etteaste esitas lõõtsal Martin Ot
sing.
Kõikidele veteranidele anti üle
tänukiri ja märk. Pärast pidulikku
osa arutati omavahel toonaseid
sündmusi ning jagati muljeid.
Täname veelkord kõiki, kes pa
nustasid vapralt selle katastroofi
likvideerimisse.
Sündmuse pildigalerii leiate
www.flickr.com/photos/elvavald/
albums.
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ELVA VALLAVALITSUSE INFO

Elva Vallavalitsuses
toimus valla kriisi
komisjoni kohtumine

ARUTLETI, MISSUGUSED RESSURSID ON OLEMAS KRIISIGA TOIMETULEKUKS.

Foto: Merilyn Säde

7. novembril kohtusid Elva Vallavalitsuses valla kriisikomisjoni liikmed ja
vallavalitsuse ametnikud, Politsei- ja Piirivalveameti, Naiskodukaitse, Kaitseliidu,
Elektrilevi, Päästeameti, MTÜ Elva Elama, Elva Varahalduse, OÜ Elva Soojuse
ja Emajõe Veevärgi esindajad, et arutada oktoobri lõpus Eestit tabanud tormi ja
selle tagajärgi ning et teha ettevalmistusi järgmise tormi või kriisi jaoks.

T

äpsemalt arutati kohal
olijate võimekuse ja res
sursside üle, keda ja mida
oleks täpsemalt võimalik
eri kriiside korral abiks kutsuda.
Vallavalitsus kaardistab ka val
las olevad ressursid, et keerulise
olukorra puhul kasutada ka vaba
tahtlike ja teiste abi.
Samuti räägiti kommunikat

sioonist ning selle toimimisest
kõikide osapoolte vahel. Räägiti
sellestki, kuidas anda olulist infot
edasi elanikele.
Lepiti kokku, et koostatakse
kokkuvõtlik infomaterjal, kus on
kirjas Elva valla elanikele eri olu
kordadeks vajalikud kontaktid, ko
gunemiskohad jms. Infot plaanime
jagada kõikides valla sotsiaalmee

diakanalites, valla kodulehel, äpis
ja infolehes.
Samuti soovitame tutvuda käitu
misjuhenditega kriisiolukordades
hakkama saamiseks: www.kriis.ee.
Paneme kõigile südamele, et val
mistuksite kriisiks nüüd ja kohe, et
saaksite järgmise tormi vm olukor
ra ajal olla juba valmis.

Lammutustoetuse taotlemise kord
on avalikul konsultatsioonil

E

lva Vallavalitsus on tagasisi
de saamiseks pannud avali
kule konsultatsioonile lam
mutustoetuse taotlemise korra.
Kokkuvõtlikult lammutustoetuse
korrast – tegemist on Elva valla
eelarvest makstava ühekordse ra
halise toetusega avalikus ruumis
asuvate oluliselt amortiseerunud
ja maastikupilti kahjustavate või

ohtlike ehitiste lammutamiseks,
eesmärgiga korrastada avalikku
ruumi. Lammutustoetusega saab
katta hoone lammutamise projek
teerimise, hoone lammutamise ja
selle lammutamisel tekkivate jäät
mete utiliseerimise kulud. Eelnõu
järgi makstakse lammutustoetust
summas, mis moodustab kuni 50%
põhjendatud abikõlbulikest kulu

dest, kuid mitte rohkem kui vasta
va aasta eelarves ettenähtud lam
mutustoetuse kogusumma.
Ettepanekuid ja kommentaare
lammutustoetuse taotlemise kor
rale saab esitada kuni 4.detsemb
rini. Tutvu lammutustoetuse korra
eelnõuga Elva valla koduleheküljel
elva.ee "Pane tähele" rubriigis.

