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Elva Kesk tänav ja väljak saavad valmis,
kuid vajavad harjumiseks aega
Elva Kesk tänaval käivad
detsembri alguseni veel
viimased toimetused,
et ligi aasta kestnud
valla peatänav ja väljak
saaksid valmis. Kindlasti

Muudatusi on
olnud trasside
ümbertõstmisel, valgustuslahenduste
korrigeerimisel
ja eramajade
sissesõitude
täiendaval
projekteerimisel.

TÄHELEPANU TULEB PÖÖRATA LIIKLUSKORRALDUSELE
Vaid mõned näited
sellest, kuidas
hoolimatud autojuhid
pargivad valesti,
häirivad liiklust ning
rikuvad haljasala.

vajab uus lahendus veel
kõvasti harjumist, sest
iga suurem muutus
tekitab alguses inimestes
kartusi.
Fotod:
erakogu

HEGRI NARUSK,
VALLAMAJANDUSOSAKONNA
JUHATAJA

S

eni on peamiselt kurde
tud liiga kitsa tänava üle.
Osalt on see olukord tin
gitud veel käimasolevast
ehitusprotsessist, kus piirdeaiad
ja ohutustorbikud kitsendavad tä
nava laiust, kuid ka autojuhid ise
takistavad oma hoolimatu par
kimisega tänaval liiklust. Praegu
pargitakse otse peatumise keelu
märgi all, keset tänavat või täies
mahus jalgrattateel. On olnud
näiteid, kus sõidetakse üle haljas
ala või otse jalakäijatele mõeldud
keskväljakule.
Selleks, et kogu tänav ja ka
keskväljak oleksid ning jääksid kõi
gile meeldivalt kasutamiseks, palu
me pöörata tähelepanu liiklusmär
kidele ning sellele, kus asub näiteks
haljasala. Hoiame üheskoos pikka
aega oodatud tulemust!

Ehitus kestab detsembri
alguseni
Ehituslepingus esialgu kirjas olnud
tähtaeg, 29. oktoober, on veidi eda
si lükkunud erinevatel põhjustel.
Toome siinkohal välja viimase aja
olulisemad muudatused.
Hanseni allee järvepoolsesse
otsa on ette nähtud vaiadele raja
tud terrass. Kahjuks ei olnud või
malik seda teostada projektijärg
sete lahendustega. Terrass on ette
nähtud rajada 14 vaiale, millest 6 on
projekteeritud järve, pikkusega 9 m.
Esimesed vaiad suruti ca 18 meetri
sügavusele, kuid sellel sügavusel ei
tulnud veel kandvat pinnast vastu.
Vaiade läbipainde tõttu ei ole pike
mate vaiade rajamine aga mõistlik
ja läheks väga kulukaks. Töövõtja
esitas ettepaneku rajada terrass
ujuvpontoonidele. Lähtuvalt ma
terjalide tellimisajast, ettevalmis
tus- ja paigaldustööde teostamisest

on objekti val
mimistähtaeg no
vembri lõpp.

Muudatused haljasala
hoidmiseks
Teine suurem murekoht on seotud
Kesk tänav 17 sissesõiduga. Vas
tavalt põhiprojekti lahendusele
on kinnistu sissesõit lahendatud
punase mõisakivisillutisega. See
sissesõit on Kesk tn 17 kinnistu
taga asuva tootmishoone ladudele
ainus juurdepääsutee, mida kasu
tavad materjalide transpordiks ka
veoautod. Sellest tulenevalt ei ole
kivisillutis antud asukohas püsiv ja
mõistlik lahendus, kuna veoautode
koormuse tulemusel laguneb sel
line katend kiiresti. Peale selle
on sõidutee laius 5,5 meetrit ning
projektse sissesõidu laius vaid 4

meetrit, mille
ga ei ole tagatud
veokitele vajalikud
pöörderaadiused.
Kardetavasti hakkavad veo
kid keerama üle servade (haljasala,
täringukivid, äärekivid jms), mil
le tulemusena laguneks projekti
järgne rajatav lahendus. Arhi
tektid esitasid sellele kohale uue
lahenduse. Kuna muudetud lahen
dus eeldab istutuskastide välja
kaevet, mahasõidule täiendavate
liiv-ja killustikaluste ehitamist,
asfalteerimistööde
teostamist,
teekattemärgistust, servades ki
vitööde ja haljastuse lõpetamist,
siis tegeletakse ka nende tööde
lõpetamisega.
Peale selle vajab ümbertegemist
ka Kesk tn 17 parkla serv. Praegu
on tekkinud olukord, kus parkla ja
kergliiklustee vahele jääb kõigest
kitsas haljasalariba ja parkla ise

asub kergliiklusteest kõrgemal. Sa
mas ei ole ühtegi takistavat piiret,
mis tõkestaks sõidukite sõitmist
üle parkla ääre ja kitsa haljasalariba
kergliiklusteele. Selline olukord on
aga ohtlik kergliiklusteel liiklejatele.
Arutatud on erinevaid lahendusi
ja töövõtja on esitanud muudatus
ettepaneku – paigaldada servale
äärekivid. Materjalide tellimiseks ja
tööde teostamiseks kulub oma aeg,
mis tähendab, et need tööd lõpeta
takse novembri keskel.
Peale selle on olnud muudatusi
veel trasside ümbertõstmisel, val
gustuslahenduste korrigeerimisel,
eramajade sissesõitude täiendaval
projekteerimisel. Ehitusprotsessi
mõjutas ka selle suve suursündmus
Rally Estonia Elva linnakatse, mille
jaoks tuli täiendavalt asfalteerida
alad, mis jäid rallirajale. Õnneks ai
tasid soodsad ilmaolud ja varakult
planeeritud tööd Elva linnakatse
toimumisele kaasa, et praegused
ralli maailmameistrid said Elvas
võistelda.
Kuna meie kõigi soov on, et
lõpptulemus oleks kaunis ning kõi
gile nauditav, siis palume mõistvat
suhtumist ehitustöödesse, mis loo
detakse lõpetada 6. detsembriks.
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Otsused 22.10 istungilt

Otsused 29.10 istungilt

Avalikud üritused

Haridus

Lubada SA Uderna Hooldekodul korraldada 25. oktoobril kell 19–23 Uderna külas, Elva vallas

