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Augusti alguses, 6. ja 8.
augustil toimunud Elva

vs. Järva Vallavalitsuste
meeskondade hea
tegevuslikud spordi
võistlused osutusid
väga meeleolukateks ja
võistluslikeks.
MERILYN SÄDE
KOMMUNIKATSIOONIJUHT

6.

augusti õhtul toimus
võrkpallivõistlus kahe
meeskonna vahel Ara
vetel, kus kahjuks tuli
Elva Vallavalitsuse meeskonnal
tunnistada Järva Vallavalitsuse
meeskonna paremust. Järva Valla
valitsuse meeskond võitis kõik
kolm geimi. Kuigi Elva meeskond
osutas kolmanda geimi ajal Järva
meeskonnale tugevat vastupanu ja
punktiseis oli terve mängu jooksul
tasavägine, võitis viimase geimi
samuti Järva meeskond.

MÕLEMAD MEESKONNAD ANDSID VÕISTLUSTEL ENDAST KÕIK.

8. augusti õhtul toimus Elvas tei
ne heategevuslik võistlus, kus võeti
mõõtu korvpallis ning mängiti 4x8
minutit. Võistluse võitis ülekaalu
kalt Elva Vallavalitsuse meeskond
seisuga 63:46. Mängude esimesed
veerandid olid Elva jaoks väga edu
kad, pärast seda hakkas ka Järva
meeskond oma tugevust näitama
ning kasvatas oma punktisummat
väga edukalt. Siiski suutis Elva

Vallavalitsuse meeskond oma edu
säilitada ning nii võidetigi korv
pallivõistlus.
Elva vallavanem Toomas Järve
oja ütles, et vallale on oluline ela
nike tervis ning sealhulgas ka vähi
ennetustegevuse toetamine ja info
levitamine. „Soovime ka oma mees
konnaga olla aina sportlikumad
ning suunata tähelepanu sportimi
se ja oma tervisega tegelemise tee

Foto: Kayvo Kroon

madele,“ ütles Järveoja.
Eesti Vähiliidu juhatuse esimees
Maie Egipt ütles, et nende mees
kond on väga liigutatud, et valla
valitsuste meeskonnad kampaa
niaga ühinesid. „Eesti Vähiliit teeb
endast kõik oleneva, et viia inimes
teni info vähi ennetamise ja vara
jase avastamise võimaluste kohta,
mistõttu on oluline iga kodaniku
teadlikkus sellest teemast.“

Elva Elamusfestival tuleb taas!

E

lamusfestival
toimub
24. augustil ning seal
tutvustavad Elva valla
ettevõtlikud inimesed
oma tooteid ja teenuseid. Peale
ettevõtjate messi toimub huvi
alamess, paralleelselt toimub
kultuuriprogramm ning tegevu

AUGUST 2019, NR 56
infoleht@elva.ee
www.elva.ee
facebook.com/elvavald

sed noortelaval.
Elamusfestivalilt leiab iga
üks midagi, sest kirja on pandud
täiesti eriilmelised Elva vallas
tegutsevad ettevõtted. Võima
lus on lasta enda eest hoolitseda
iluteenindajatel või massööril.
Kehakinnitust pakuvad erinevad

kodukohvikud ja puhvetid. Proo
vida saab erinevaid mahetooteid
ja talutoitu.
Kohapeal saab tutvuda nahapaberi- ja keraamikakunstiga.
Soovi korral saab proovida ise
midagi ilusat valmistada.
Huvialamessil saab tutvuda

kohalike huviringide võimalus
tega. Praegu on end kirja pannud
muuhulgas judo, võrkpall, korv
pall ja beebide akrobaatika. Sa
muti tehakse ennetustööd noor
sootöös ning liiklusohutuses.
Õhtu lõppeb Black Velveti
kontserdiga. Sündmus on tasuta!