LÜHIDALT

Ulila randumisalal
paranesid harrastuskala
püügi tingimused

E

lva jõe ääres asuv Ulila randumisala on kalameeste seas väga
populaarne ja tihedalt kasutatav kalastuskoht, mida kasuta
takse Elva jõel liikumiseks nii Emajõele kui ka Keeri järvele.
Randumisala projekt teostati, kuna varem puudus Ulila randumisa
lal korralik paatide veeskamise ja randumise võimalus.
Peale selle on harrastuskalastajad pidanud probleemiks kalastus
reeglite mitteteadlikku eiramist ja looduskeskkonna kahjustamist.
Sellest ka vajadus jagada vastavat keskkonnainfot kohapeal.
Harrastuskalapüüki toetava taristu arendamiseks rajati paatide
veeskamiseks ligipääs, paadisild ja betoonist paadislipp ning pai
galdati infotahvel harrastuskalameestele vajaliku infoga.
Projekti korraldas Elva Vallavalitsus. Ehitustöid teostas AS Val
map Grupp. Projekti rahastasid SA Keskkonnainvesteeringute Kes
kus ja Elva Vallavalitsus. Ehitustööde kogumaksumuseks kujunes
34 550 eurot, millest 64% kattis SA Keskkonnainvesteeringute Kes
kus.
Lisainfo: Mikk Järv
Elva abivallavanem
mikk.jarv@elva.ee, 5170306

Teenused SA Elva Laste- ja
Perekeskuse nõustamis- ja
rehabilitatsioonikeskuses
Nõustamis- ja rehabilitatsioonikeskus asub Elvas
aadressil Kesk 12. Pakutakse erinevaid teenuseid
lastele ja nende peredele. Keskuse spetsialistid on
kogemustega oma ala asjatundjad.

O

sutatakse sotsiaalse rehabilitatsiooniteenust (SRT) puude
ga, kuni 16-aastastele lastele ning kuni 18-aastastele laste
le, kes on tunnistatud abivajavaks lapseks olenevalt puude
olemasolust. Teenuse saamiseks on vajalik Sotsiaalkindlustusameti
väljastatud SRT otsus.
Pakutakse veel erinevaid nõustamisteenuseid vastavalt kehtesta
tud hinnakirjale, mis on leitav koduleheküljel: elpk.ee. Meeskonda
kuuluvad: pereterapeut, psühholoogid, loovterapeudid, mängu
terapeut, muusikaterapeut, logopeedid, eripedagoogid, füsiotera
peut, vaimse tervise õde, sotsiaaltöötaja ning toitumisnõustaja.
Koostöös SA Tartu Ülikooli Kliinikumi Psühhiaatriakliinikuga
on avatud laste ja noorukite vaimse tervise kabinet. Meeskonda
kuuluvad vaimse tervise õde, lastepsühhiaater ja kliiniline psühho
loog. Vastuvõtule saab pöörduda ilma saatekirjata ning teenus on
ravikindlustust omavale isikule tasuta.
Psühholoogi juurde raseduskriisinõustamisele on oodatud kõik,
kellel on muresid lapseootele jäämise, raseduse katkemise või kat
kestamise, lapseootuse, lapse sünni ja sünnitusjärgse perioodiga
ning lapsevanemaks kasvamisega. Perearstilt, pereõelt, günekoloo
gilt või ämmaemandalt saadud saatekirjaga on nõustamine tasuta.
Lisainfo: Jaana Unt
teenuste juht
tel 5749 5499

Nr 62

Elva valla leht

November 2019

MÜÜGIL SOODNE NING KVALITEETNE

PUITBRIKETT JA PELLET!

SAADAVAL KA:
KIVISÜSI
TURBABRIKETT
KÜTTEKLOTS
ELVA VALLAVALITSUSE INFO

VAJADUSEL KOOS TRANSPORDIGA!