Kinnitada Rannu Kooli 2019/2020. õppeaasta hoolekogu koosseis.

tantsuõhtu. Ürituse korraldamise eest vastutav isik on Anne-Aime Soeson, tel 529 5620, anne

Kinnitada Konguta Kooli 2019/2020. õppeaasta hoolekogu koosseis.

aime@hot.ee.
Lubada Ulila Suveaed MTÜ-l korraldada 15. detsembril kell 16–19 Ulila Suveaias, aadressil

Maa

Suveaia tee 2, Ulila, Elva vald, avalik üritus „Kogupere jõuluõhtu 2019“ ja 31. detsembril kell

Seada sundvaldus AS Emajõe Veevärk kasuks Elva vallas, Aakre külas, Ratsu maaüksusele

23–03 avalik üritus „Vana-aastaõhtu disko“. Ürituste korraldamise eest vastutav isik on Ülari

(60801:002.0030).

Toots, tel 507 3842, info@ulilasuveaed.ee.

Muu

Ehitus

Tunnistada kehtetuks Elva Vallavalitsuse 22. augusti 2018. a korralduse nr 2-3/947 „Hajaasus

Kehtestada Elva linnas Supelranna tn 17 ja Supelranna tn 19 / 21 / 23 kruntide ning Supelranna
tänava maa-ala detailplaneering.

tuse programmi taotluste rahuldamine“ toetuse andmine summas 3376,80 eurot.
Kiita heaks hajaasustuse programmi raames esitatud projekti kanalisatsioonisüsteemi
ehituse aruanne.

Hanked

Jätta rahuldamata esitatud vaie Elva Vallavalitsusele 3.09.2019 a korralduse nr 2-3/643

Tunnistada nurjunuks Elva Vallavalitsuse korralduse nr 2-3/661 alusel Pühaste külas Männiku

„Korraldatud jäätmeveoga erandkorras mitteliitunuks lugemise taotluse rahuldamata jätmi

kinnistu (60801:001:2370) müümiseks korraldatud avalik kirjalik enampakkumine ja müüa kin

ne“ kohta.

nistu otsustuskorras 25 000 euro eest esimesele soovijale. Kinnistu müügikuulutused avaldada

Muudatusettepanekute tegemine arengukava ja eelarvestrateegia määruse eelnõu juurde.

kinnisvaraportaalis kv.ee ja valla veebilehel.

Muuta MTÜ-ga Mängiv Kass sõlmitud lastehoiuteenuse lepingut.
Salle Ritso

Muud

vallasekretär

Kinnitada Puhja Lasteaed Pääsusilm hoolekogu koosseis 2019/2020. õppeaastaks.
Algatada Palupera Põhikooli arengukava 2020–2023 koostamine.

Maa
Seada sundvaldus MTÜ Eesti Andmesidevõrk kasuks Rõngu alevikus, Viljandi maantee L4 maa

PANE TÄHELE

üksusele (69401:001:0219) ja Kirepi külas, Vahtra maaüksusele (69403:002:0241).
Tunnistada kehtetuks Elva Vallavalitsuse 13.02.2018 korralduse nr 2-3/374 “Maa riigi oman
disse jätmiseks nõusoleku andmine ning taotletavatele maaüksustele koha-aadressi ja siht
otstarbe määramine” punktid 1.10 ja 1.11.
Salle Ritso
vallasekretär

Uute kohanimede määramine Urmi
külas ja Rõngu alevikus
Tulenevalt Kohanimeseadusest avalikustab Elva Vallavalitsus info, et vallavolikogul on me
netlemisel kaks kohanime määramist:
Elva valda, Urmi külla planeeritud uutele ühissõidukipeatustele antakse nimeks SOKA

ELVA VALLAVALITSUSE INFO

(Elva-Palupera-Kähri mnt ca 12,1 km-l).
Rõngu alevikus kehtiva detailplaneeringu järgsele liikluspinnale antakse nimeks HOOLE
TEE.

Pühaste küla Männiku kinnistu
pakkumine
Elva Vallavalitsus müüb avalikul pak
kumisel otsustuskorras esimesele
registreerunule

kinnistu

Uute kohanimede asendiplaanidega saab tutvuda valla kodulehel elva.ee, vallamajas ja
piirkondlikes teenuskeskustes.
Vallavolikogu menetleb eelnõusid eeldatavasti 2019. aasta detsembrikuu istungil.
Lisainfo:
Terje Korss, vallavaraspetsialist
tel 53020888 või terje.korss@elva.ee.

Männiku,

Pühaste küla, Elva vald (katastritun
nus 60801:001:2370), sihtotstarve 100%
elamumaa. Kinnistu suurus on 12 263
m², millel asub elamu, neli kuur-aita,
saun, võlvkelder, välikäimla ja salvkaev.
Kinnistul puuduvad veetorustikud- ja ka
nalisatsioonirajatised. Elektriühendus on
olemas. Kinnistu asub 10 km Rõngust Viljandi maanteed Tõrva poole sõites, maantee ääres.
Kinnistu müügihinna algsuurus on 25 000 eurot. Pakkumisel osalemiseks tuleb esitada va
bas vormis avaldus (märkega „Männiku“) e-aadressile elva@elva.ee või postiga Elva Vallavalit
susele, aadressil Kesk 32, Elva linn, 61507.
Kinnistut tutvustavad pildid asuvad kinnisvaraportaalis kv.ee.
Info telefonil 53020888 või terje.korss@elva.ee.