apse toiduraha katmise
toetuse taotluste esi
tamise tähtaeg on 20.
september.
Lapse toiduraha katmise
toetuse eesmärk on vähe
kindlustatud peredele toe
tuse andmine lapse toit
lustamise kulude katteks
koolieelses lasteasutuses (sh
lastehoius), üldhariduskoo
lis või kutse
õppeasutuses
käivale lapsele. Toetusega
hüvitatakse üldhariduskooli
ja kutseõppeasutuse õpilase
toidupäeva maksumuse ja
riigi poolt eraldatud koolilõ
una toetuse vahe.
Toetuse taotlemiseks esi
tab lapsevanem, hooldaja,
eestkostja ning vajadusel
pedagoog või sotsiaaltöötaja
vallavalitsusele vormikoha
se taotluse (leitav veebilehel
elva.ee/toiduraha-toetus)
lisadokumentidega
hilje
malt 20. septembriks.
Taotlusele on vaja lisada
perekonna kõigi liikmete
eelmise kuu sissetulekute ja
perekonna eelmisel kuul ta
sumisele kuuluvate eluase
mekulude suurust tõenda
vad dokumendid.
Lapse toiduraha katmise
toetus on sissetulekust sõl
tuv toetus, mida on õigus
saada perekonnal, kelle ne
tosissetulek ühes kuus on
väiksem kui riiklikult keh
testatud
toimetulekupiiri
kahekordne määr pereliikme
kohta.
2019. aastal on toimetule
kupiir 150 eurot.
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Otsused 9.07 ja 16.07 istungitelt

Otsused 23.07 istungilt

Avalikud üritused

Avalikud üritused

Lubada MTÜ-l Tartu Ülikooli Akadeemiline Spordiklubi, korraldada 27. juulil avalik üritus „19. Elva Rattamaraton“ võist

Lubada Ulila Suveaed MTÜ-l korraldada 27.–28. juulil kell 19–3

luskeskusega Elva Gümnaasiumi (Puiestee 2) ees.

Ulila Suveaias (aadressil Suveaia tee 2, Ulila) avalik üritus „An

Lubada MTÜ-l Orienteerumisklubi Ilves, registrikood 80101146 (edaspidi ürituse korraldaja) korraldada 25. juulil kell
17–20 Elva linnas avalik üritus „Tartu orienteerumisneljapäevakud“ vastavalt esitatud taotlusele.

sambel Respekt, viimane kontsert!“.
Lubada Waksal Wabrik OÜ-l korraldada 27.–28. juulil kell
12–2 Elva linnas Waksali Wabriku hoovis (Pikk 43) FC Elva Jal

Ehitus

kafest Singer Vingeriga.
Lubada Waksal Wabrik OÜ-l korraldada 17.–18. augustil kell

Anda kasutusluba Mälgi külas Kalda kinnistul valminud reoveepuhastile.
Anda ehitusluba ärihoone-korterelamu püstitamiseks Elva linnas Kesk tn 27 maaüksusele vastavalt ehitusprojektile.

12–2 Elva linnas Waksali Wabriku hoovis (Pikk 43) USA pidu an

Anda ehitusluba puurkaevu rajamiseks Elva vallas Majala külas Mündi maaüksusele.

sambliga Boogie Company. Ürituse korraldamise eest vastutav

Anda kasutusluba Verevi külas Jalaka kinnistul valminud kõrvalhoonele.

isik on Martti Tammaru, tel 5687 3386, info@waksalwabrik.ee.
Lubada Jalgpalliklubil FC Elval korraldada 3. ja 10. augustil

Anda ehitusluba puurkaevu rajamiseks Elva vallas Kulli külas Pilsu maaüksusele.
Anda ehitusluba Aakre külas Marja kinnistul tootmishoone ümberehitamiseks.

2019 kell 8–18 Elva linnas Verevi rannas avalik üritus „Elva Lahti

Anda kasutusluba Elva vallas Kalme külas Mesilinnu tn 4 maaüksusel valminud üksikelamule.

sed Meistrivõistlused minijalgpallis 2019 III etapp“.

Anda kasutusluba Elvas, Järve tn 7 katastriüksusel valminud ridaelamule.

Ehitus

Anda ehitusluba madalseikluspargi rajamiseks Puhja alevikus Nooruse tn 6 maaüksusele.