TEL 56683202

KASEKÄBI OÜ

info@kasekabi.ee

www.kasekäbi.ee

Tervise Tugi OÜ kutsub kõiki huvilisi veresooni kontrollima
Jalaarterite ja vererõhu kontrollimine toimub
10. detsembril alates kell 9.00 Rõngu Rahvamajas (Valga mnt 12, Rõngu)
11. detsembril alates kell 9.00 Rannu Rahvamajas (Elva tee 7, Rannu)
12. detsembril alates kell 9.00 Puhja Seltsimajas (Viljandi tee 24, Puhja)
Vastuvõtule tuleb ette registreerida
Registreerimine ja info tööpäevadel kell 9.00–12.00 tel 5698 5633
Protseduur maksab 10 eurot
Eriti on oodatud inimesed, kellel esineb säärelihastes valu ja krambihooge

Töökuulutus
KUULUTUSED
Müüa kvaliteetset puitbriketti ja pelletit.
Info ja tellimine tel 5119782

Elva Varahalduse OÜ võtab tööle
välihooldustöötaja, kelle ülesanne on
kinnistute välise heakorra tagamine.
»

Müüa lõhutud küttepuud (lepp, kask,
metsakuiv), koos veoga.
Telefon 509 3453
Soovin osta garaaži Elva linnas.
Tel 55 696 802, e-mail rwd@hot.ee

ressile varahaldus@elva.ee või aad
ressile Kesk tn 21, Elva linn 61507.
»

Tööle asumise aeg: jaanuar 2020

»

Asukoht: Elva linn

»

Tööaeg: Osaline tööaeg (varahom
mikune)

»

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

Kandideerimiseks esitada CV e-aad

Isikuomadused: kohusetundlikkus,
töökus, hea tervis

Lisainfo telefonil 7 470 000

Praktiline turunduse koolitusprogramm
8.–22. jaanuar 2020

Autoromudele tullakse tasuta järele

Tartu Ärinõuandla kutsub koolitusel osalema turismivaldkonnas tegutsevate ettevõtete

tasuta lühinumbrilt 13660.

esindajaid (kuni 9 töötajaga ettevõtted, mis on registreeritud ja tegutsevad Tartumaal,
aga väljapool Tartut).
Kuupäevad ja teemad:
»

8. jaanuar – Praktiline sotsiaalmeedia töötuba, sh Facebook, Instagram, pildipangad, lin
kamine, häshtäägid

»

15. jaanuar – Google Adwords ja Google Analytics töötuba, sh Keywordsid, Google Analy
tics, Behaviour Flow

»

22. jaanuar – Kodulehe analüüs töötuba, sh SEO, Sitespeed, Google Mobile friendly, Google
WebMaster tools, sitemapd, CMS

Toimumisaeg: kell 9–16 (sh lõuna- ja sirutuspausid)
Toimumiskoht: Tartu maakonnas (selgumisel)
Koolitusel on 15 kohta, et koolitaja jõuaks igaühega personaalselt tegeleda.
Osalejal tuleb kindlasti kaasa võtta oma arvuti ja eraldi hiir.
Kogemusi, õpetusi ja teadmisi jagab Marko Medar – Manimal OÜ.
Registreerimine on avatud kuni 18. detsembrini või kuniks kohti jätkub!
Lähem info ja registreerumine Tartu Ärinõuandla kodulehel arinouandla.ee või
Facebook’is.