PANE TÄHELE

Muudatused maaliini sõiduplaanis
Alates 1. novembrist toimusid muudatused maaliini sõiduplaanis.
Liin nr 519 (Tartu-Ulila-Puhja-Limnoloogia-Rannu-Annikoru-Elva), mis väljub Tartust
15.30, on käigus nüüd esmaspäevast reedeni ja lisandunud on peatused SOOVA, ANNIKORU
ja POMBRE. Läbimata jääb KUREPOJA peatus.
Laupäeval, pühapäeval ja riigipühadel teenindab uus liin nr 533 (liini 519 endised pea
tused).
Lisainfo www.peatus.ee
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Vallavolikogu istung

Seminar Elva valla hoolekogude
esindajatele

Elva Vallavolikogu koguneb istungile 11. novembril. Päevakorras on kokku 13 punkti.
Peale vallavanema ülevaadet vallavalitsuse tööst tutvustavad oma osakondade te
gevust haridus- ja kultuuriosakonna juhataja Mare Tamm ning vallakantselei juht
Salle Ritso.
Päevakorras on volikogu majanduskomisjoni esimehe ja aseesimehe valimised,
kuna senine komisjoni esimees Toomas Paur asus septembrist tööle palgalise valla
valitsuse liikmena ja ei ole enam volikogu liige. Valimised korraldatakse istungi ajal
ning komisjoni esimehe kandidaate võivad esitada volikogu liikmed ja fraktsioonid.
Kuna 2019. aasta on lõppemas, siis esitas vallavalitsus oktoobris volikogule 2020.

Elva valla haridus- ja kultuuriosakond korraldab valla lasteaedade, koolide ja huvikoolide hoolekogude
esindajatele ühise seminari. Esimest korda kohtuti selle aasta veebruaris.
Kokkusaamine toimub kolmapäeval, 13. novembril kell 17–18.45 Elva vaksalihoone saalis.
Päevakorras on hoolekogude tegevuse tutvustamine ja hea praktika jagamine valla haridusasutuste
näitel. Seekord oodatakse igast meie haridusasutusest kahte hoolekogu liiget, kes esindavad oma maja.
Lisainfot saab hoolekogu esimehelt, kooli- või lasteaia direktorilt ning haridus- ja kultuuriosakon
nast Mare Tamm, mare.tamm@elva.ee, 56220169.

aasta eelarve projekti. Seekord läheb eelnõu volikogu istungile esimesele lugemisele.
Volikogu komisjonides on eelnõu tutvustatud ja selgitatud. Volikogu otsustab, kas
suunata eelnõu teisele lugemisele.
Vallaeelarve ja arendamise aluseks on arengukava ja eelarvestrateegia. Arengu
kava ja eelarvestrateegia tuleb igal aastal üle vaadata ja eelnõu on vallavalitsuse
poolt ettevalmistatud vastuvõtmiseks. Eelnevalt on kõik volikogu komisjonid eel
nõuga tutvunud ning sellele on esitatud kolm muudatus-täiendusettepanekut, mida
vallavalitsus toetab.
Volikogu päevakorras on Aakre küla soojusmajanduse arenguid määrav kava,

ELVA VALLAVALITSUSE INFO

Vallavalitsus kehtestas tervisekeskuse
detailplaneeringu

milles on toodud erinevad soojusmajanduse korrastamise variandid. Kava on läbi

Elva Vallavalitsus kehtestas 22. oktoobri istungil korraldusega Elva linnas Supelranna tn 17 ja Supel

nud ka avaliku väljapaneku ja avaliku arutelu.

ranna tn 19 / 21 / 23 kruntide ning Supelranna tänava maa-ala detailplaneeringu.

Vallavalitsus on ettevalmistanud eelnõu, mille alusel muudetakse hoonestus

Detailplaneeringu eesmärk on rajada tervisekeskus haiglahoone (aadressil Supelranna tn 19) laien

õiguse seadmise lepingut SA-ga Elva Haigla. Hoonestusõigus antakse ka OÜ-le

damise teel. Samuti määrab detailplaneering planeeringuala tehnovõrkude, haljastuse ja heakorra,

Tartumaa Tervisekeskus, kes kavandab kinnistule perearstikeskuse rajamist.

liikluskorralduse ja parkimise põhimõtted.

Volikogu päevakorras on otsuse eelnõu, millega muudetakse vallajuhtide (valla

Detailplaneeringu avalik väljapanek toimus 10.–23. mail. Laekunud arvamuste aruteluks korraldas

vanem, volikogu esimees, abivallavanemad) isikliku sõiduauto kasutamise hüvitami

Elva Vallavalitsus 30. mail avaliku arutelu. Jõuti kokkuleppele, et detailplaneeringu lahendust muude

se korda. Seatakse sisse tingimus, et hüvitamine toimub ainult sõidupäeviku alusel.

takse ning korrigeeritud detailplaneeringu tutvustamiseks korraldatakse täiendav avalik väljapanek ja

Elva vallale kuuluvad ruumid endises Palupera vallamajas määratakse sotsiaal

arutelu. Avalik väljapanek toimus 18.–31. juulil. Selle jooksul esitati detailplaneeringu muudatuste kohta

eluruumideks. Ruumid olid enne raamatukogu käsutuses, mis kolis sama maja esi

kaks kirjalikku arvamust, milles oldi vastu ka muudetud detailplaneeringu lahendusele. Avalikul arute

mesele korrusele. Ruumid on remonditud ja uued elanikud asuvad seal lähiajal ela

lul, 1. augustil, prooviti leida arvamuste osas kompromissi, kuid arvamuse esitajad jäid oma seisukoha

ma.

juurde. Leiti, et detailplaneeringualale ei ole võimalik tänapäevast tervisekeskust rajada ning selle koos

Vallavalitsus on esitanud volikogule kaks otsuse eelnõu vallale kuuluva kin

tamine tuleb lõpetada. Vallavalitsus esitas detailplaneeringu „Elva Vallavalitsue 28.08.2019 korraldusega

nisvara võõrandamise otsustamiseks. Puhja alevikus paiknev endine Puhja valla

antud seiskohad ja esitatud arvamused“ Rahandusministeeriumi Regionaalhalduse osakonnale läbivaa

maja ei ole enam vallale vajalik vara, praegu seisab see kasutuseta. Võõrandami

tamiseks ning heakskiitmiseks. Rahandusministeerium andis detailplaneeringule heakskiidu 17.09.2019.

seks korraldatakse avalik enampakkumine. Elva linnas võõrandatakse Väike-Tähe

Elva Vallavalitsus arutas, kas kehtestada detailplaneering, mis on Rahandusministeeriumi poolt

tänaval asuv maatükk Väike-Tähe T2, mida ei ole võimalik eraldiseisvana kasutada,

heaks kiidetud, kuid mille osas on jäänud vaidlusküsimus planeeringuala piirinaabritega. Vallavalitsus

kuna tegemist on maaribaga. Maatüki müügiks korraldatakse samuti avalik enam

otsustas veelkord kokku kutsuda arvamuse esitajad ning huvitatud isiku (Tartumaa Tervisekeskus OÜ)

pakkumine.