Anda projekteerimistingimused Elva linnas Kesk tn 28 ärihoo

Hanked

ne-korterelamu ehitusprojekti koostamiseks.

Tunnistada kehtetuks riigihanke nr 211196 „Kentsi paisjärve taastamine“ hankemenetlus vajadusega muuta oluliselt han

Anda projekteerimistingimused Elva vallas Kaimi külas
Kõrgeperve kinnistule mobiilside masti püstitamiseks.

ke alusdokumente.

Anda projekteerimistingimused Elva vallas Aakre külas vee-

Korraldada avatud menetlusega riigihange „Tartu mnt tänava asfaltkatte uuendamine“.

ja kanalisatsioonitrassi ehitusprojekti koostamiseks.

Korraldada avatud menetlusega riigihange „Kentsi paisjärve taastamine“.

Anda projekteerimistingimused Elva vallas Võllinge külas

Maa

Jaani kinnistule üksikelamu ja kuni kahe abihoone ehitusprojek

Määrata Mõisanurme külas Tikopõllu kinnistu jagamisel neljaks katastriüksuseks uutele moodustavatele katastriüksustele

ti koostamiseks.

koha-aadressid ja sihtotstarbed alljärgnevalt: Elva vald, Mõisanurme küla, Tikopõllu, sihtotstarbega 100% maatulundusmaa;
Elva vald, Mõisanurme küla Kaldasaare, sihtotstarbega 100% maatulundusmaa; Elva vald, Mõisanurme küla, Padumetsa,

Maa

sihtotstarbega 100% maatulundusmaa; Elva vald, Mõisanurme küla Karjaste, sihtotstarbega 100% maatulundusmaa.

Seada isiklik kasutusõigus Eesti Andmesidevõrk MTÜ kasuks

Seada isiklik kasutusõigus Elektrilevi OÜ kasuks tähtajatult Elva valla omandis olevale kinnistule alljärgnevalt: Ka
tastriüksus, asukohaga Tartu maakond, Elva vald, Käärdi alevik, Maisi tänav L1. Isikliku kasutusõigusega koormatava ala

tähtajatult Elva valla omandis olevatele kinnistutele.
Seada isiklik kasutusõigus Elektrilevi OÜ kasuks tähtajatult
Elva valla omandis olevale kinnistule alljärgnevalt: Katastriük

suurus vastavalt asendiplaanile 29 m².
Muuta Puka Vallavalitsuse 26.09.2017 korralduse nr 255 punktide 6 ja 7 sõnastust järgmiselt: „6. Määrata kinnisasjaga

sus (60501:003:0326, registriosa nr 9046750), asukohaga Tartu

liidetava Küti maaüksuse sihtotstarbeks maatulundusmaa.“ „7. Kinnisasjaga liidetaval maal asuvad maareformi seaduse §

maakond, Elva vald, Tännassilma küla, Kaevu tee 3. Isikliku ka

6 lõikes 31 tähenduses lagunenud ja kasutusest väljalangenud ümbrust või maastikupilti tunduvalt kahjustatavad ehiti

sutusõigusega koormatava ala suurus vastavalt asendiplaanile

sed, mis ei ole ehitised maareformi seaduse tähenduses.“

146 m².
Määrata Kaimi külas Venevahi kinnistu (60502:003:0048),

Muud

pindalaga 12975 m², sihtotstarbega 100% elamumaa, jagamisel

Muuta Elva Vallavalitsuse 07.08.2018 korraldust nr 2-3/903 „Elva valla eelarvest eraldatavate projektitoetuste taotluste

neljaks katastriüksuseks uutele moodustavatele katastriüksuste

hindamiskomisjoni moodustamine“ punkti 1.2.5. ning arvata komisjoni koosseisust välja Karmen Moont ja määrata ko

le koha-aadressid ja sihtotstarbed alljärgnevalt: Elva vald, Kaimi

misjoni liikmeks kultuurispetsialist Margit Kink.

küla Vene, sihtotstarbega 100% maatulundusmaa; Elva vald, Kai

Toetada Enics Eesti AS õhusaasteloa nr L.ÕV/322631 muutmist vastavalt esitatud eelnõule.