2. detsembrini viivad Eesti Autolammutuste Liit ja Kuusakoski AS autoromud üle Eesti
tasuta ära. Lisainfot saab Eesti Autolammutuste Liidu telefonilt 5188213 või Kuusakoski
Aias, metsatukas, linnatänaval kasutult seisev autoromu ei riku mitte ainult vaatepilti,
vaid on ohtlik ka keskkonnale. Oma vanale autole saab kinkida uue elu, andes ta sinna, kus
sellest tehakse midagi uut.
Keskkonnaministeerium paneb autoomanikele südamele, et inimesed oma romusõidukiga
tegeleksid ning annaksid selle õigesse kohta käitlemiseks.
Kindlasti ei tohi autoromu omaalgatuslikult lammutada või anda seda üle nö suvalisele
inimesele. Autoromu millelt ei ole eemaldatud ohtlikke osi, liigitatakse ohtlike jäätmete hulka.
Maha kallatud või põletatud mootoriõli ning mittenõuetele vastav õhukonditsioneeris oleva
gaasi käitlemine võib põhjustada nii keskkonnaohtu, kui ka ohtu inimese tervisele. Umbes 6
kuni 12 liitrit vedelikke (v.a kütus) eemaldatakse autoromust selle käitlemise ajal. Lisaks põh
justavad pliiakude mittenõuetele vastav käitlemine ning plastiku põletamine tõsist muret.
MTÜ Autolammutuste Liit juhib tähelepanu veel sellele, et romud hõivavad ära paljud
parkimiskohad, mistõttu jääb näiteks lumekoristus poolikuks või ei saa inimesed oma kasutu
ses olevaid autosid parkida.
Veel paneb liit südamele, et pahatihti autode kinkimisel/müümisel hangeldajatele, kes lu
bavad registris asjad korda ajada, jääb tegelikkuses sõiduk ikkagi endise omaniku nimele. Sel
lisel juhul vastutab endine omanik ka kõiksugu trahvide ja muu sellise eest.
Eelmisel aastal viidi romukampaania ajal ära umbes 250 autoromu.

Kogu koolitusprogrammi tasu on 75€ osaleja kohta (koolituse tegelik hind osaleja
kohta 300€).
Lisainfo: Elo Mets, elo@arinouandla.ee, tel 511 3932

Tule helkurikõnnile!
Lõuna Prefektuur kutsub 26. novembril algusega kell 18 Elva linna helkurikõnnile.
Kogunemine toimub Elva politseijaoskonna (Valga mnt 1) hoovis.
Tule koos sõbraga helkurikõnnile ja anna panus kodukandi liiklusohutuse tõstmiseks!
Lisainfo: Tiit Treial, piirkonnapolitseinik, tel 53 307 121
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TEATED
Elva valla sündmuste kalender
KUUPÄEV

SÜNDMUS

ASUKOHT

PILETI HIND

26. november
kell 18

Helkurikõnd Elvas
"Helkuriga sõbraks"

tasuta

LendTeatri etendus
"Kadrill maksuametiga"
Playback 20 ehk muusikaga narkovaba
maailma eest!
Nukuteater "Talleke" etendus "Jõululugu"

Elva politseijaos
kond (Valga mnt 1,
Elva )
Elva LendTeater
(Pikk 73)
Konguta
Rahvamaja
Puhja Seltsimaja

FC Elva Indoor Cup 2019/2020

Nõo Spordihall

tasuta

Rannu Kool 330

eelmüügist 20 €
kohapeal 25 €
tasuta

Leopold Hanseni 140. sünniaastapäeva
tähistamine
FC Elva Indoor Cup 2019/2020

Rannu Kool,
Rannu Rahvamaja
Konguta
Rahvamaja
Elva LendTeater
(Pikk 73)
Nõo Spordihall

Advendikontsert, 1. Advendi küünla süütamine

Puhja Kirik

tasuta

Jõuluvanade advendijooks

Rõngu Pilli
muuseum ja selle
esine ala
Elva Kultuuri
keskuse ees
Puhja Seltsimaja

tasuta

27. november
kell 19
28. november
kell 18–21
29. november
kell 11
30. november
kell 10
30. november
kell 11
30. november
kell 11
30. november
kell 13
1. detsember
kell 10
1. detsember
kell 12
1. detsember
kell 13
1. detsember
kell 15
2. detsember
kell 11
2. detsember
kell 18
3. detsember
kell 11
3. detsember
kell 19
4. detsember
kell 19
7. detsmebr
kell 10
8. detsember
kell 10
8. detsember
kell 11
8. detsember
kell 14
9. detsember
kell 19
10. detsember
kell 18
11. detsember
kell 10
11. detsember
kell 11
11. detsember
kell 18
11. detsember
kell 19