ja 3. oktoobril toimunud koosolekul lepiti kokku, et detailplaneeringus tehakse ehitusõiguse muuda

Volikogu otsusega taotleb Elva vald riigilt maatükki Käärdi alevikus, mis on va
jalik Mesika tänava kergliiklustee rajamiseks. Otsuse alusel tehakse riigile taotlus.

tus (loobutakse laiendatava hooneosa neljandast korrusest), täpsustatakse sademevee lahendust ning
detailplaneeringu elluviimisel tehakse haljastus- ja tugimüüriprojekti koostamisel koostööd arvamusi

Volikogu päevakorras on Elva vallavara valitsemise korra muutmine. Täpsemalt

esitanud isikutega. Muudatuste sisseviimisel korraldati enne kehtestamisotsuse üle otsustamist detail

on eelnõu eesmärk täiendada vallavara valitsemise korda nii, et vallavalitsusel oleks

planeeringut tutvustav väljapanek. Detailplaneering kehtestati Elva Vallavalitsuse 22. oktoobri istun

edaspidi õigus anda vallavara tasuta avalikku kasutusse mittetulunduslikul ees

gil korraldusega nr 2-3/748.

märgil kuni kümneks aastaks. Seni oli piirang viieks aastaks. Eesmärk on lihtsustada
ja kiirendada nende taotluste menetlemist, mis laekuvad mittetulundusühingutelt
ja sihtasutustelt ning mille puhul ei ole tegemist erahuvidega.

Kehtestatud detailplaneeringuga saab tutvuda veebilehel elva.ee planeeringute alavaldkonna lehel
ning Elva Vallavalitsuses aadressil Kesk 32, Elva linn.
Lisainfo: planeeringuspetsialist Maarika Uprus, maarika.uprus@elva.ee või tel 527 1860

Õnnitleti kuld- ja teemantpulma tähistavaid paare

31.

oktoobril
olid
Puhja Seltsimajja
oodatud Elva val
la paarid, kes sel aastal tähistavad
kuld- ja teemantpulma. Juba kol
mandat korda kutsuti Elva vallas
õnnitlemiseks kokku paarid, kes

on abielus olnud 50 või 60 aastat.
Paare õnnitlesid vallavanem
Toomas Järveoja, vallavolikogu
esimees Maano Koemets ja abi
vallavanem Marika Saar. Tervitu
sed edastas ka EELK Puhja Püha
Dionysiuse Koguduse õpetaja

KULD- JA
TEEMANTPULMA
TÄHISTAVAD
PAARID.

Foto: Jaak Jänes

Tiit Kuusemaa. Pidulikul sünd
musel esinesid Jaagup Kuusemaa
kitarril, Lembi Kuusemaa ning
Indrek ja Kaarel Roosaar viiulitel,
neid saatis Miina-Liisa Kuuse
maa klaveril.
Kokku tähistavad Elva val
las sel aastal teemantpulma
10 paari ja kuldpulma 25 paari.
Palju õnne!
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KULTUUR JA SPORT

Elva valla teine sünnipäev

LÜHIDALT

Elva Kultuurikeskuses. Peo avasõnad lausus valla

ELVA MUUSIKA
KOOLI ÕPILASTE
TULEMUSED
KONKURSIL

volikogu esimees Maano Koemets.

TUULI VAHER

Elva vald tähistas oma teist sünnipäeva 26. oktoobril

K

ontserdil astusid üles
Elva valla kultuurikollek
tiivid:

Helisev Horoskoop
Aakre väikekandle ansambel
Rannu laulu- ja tantsurühm Liisu
Tantsurühm Mathilde
Mustlastantsurühm Sabrina

ELVA MUUSIKAKOOLI

Elva Gümnaasiumi showtants
Gretten Gelis Vesso
Puhja Meesansambel
Puhja naiskoor Läte
Martin Otsing lõõtsal
Peotuju tõmbas käima ansambel
KRUUV.

DIREKTOR

ANSAMBEL KRUUV TÕMBAS INIMESED OMA
MUUSIKAGA TANTSIMA.

Foto: Jaak Jänes

HELISEV HOROSKOOP.

Foto: Jaak Jänes

TANTSURÜHM MATHILDE.

Foto: Jaak Jänes

MUSTLASTANTSURÜHM SABRINA.

Foto: Jaak Jänes

PUHJA NAISKOOR LÄTE.

Foto: Jaak Jänes

Ott Tänak ja Martin Järveoja krooniti
autoralli maailmameistriteks
Kataloonia ralli läks Eesti ralliajalukku – Ott Tänak ja Martin
Järveoja triumfeerisid punktikatsel ning kindlustasid sellega
endale maailmameistritiitli. Ükski eestlane ei ole varem nii
kõrgele positsioonile jõudnud.

O

tt Tänaku ja Mar
tin Järveoja võidetud
maailmameistritii
tel on toonud ülevad

emotsioonid ka Lõuna-Eestisse.
Järveoja on pärit Elva linnast. Enne
kui Martin otsustas sõrme lõplikult
rallile anda, tegeles ta 17 aastat ju

doga. Ta on viiekordne Eesti meis
ter ning 2007.–2009. aastal kuulus
ta Eesti judokoondisse. Selle spor
dialaga tegi Martin kõrgel tasemel
lõpparve 2010. aastal.

Rallipisiku sai onult
2005. aastal jõudis Martin läbi ju
huste ralli juurde ning sai esimest
korda oma onu kõrval kaardiluge

MAAILMAMEISTRID.