mi küla Marsi, sihtotstarbega 100% maatulundusmaa; Elva vald,

Tunnistada investeerimislaenu võtmiseks kogutud pakkumustest edukaks Swedbank AS pakkumus intressimääraga 6

Kaimi küla Ansi, sihtotstarbega 100% maatulundusmaa; Elva
vald, Kaimi küla Päikse, sihtotstarbega 100% maatulundusmaa.

kuu euribor + marginaal 1,17%, negatiivne euribor = 0, kelle esitatud pakkumus oli madalaima laenuintressiga.
Eraldada Elva valla 2019. aasta eelarve reservfondist Puhja Kooli üldkulude eelarvesse 11040€ uue andmeside süsteemi

Lõpetada Elva vallas Purtsi külas, Tõugja maaüksuse
hoonestusõiguse seadmise eeltoimingud.

väljaehitamise kulu katteks.
Anda seisukohad Elva valla üldplaneeringu lähteseisukohtadele ja keskkonnamõju strateegilise hindamise väljatööta
mise kavatsusele laekunud ettepanekutele.

Muud

Kooskõlastada Puhja Lasteaed Pääsusilm töötajate koosseis alates 1. septembrist 2019.

Kehtestada Elva vallale kuuluvate sotsiaaleluruumide üürimää

Võtta vastu Elva linnas Palu tee 28a kinnistu detailplaneering.

raks Annikoru külas Tarekese elamus ühe eluruumi kohta ühes

Eraldada Elva valla 2019. aasta eelarve reservfondist Üldmajanduslike arendusprojektide-territoriaalplaneerimise eelar

kuus: rahvastikuregistri andmete järgi Elva vallas elavale isikule

vesse SA-le Elva Teenused sihtotstarbeline toetus: investeerimistegevuseks 8230 eurot; tegevuskulude katteks 11577 eurot.
Finantsosakonnal üle kanda Üldmajanduslike arendusprojektide - üldplaneerimise alaeelarvest SA Elva Teenused ar
veldusarvele 7787,46 eurot sihtotstarbeline toetus haldus- ja toitlustamisteenuse osutamise alustamisega seotud kulutuste

100 eurot; rahvastikuregistri andmete järgi väljaspool Elva valda
elavatele isikutele 500 eurot.
Eraldada Elva valla 2019. aasta eelarve reservfondist kantselei
tegevusala 01330, üksus 201 Juriidilised teenused, õigusabi kulu

katteks.
Salle Ritso
vallasekretär

de katteks 7837 eurot.
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ELVA VALLAVOLIKOGU INFO

Otsused 30.07 istungilt

Volikogu istung – 15.07
Istungi päevakorras oli vallavalitsuse informatsioon, otsuse eelnõu „Rannu alevikus soojus

Ehitus

energia tootmine ja valla hoonetele soojuse ostmine“ ja volikogu liikmetele mõeldud infor

Korraldada Elva linnas Käärdi tee 5 üksikelamu ehitusprojekti koostamiseks projekteerimis
tingimuste andmise avatud menetlus.

matsiooni päevakorrapunkt.
Istungi alguses esitas volikogu liige Vahur Jaakma umbusaldusavalduse vallavalitsuse
liikmele, abivallavanem Mikk Järvele. Avaldusele olid alla kirjutanud kaheksa volikogu liiget

Maa

fraktsioonidest Elvamaa Esimesed ja Elva Vallakodanik. Umbusaldusavalduse esitamise põh

Määrata Mahlamäe tn 23 kinnistu (registriosa 4335504, 17009:002:0040, pindala 649 m², siht

jus oli istungi päevakorras olev otsuse eelnõu Rannu aleviku soojamajanduse ümberkorralda

otstarve 100% elamumaa) ja Mahlamäe tn 25 kinnistu (registriosa 4399604, 17009:001:0036,

mise kohta. Umbusaldusavaldusega saab tutvuda valla dokumendiregistris.

pindala 721 m², sihtostarve 100% elamumaa) piiride muutmisel uutele moodustavatele ka