Külade Kärajad 8: tunnustamine

Advendiaja avamine
Kogu pere etendus "Piip ja Tuut piparköögis"
LendTeatri lasteetenduse "Jõuluvana kott"
Lasteteater Reky
"Hunt Kriimsilma talvetembud"
Vana Baskini Teater: "Garaaz"

Elva LendTeater
(Pikk 73)
Rannu Rahvamaja

6€/8€
tasuta
tasuta

tasuta
tasuta

tasuta

Tervitame uusi
ilmakodanikke!
Mia Lesmann

Ardon Põlluste

Laura-Liisa Leetsaar

Sofia Kütt

sündis 28.10.2019

sündis 01.11.2019

sündis 29.10.2019

sündis 06.11.2019

Ron Erikson

sündis 31.10.2019

Elva vald mälestab
Ilja Levin

Aleksei Ježov

30.07.1948-02.11.2019

23.02.1931-13.11.2019

Peeter Pärn

Jevgenia Savimägi

06.04.1937-02.11.2019

21.12.1938-13.11.2019

Elva Eakate Päevakeskuse
teated
Elva Eakate Päevakeskus kutsub leidma väärt kingitust jõuluvana kingi

3€

kotti – tublide ja nutikate naiste näputööd. Oleme avatud 2.–19. detsemb

5€

Pühajärve Spaa külastused toimuvad 4. ja 18. detsembril.

8€

Lisainfo: Anu Uudelt (tel 518 5437)

ril E-R kell 9–15 ja 7. detsembril kell 10–14, aadressil Supelranna 21, Elva.

15 € / 17 €

LendTeatri etendus
"Kadrill maksuametiga"
Jõululaat

Elva Kultuuri
keskus
Elva LendTeater
(Pikk 73)
Puhja Seltsimaja

tasuta

Head Palupera piirkonna elanikud ja kõik teised huvilised!

FC Elva Indoor Cup 2019/2020

Nõo Spordihall

tasuta

et arutada Palupera mõisakooli tuleviku üle seoses kooli uue arengukava

8€/6€

Palupera kooli mõttetalgud
Ootame teid 28. novembril algusega kell 17 Palupera põhikooli saali,
koostamisega.

Leeripüha kontsertjumalateenistus;
külas piiskop Joel Luhamets
Jõulumeeleolus eakate puhkeõhtu
Maarja Teatri etendus "Kuressaare valge eesel"

Puhja Kirik

tasuta

Elva Kultuurikes
kus
Puhja Seltsimaja

5€

konna juhataja Kertu Vuks.

FC Elva Indoor Cup 2019/2020

Elva Kultuuri
keskus
Nõo Spordihall

Lasteteater Reky jõuluetendus
"Hunt Kriimsilma talvetembud"
Elva Gümnaasiumi jõululaat

Elva Kultuuri
keskus
Elva uus keskväljak

LendTeatri etendus "Luikvalge"

Elva LendTeater
(Pikk 73)

Elva Muusikakooli 59. aastapäeva kontsert

Mõttetalguid juhatab Elva vallavalitsuse arengu- ja planeeringuosa

2€

Lisainfo:
Svetlana Variku, Palupera kooli direktor, 58 193 610,
svetlana.variku@palupk.edu.ee

tasuta
tasuta
8€
tasuta
10 € / 8 €

Teavita infolehe kandeprobleemist
Elva valla leht peab jõudma kõikidesse Elva valla
postkastidesse kahe tööpäeva jooksul pärast
ilmumist. Kannet teostab Omniva. Palume
probleemidest teavitada telefonil 730 9880 või
infoleht@elva.ee.
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