Foto: Toyota
Gazoo Racing

17.–19. oktoobril toimus Tar
tu valla muusikakoolis D.
O. Wirkhausile pühendatud
Noorte Puhk- ja löökpilli
mängijate Konkurss. Elva
muusikakoolist osales 10 õpi
last. Žürii otsuste põhjal tun
nustati meie noori pillimän
gijaid järgmiselt:
»» Tristan Aigro, (klarnet)
1. koht kuni 10aastaste va
nuserühmas, õp T. Veigel.
»» Artur Jonatan Saumets,
(tuuba) 1. koht madalate
vaskpillide vanemas vanu
serühmas, õp K. Vakker.
»» Ervin Albert Sau
mets, (trompet) 2. koht
11–12aastaste vanuserüh
mas, õp K. Vakker.
»» Eleanor Kollist, (plokk
flööt) 2. koht 13–14aastas
te vanuserühmas, õp P.-R.
Aland.
»» Eleonor Laas, (flööt) 3.
koht 11–12aastaste vanu
serühmas, õp P.-R. Aland.
Diplomiga tunnustati Ger
da Aruksaart, (plokkflööt),
Kärt Hanni, (flööt) kuni
10aastaste vanuserühmas, õp
P.-R. Aland. Õpilaste kont
sertmeister oli Ülle Rebane.
Täname kõiki osalejaid pil
liõppele pühendumise eest!

mist proovida. 2009. aastal alustati
koostööd piloodi Karl Kruudaga.
2017. aasta alguses istus Martin
juba Ott Tänaku kõrvale. Praegu
seks on Ott ja Martin koos sõitnud
39 MM-rallit ja võitnud neist kolm.
Järgmisena ootab ees 17.–20. mail
sõidetav Portugali ralli.
Kindlasti tasub ära märkida, et
Järveoja kandideerib WRC aasta
parima kaardilugeja tiitlile, mille
aunimetusele nomineeriti 15 pari
mat. Võitja selgub Sydneys piduli
kul galal pärast hooaega lõpetavat
Austraalia rallit, mis sõidetakse
14.–17. novembril.
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Ukraina külalised tutvusid
Elva vallaga

LÜHIDALT

HELLENURMES
TUNNUSTATI
RAAMATUKOGU
LUGEJAID

Elva valda külastasid

H

ellenurme Raamatu
kogus tunnustati 30.
oktoobril raamatu
kogupäevade raames lugejaid
ja raamatukogu kasutajaid.

24.–27. oktoobril Lääne-
Ukraina Baikivtsi valla
valitsuse esindajad. Elva
Vallavalitsus kutsus

Tunnustuse said järgmised
lugejad:

ukrainlasi külla peale
augustikuist visiiti Bai
kivtsi, kus allkirjastati
koostöömemorandum.
MAANO KOEMETS
VALLAVOLIKOGU ESIMEES

B

aikivtsi valla esindajad
kutsuti külla Elva valla tei
seks sünnipäevaks. Meid
külastasid abivallavanem
Viktor Pulka, vallasekretär Olena
Bila, arendusosakonnajuht Tetya
na Sidorko ja haridusosakonna juhi
asetäitja Volodymyr Semyrko. Meie
eesmärk oli tutvustada võimalikult
ülevaatlikult Elva valda ja vallava
litsuse tegevust, näidata ettevõt
teid ja haridusasutusi. Samuti oli
kavas koostöölepingu allkirjasta
mine edasiste tegevuste raamista
miseks.

Külastati erinevaid
asutusi
Ukrainlaste huvi Eesti omavalitsus
süsteemi ja Elva valla vastu on põh
jendatud. Ka neil on toimumas
haldusreform ja neid huvitab väga,

BAIKIVTSI VALLA ESINDAJAID HUVITAS VÄGA ELVA VALLA DOKUMENDI
HALDUSSÜSTEEM, DIGITALISEERUMINE NING AVATUD VALITSEMINE.

mil viisil on see läbi viidud Eestis
ja mis roll on siin kohalikul vallal
ja kogukonnal. Eestilt soovitakse
õppida just digitaliseerimise või
malusi omavalitsuse tasemel, aga
tunda on ka siirast huvi kogu Ees
ti vastu. Külaskäigu programmis
pandi rõhku just mitmekesisusele.
Esimese pool päeva veetsid külali
sed vallamajas. Ettekannetes anti
ülevaade valla juhtimisest, haridus
süsteemist ja digitaliseerimisest
ning avatud valitsemisest. Külali
sed said küsida ning neile näidati
lähemalt ka vallamaja. Teine pool
päevast kulus ringsõidule, kus tut

vuti Rannu Noortekeskusega, Kon
guta ja Palupera koolidega ning
käidi külas OÜ Estover Piimatöös
tuses ning OÜ Harry Metallis. Igal
pool võeti külalisi vastu sõbralikult
ja näidati meie elu koolis ja ettevõt
luses. Õhtusöök ja koostöölepingu
allkirjastamine toimus Hellenurme
Vesiveskis, kus külalised said üle
vaate, kuidas toimib Eesti ainus
töötav vesiveski.
Teisel külaskäigupäeval külas
tasid ukrainlased Võrtsjärve Järve
muuseumi ning said ülevaate
turismi
valdkonnast Elva vallas,
seejärel näidati neile Tartu linna.

Foto: erakogu

Laupäeva õhtul võtsid külalised osa
Elva valla teisest sünnipäevakont
sertist, kus neil oli hea võimalus
tutvuda meie valla kultuurikollek
tiivide tööga.

Koostöö on kindel
Elva ja Baikivtsi valdade vahel on
tekkinud koostöö, mille aluseks on
nüüd koostööleping ja ühine tahe
teha asju oma vallas senisest pare
mini ning õppida teineteise koge
mustest. Edasine koostöö sõltub
osapoolte heast tahtest ja ka võima
lustest, kasu on kindlasti mõlema
poolne.

Elva noorte tulemused
EM klassikalises
tõstmises

26.

oktoobril toimusid
Tallinnas,
Sparta
Spordiklubis, Ees
ti meistrivõistlused klassikali
ses jõutõstmises. Elvat esindasid
kolm noort spordiklubist Jõusport:
Janeli Aan, Kadi Kertu Elias ja Hen
ri Rüga.

5

Janeli võitis oma vanuseklassis ja
kaalukategoorias Eesti meistritiitli,
kogusummaga 150 kg. Absoluut
arvestuses kuulub talle noorte
vanuseklassis kolmas koht. Kadi
Kertu tegi suurepärase tulemuse
ning kogusummaga 243 kg, tuli
ta oma vanuseklassis Eesti meist
riks. Lisaks saavutas ta teise koha

VASAKULT: MIHKEL RUUT, KADI KERTU ALIAS,
JANELI AAN, PEETER AAN.