Istungi päevakorras olnud otsuse eelnõud Rannu aleviku soojamajandusest tutvustas

tastriüksustele koha-aadressid ja sihtotstarbed alljärgnevalt: Elva vald, Elva linn, Mahlamäe

abivallavanem Mikk Järv. Rannu aleviku soojamajanduses planeeritud muudatused toetuvad

tn 23, sihtotstarve 100% elamumaa; Elva vald, Elva linn, Mahlamäe tn 25, sihtotstarve 100%

soojamajanduse arengukavale ja Elva valla arengukavale. Olemasolevad lokaalsed küttelahen

elamumaa.

dused valla hoonetes vajavad uuendamist. Kaugküte on eelistatud lahendus ja muudatus lik

Määrata Elva linnas, Väike-Tähe tänav T1 kinnistu (registriosa nr 3775750, 17001:001:0115,

videerib põlevkiviõlil põhineva kütmise alevikus asuvates valla hoonetes. Samas on kaugkütte

pindala 648 m², sihtotstarve 100% transpordimaa) jagamisel kaheks katastriüksuseks uute

rajamine aja- ja kulumahukas tegevus. Selleks, et kaugküttesüsteemi taastada, on võimalik

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

kasutada ka riigi toetusvahendeid. Toetust saab taotleda Keskkonnainvesteeringute Keskuse

Elva linn, Väike-Tähe tänav T1, sihtotstarve transpordimaa; Elva vald, Elva linn, Väike-Tähe

vastavast meetmest. Otsuse vastuvõtmine on vajalik selleks, et vallavalitsus saaks välja kuu

tänav T2, sihtotstarve transpordimaa.

lutada hanke soojuse ostmiseks Rannu alevikus asuvatele valla hoonetele. Hanke tulemustest

Seada isiklik kasutusõigus Elektrilevi OÜ kasuks tähtajatult Elva valla omandis oleva

sõltub, kas planeeritud ümberkorraldusi on võimalik teostada. Otsus annab vallavalitsusele

le kinnistule alljärgnevalt: katastriüksus (17001:001:0055, registriosa nr 520350), asukohaga

peale hanke korraldamise ka õiguse anda hanke võitjale ja kaugküttesüsteemi rajajale hoo

Tartu maakond, Elva vald, Elva linn, Põllu tänav T1. Isikliku kasutusõigusega koormatava ala

nestusõigus valla maale kuni 12 aastaks.

suurus vastavalt asendiplaanile 21 m².

Otsuse eelnõu osas toimus arutelu, mille käigus esitati vastuväiteid otsuse eelnõule ning
esitati küsimusi. Otsus võeti vastu 19 poolthäälega, vastu oli 9 volikogu liiget.

Muud

Otsusega saab tutvuda valla dokumendiregistris, istungi ülekannet saab järelvaadata Elva

Eraldada projektitoetuseks 2019. aasta eelarvest rahalised vahendid Valguta korvpalliplatsi
renoveerimiseks 369,1 eurot.

valla Youtube’is.
Järgmine volikogu istung toimub 26. augustil.

Finantsosakonnal üle kanda SA Elva Kultuur ja Spordile mittesihtotstarbeline eraldis te
gevusala 08202 SA Elva Kultuur ja Sport tegevustoetus alaeelarvest III osamakse 60 000 eurot
kultuuritegevuse korraldamiseks.
Lubada Elva Varahalduse OÜ-l võtta kasutusrenti üks tarbesõiduk ja kolm väikelaadurit.

ELVA VALLAVALITSUSE INFO

Seoses SA Elva Kultuur ja Sport hoonestusõiguse seadmisega ja spordihoone ehituslepin
gu ja omaniku järelelvalve lepingu üleandmisega, anda üle Elva valla bilansis olev pooleliolev
ehitis Elva spordihoone, maksumusega 192 836,50 eurot SA Elva Kultuur ja Sport bilanssi.
Rahuldada ja jätta rahuldamata hajaasustuse programmi taotlused vastavalt nimekirjale.
Maksta Elva Soojus OÜ juhatuse liikmele Arne Jänessoole ühekordset lisatasu 75% juha
tuse liikme tasust seoses puhkusel viibimise ajal tööülesannete täitmisega ja hooldustööde
teostamisega katlamajades.
Vallavolikogu otsuse eelnõu - Võtta vastu Elva vallas, Käärdi alevikus asuva Rukki tn 2a krundi detailplaneering, vastavalt Raid Invest OÜ poolt koostatud tööle nr 80/19 “Käärdi alevikus
Rukki tn 2a krundi detailplaneering”.