Foto: SK Jõusport

»» Selje Aarna – Kuldlugeja,
loeb aastas 100 raamatut;
»» Mati Kalinin – Suur
raamatusõber;
»» Asta Jõesaar – Südamega
kirjandushuviline;
»» Henn Hermann – Aktiiv
ne lugeja ja raamatukogu
kasutaja;
»» Ilmar Anier – Järjepidev
ajalehtede ja ajakirjade
lugeja;
»» Maimu Toim – Järjepidev
ajalehtede ja ajakirjade
lugeja;
»» Edmund-Raul Roop –
Aktiivne lugeja, mälutree
nija ja ristsõnade lahen
daja;
»» Vladimir Podolin –
Aktiivne raamatukogu
kasutaja.
Kõik tunnustuse saajad said
kingikoti ning üheskoos söö
di kooki ja joodi kohvi.
Maia Kukk
Hellenurme raamatukogu
hoidja

nii noorte absoluutarvestuses kui
ka kaalukategoorias "57 kg avatud
klass". Kadi Kertu nimele kuulub
nüüdsest tema vanuseklassi uus
Eesti rekord kükis – 93 kilogrammi.
Henri Rüga saavutas kogusumma
ga 352,5 kg noorte arvestuses nel
janda koha.
Elva noori jõutõstjaid treeni
vad spordiklubi Jõuspordi treene
rid Mihkel Ruut ja Peeter Aan.  
27. oktoobril oli võistlustules ka
treener Mihkel Ruut, kes saavutas
kogusummaga 580 kg, vanusek
lassis "juuniorid 93kg", teise koha
ning avatud klassis neljanda koha.
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Vaimse tervise kampaania annab
soovitusi üheskoos tegutsemiseks
Elva Vallavalitsuse
ning valla tervise- ja
heaolukomisjoni vaimse
tervise kampaania
„Võta aega!“ kutsub
kõiki jagama oma
nippe vaimse tervise
hoidmiseks veel
18. novembrini.
MERILYN SÄDE
KOMMUNIKATSIOONIJUHT

10.

oktoobril alanud
vaimse tervise
kampaania pöö
rab tähelepanu
vaimse tervise olulisusele ning
sellele, et oma vaimse tervisega te
gelemiseks tuleb kiires elutempos
võtta eraldi aeg.
Elva Vallavalitsus jagas vaimse
tervise kampaania Facebooki le
hel oma soovitusi, mida teha koos
oma meeskonnaga: teha kõnni
koosolekuid ja -arutelusid, lugeda
raamatuid ning jagada sisu oma
töökaaslastega ning minna ühiselt
teatrisse, kinno või muusemi. Sa
muti pakkusime välja ühist seenel

RANNUS TOIMUNUD VAIMSE TERVISE RÄNNAK, MIS LÕPPES HELITERAAPILISE
KONTSERDIGA.

käiku, üheskoos sportimist või koos
kokkamist ning võimalikult palju
nutivaba aega.

Kuhu minna?
Elva valla turismijuht Hemminki
Otstavel tõi vaimse tervise kam
paania raames välja kümme koh
ta ja tegevust, mida teha või kuhu
minna üksi või koos sõprade ja
perega: Väikese Väeraja Matka
rada, Vapramäe Loodusmaja ning
Vapramäe- ja Vitipalu matkarajad,
Arbi järve loodusrada, Hellenurme
Vesiveski, kalastus Võrtsjärvel, An

nikoru Discgolfi Klubi, jalutuskäik
Palupera mõisa pargis ning Võrts
järve rattarada jpm.
Oktoobri alguses oli kõigil või
malus osa võtta ka valla spordijuhi
Madis Šumanovi korraldatud vaim
setest rännakutest, mis toimusid
Elvas, Puhjas, Rannus ja Rõngus
ning mis lõppesid Vilmar Schiffi
heliteraapilise kontserdiga.

Ootame kõikide fotosid
ja mõtteid
Seni on Elva valla Facebooki vaimse
tervise ürituse leheküljele postita

Foto: erakogu

nud näiteks Elva Lasteaed Muru
muna, kes käis oma meeskonnaga
keeglit mängimas. Konguta Koolis
jagatakse aga üksteisele kiitusi, mis
kinnitatakse seina peale tahvlile.
Ootame ka kõigi teiste mõtteid,
videoid ja fotosid vaimset tervist
toetavate tegevuste kohta.
Milline on hea vaimne tervis?
Hea vaimse tervise tunnused on
näiteks võime inimestega suhelda,
teistest hoolimine ja armastus. Sa
muti võime ja soov vastastikusteks
suheteks ja isiklike tunnete väljen
damiseks. Võime õppida, töötada

Värvilised mõttemustrid – tõstame noorte heaolu
Vaimne tervis ning enda heaolu suurendamine on oluline
teema noortele. 2019. aasta noosootöö nädala teema on
„Tervis. Minu heaolu“, mis keskendub füüsilisele, sotsiaalsele
ja vaimsele tervisele. 18.–30. novembril toimuvad töötoad,
loengud ja üritused üle terve Eesti, kus fookuses on noortele
tähtsad terviseteemad.
HANNA LAIUS
NOORSOOTÖÖTAJA

K

a Elva noorsootöötajad
on sel aastal võtnud oma
südame
asjaks noorte hea
olu. Elva avatud noortekeskuses on
terve aasta käimas ENTK toetatud

ANK projekt „Värvilised mõtte
mustrid“. Projekti eesmärk on tõsta
noorte teadlikkust vaimse tervise
hoidmisest ning õpetades neile eri
nevaid tehnikaid, kuidas enda ja lä
hedaste tervist säilitada. Peale selle
panna neid märkama ohumärke
endas ja teistes. Samuti on eesmärk
vähendada stigmat inimeste vastu,

KAIDI KOPPEL ANDIS LOENGU ENESEKINDLUSEST
JA ENESEVÄLJENDUSEST.

Foto: erakogu

10 RAAMATU
SOOVITUST
Elva valla raamatukogud
andsid kampaaniasse panuse
10 raamatuga, mida võiksid
kõik lugeda:
»» Michal Snunit „Hinge
lind“;
»» Kristiina Ehin „Luige
luulind“;
»» Virve Osila „Siit nurgast ja
sealt nurgast“;
»» Kristiina Ehin „Aga armas
tusel on metsalinnu süda“;
»» Kalju Lepik „Rukkilille
murdumise laul“;
»» Emily White „Üksildane“;
»» Oskar Luts „Kevade“;
»» Aliis Jõe „Viimane laev“;
»» Aliis Jõe „… kes pole
kunagi söönud homaari“;
»» Sinikka Piippo „Meele ja
mõistuse toidud: toidu
mõju mälule, vaimsele ja
füüsilisele heaolule“.

ning osaleda sotsiaalses elus ning
pingutamine raskuste ületamiseks.
Samuti oma ärevuse piisav valitse
mine, kaotuste talumine ja valmis
olek elumuutusteks.
Rohkem infot vaimse tervise
kohta leiab aadressilt www.tervi
seinfo.ee.

kellel on vaimse tervise probleemid
ning toetada diskusiooni tekkimist
noorte seas.
Projekti kestel toimub seitse
töötuba ning juba sisustati noorte
keskuses Vaikne tuba, kus noortel
on võimalik keskenduda õppetööle
või lugeda. Toast leiab palju vaimse
tervise ja psühholoogia teemalist
kirjandust.
Toimunud on viis töötuba, mille
teemaks olid: tunded, enesekindlus,
eneseväljendus, stress, ärevus, kui
das öelda ei, looduse mõju vaimsele
tervisele ja palju muud.
Kui sa pole veel ühelegi töötoale
jõudnud, on sul nüüd selleks või
malus. 19. novembril toimub Psüh
hobussi korraldatav „Tõhusa õppi
mise töötuba“.
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Bambusretuusid, stretšpüksid,
disainehted Swarovski kividest,
kultuurpärlitest, poolvääriskividest
12.11 Rannu Rahvamajas 12-13
12.11 Elva Kultuurikeskuses 14-15
12.11 Rõngu Rahvamajas 16-17
Ethel Design

ELVA VALLAVALITSUSE INFO

www.ethel.ee

KUULUTUSED

Töökuulutus
Elva Vallavalitsus võtab tööle kaks
hooldustöötajat, kelle ülesanne on
vallas koduteenuse osutamine.

Müüa kvaliteetset puitbriketti ja pelletit.
Info ja tellimine tel 5119782
Müüa lõhutud küttepuud (lepp, kask,
metsakuiv), koos veoga.
Telefon 509 3453

Kandideerimiseks esitada CV ja koopia
keskharidust tõendavast dokumendist
e-aadressile elva@elva.ee.
Tööle asumise aeg: jaanuar 2020
Asukoht: Elva vald
Tööaeg: täistööaeg
Kandideerimistähtaeg on

Avalda kuulutus
Elva valla lehes
Reklaami suuruste ja hinnakirja kohta loe

21. november 2019.
Lisainfo Elva valla kodulehelt elva.
ee/toopakkumised või Eva Kuslap (eva.
kuslap@elva.ee, 517 0385).  

lähemalt valla kodulehelt: elva.ee/infoleht.

Koolitus „Kuidas jõuda oma unistuste
töökohani“

Hooldatud kütteseade on
ohutu ja annab rohkem sooja

Kutsutakse osalema tasuta koolitusel „Kuidas jõuda oma unistuste töökohani“, mille kohta toi

Päästeamet tuletab meelde, et kütteseadmeid tuleb igal aastal

mub infotund 21. novembril algusega kell 13, Tartus, Lutsu tänav 14a.

kontrollida ning puhastada, et tagada ohutus.

Koolitus on suunatud noortele vanuses 16–26 ,kes on omandanud põhi-, kesk-, kutse- või
kõrghariduse (sh bakalaureuse) ning kes praegu ei õpi ega tööta.

Hooajaliselt kasutatavaid kütteseadmeid tuleb kontrollida ja puhastada kord aastas, aasta
ringselt kasutatavaid aga vähemalt kaks korda aastas.

Koolitusel saab teada rohkem enda võimaluste ja tööturu kohta ning julguse teha häid

Kortermajade ja ridaelamute küttesüsteeme peab vähemalt kord aastas puhastama kutse

valikuid. Koolituse (kokku 123 tundi) osad on: eneseanalüüs ja ettevalmistumine tööotsinguks;

line korstnapühkija, kes väljastab tehtud tööde kohta akti. Eramajades võib korstent pühkida

töövestlus; tööõigus; tööelu planeerimine; arvuti kasutamine tööotsingul; tööklubi.

ise, kuid korra viie aasta jooksul peab süsteemid siiski üle vaatama kutseline korstnapühkija.

Koolitusele järgneb tööpraktika, et omandada praktilisi teadmisi ja tööturul vajalikke ko

Teie piirkonna kutsetunnistusega korstnapühkijate kontaktid leiate Korstnapühkijate Koja

gemusi ning saada soovitaja või kontakte tööelus. Tööpraktika on konkreetses ettevõttes ju

kodulehelt korsten.ee/korstnapyhkijate-kontaktid või saate küsida helistades päästeala info

hendaja toel töötamine. Vajadusel on pärast koolitust võimalus minna erialasele kursusele.

telefonile 1524.

Kogu koolitus on tasuta. Transpordikulud kompenseeritakse ning koolitusel on tasuta
toitlustamine.
Infotunnil osalemiseks on vajalik registreerumine, mida palutakse teha telefonil 511 8793
või e-aadressil margit.tago@jmk.ee.
Tegevusi toetavad Euroopa Sotsiaalfond ja Elva Vallavalitsus.

Kütmisel pea meeles!
»» Pliiti, maja- või saunaahju tuleb kütta mõõdukalt. Liigkütmine lõhub kütteseadet ja selle
osade ülekuumenemine võib põhjustada tulekahju.
»» Ahi hakkab sooja andma alles siis, kui siiber on suletud ja kütmisest on veidi aega möödas.
Ülekütmise vältimiseks küta isegi väga külmade ilmadega korraga ainult üks ahjutäis puid.
Vajadusel tee seda kaks kuni kolm korda päevas.
»» Ära sulge siibrit liiga vara. Liiga vara suletud siibriga kütteseadmest hakkab tuppa imbuma

Elva vald kohandab veel 38 puuetega
inimeste eluaset
30. oktoobril allkirjastas Riigi Tugiteenuste Keskuse toetuste rakendamise osakonna juhataja

eluohtlik vingugaas, mida aitab õhust tuvastada ainult vinguandur.

naalarengu Fond rahastab Elva Vallavalitsuse taotlust 142 206 euroga. Projekti jooksul kohan

Esita aasta küla ja aasta
kogukonnaedendaja kandidaat

datakse 38 inimese kodu, nendes kodudes teostatakse 55 kohandust, millest 21 on liikuvusega

Kandidaate on võimalik esitada 15. novembrini Elva valla kodulehel elva.ee

seotud toimingute parandamiseks ja 34 hügieenitoimingute parandamiseks.

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

Urmo Merila otsuse, millega tunnistati Elva Vallavalitsuse taotlus „Elva valla puuetega inimes
te eluasemete füüsilise kohandamise II voor" vastavaks ja taotlus rahastati. Euroopa Regio
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TEATED
Elva valla sündmuste kalender
KUUPÄEV

SÜNDMUS

ASUKOHT

PILETI HIND

13. november
kell 9

Elva valla noortekonverents: #kriis

Rannu Rahvamaja

tasuta

13. november
kell 14

Elva Jaanikeskuse näitus ja segaansambli
kontsert

Elva Matkakeskus

15. november
kell 20

Hooaja avapidu ansambliga Topeltmäng

Puhja Seltsimaja

10 €

15. november
kell 20

Comedy Estonia Sügistuur: Elva

Elva Kultuuri
keskus

10 € / 12 €

15. november
kell 22

Pidu ansambliga Kapriiz

Pubi ÜksTeist

kohapeal 8 €
eelmüügist 5 €

16. november
kell 12–14

Ajalootund. Külaliseks Juhani Püttsepp

Puhja Seltsimaja

tasuta

17. november
kell 10

FC Elva Indoor Cup 2019/2020

Nõo Spordihall

tasuta

17. november
kell 11

MadriLaat

tasuta

Karl Sõukand

Leticia Koger

Keron Karjus

Bianca Pärtelpoeg

sündis 17.10.2019

sündis 22.10.2019

sündis 17.10.2019

Aakre Rahvamaja

tasuta

17. november
kell 14

Rõngu Vikerkaar tuppatuleku pidu koos Kilingi
Nõmme eakate klubi kultuuridessandiga

Rõngu Rahvamaja

17. november
kell 16

LendTeatri etendus "Ema Tereesa"

Elva LendTeater
(Pikk 73)

6€/8€

19. november
kell 15

"Täna ma jutustan loo…"
külla tuleb Polina Tšerkassova

Elva Linnaraama
tukogu kaminasaal

tasuta

19. november

Psühhobussi korraldatav
"Tõhusa õppimise töötuba" noortele

Elva Huviala- ja
koolituskeskus

tasuta

20. november
kell 12

LendTeatri etendus "Luikvalge"

Elva LendTeater
(Pikk 73)

8 € / 10 €

22. nobember
kell 10

FC Elva Indoor Cup 2019/2020

Nõo Spordihall

tasuta

22. november
kell 15–18

Rannu Pere- ja Noortekeskuse Avatud uste päev

Rannu Noorte
keskus

tasuta

22. november
kell 19

Komöödiateater "Pimekohting"

Elva Kultuuri
keskus

16 € / 18 €

22. november
kell 20

Meestepäeva pidu

Rannu Rahvamaja

10 €

27. november
kell 19

LendTeatri etendus "Kadrill maksuametiga"

Elva LendTeater
(Pikk 73)

6€/8€

29. november
kell 11

Nukuteater "Talleke" etendus "Jõululugu"

Puhja Seltsimaja

tasuta

30. november
kell 11

Rannu Kool 330

Rannu Kool, Rannu
Rahvamaja

eelmüügist 20 €
kohapeal 25 €

30. november
kell 13

Leopold Hanseni 140. sünniaastapäeva
tähistamine

Elva LendTeater
(Pikk 73)

tasuta

5€

sündis 24.10.2019

Adriana Alberg
sündis 21.10.2019

Elva vald mälestab
Aino Tenis

25.04.1930-16.10.2019

Voldemar Kiivit

Hans Urbel

Aksel Tuvi

08.01.1954-22.10.2019

15.10.1926-28.10.2019

04.02.1932-17.10.2019

01.02.1941-22.10.2019

Silja Remmel

Alfred Paulson

Aare Jüris

Jelena Juškina

Tiina Liivak

Eve Astel

Eino Meier

Valentina Möls

Peeter Karindosk

Karl Erik

Endla Hiiekänd

Olev Seer

23.08.1952-17.10.2019

23.01.1947-17.10.2019
09.01.1946-21.10.2019
10.04.1926-21.10.2019

30.06.1935-23.10.2019
23.01.1940-25.10.2019

21.02.1955-29.10.2019
09.08.1959-29.10.2019
23.09.1949-30.10.2019

26.05.1928-27.10.2019

24.08.1954-27.10.2019

Ulila kogukond tänab
Elva valla kaasavas eelarves oli üheks võiduprojektiks „Ulila paadisadama
ja ujumiskoha tervikuks loomine“. Ulila kogukond tänab kõiki 322 ini
mest, kes toetasid neid oma häälega. Aitäh!

Rannu Püha Martini
kogudus tänab
Pühapäeval, 18. augustil pühitses piiskop Joel Luhamets Rannu kirikus
taastatud oreli. Üritus tõi kokku inimesi Elva vallast ja kaugemalt.
EELK Rannu Püha Martini kogudus tänab Elva valda, EELK Toetus
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Elva valla leht

Tervitame uusi
ilmakodanikke!

fondi, PRIA-t (Leader-meede) ning teisi abistajaid.

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

Väljaandja: Elva Vallavalitsus • Toimetaja: Triinu Paas • Küljendus: Taivo Org • Trükk: AS Printall • Kojukanne: Omniva
Tiraaž: 6550 • Kontakt: infoleht@elva.ee • Järgmine leht ilmub 22.11.2019 • Kaastöö esitamise soovist teatada 11.11 kell 15