Elva Varahalduse OÜ otsib oma
meeskonda majandustöötajat
Majandustöötaja võetakse täistööajaga tööle Elva valla hoonete ja rajatiste hooldustöö
deks. Kandidaadilt oodatakse B-kategooria juhiluba, kasuks tulevad teadmised ehitusest
ja remondist. Samuti oodatakse koostöövalmidust, iseseisvust ja kohusetundlikkust.
Tööandja võimaldab sõiduki, tööriistad, suhtlusvahendid ja pakub jõukohast tööd.
Elulookirjeldus palutakse saata e-aadressil varahaldus@elva.ee. Lisainfo tel 512 5500.

Margit Kiin
vallasekretäri asendaja

ELVA VALLAVALITSUSE INFO
ELVA VALLAVALITSUSE INFO

Uus ametnik Elva Vallavalitsuses

Uus ametnik Elva Vallavalitsuses

Triinu Paas töötab infospetsialisti ametikohal. Infospetsialisti

Eneken Padar töötab ehitusspetsialisti ametikohal. Ehi

rektse teabehalduse korraldamine Elva Vallavalitsuses. Infospet

tusspetsialisti ülesanne on ehitusalase tegevuse korral
damine Elva vallas. Ehitusspetsialist kontrollib ehitus-,
kasutuslubade, kirjalike nõusolekute ja projekteerimis
tingimuste taotluseid ja vormistab vastavaid lube. Sa
muti teostab ehitusspetsialist ehitusjärelevalvet.
Kontakt: eneken.padar@elva.ee või tel 730 9884.

ülesanne on kodanike teenindamine ning operatiivse ja kor
sialist tagab kodanike teenindamise infolauas, sh annab teavet
vallavalitsuse teenistujate tööfunktsioonide, vastuvõtuaegade ja
kontaktandmete kohta.
Samuti planeerib, koostab ja toimetab ta koostöös kommu
nikatsioonijuhiga valla infolehte ning korraldab lehe kojukan
dega seotud küsimusi.
Kontakt: triinu.paas@elva.ee
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Elva spordihoone ja Puhja kooli
ehitustööd täies hoos
Elva spordihoone
ning siiani pole
suuremaid tõrkeid ette
tulnud. Puhja kooli
rekonstrueerimistööde
puhul on tulnud trotsida
projektivigu.
HEIKI HANSEN
ABIVALLAVANEM

MIKK JÄRV
ABIVALLAVANEM

E

SEPTEMBRIS JÄTKUVAD SPORDIHOONE EHITUSTÖÖD JUBA KATUSE ALL.

Mitmekülgne
spordihoone

Puhja kooli rekonstruee
rimistööd jätkuvad

Septembriks on plaanis saada val
mis ka hoone katus ning seejärel
jätkuvad tööd hoone sees.
Spordihoone esimesele kor
rusele on planeeritud suur spor
disaal koos riietus- ja administ
reerimisruumidega. Hoone teisel
korrusel hakkavad paiknema jõu
saal, aeroobika- ja treeningsaalid,
60 m jooksurada ning kaugus- ja
kõrgushüppeala. Planeeritud on
ka siserõdu soojendusjooksudeks
ning pealtvaatajatele kasutami
seks.

Hoolimata arvukatele projektiviga
dele, mis on tekitanud ehitustege
vuses viivitusi, on ehitaja optimist
lik. Ehitaja on lubanud, et hoone
valmib tähtaegselt selle aasta lõ
puks, eeldusel, et enam ebameeldi
vaid üllatusi ei ilmne.
Suurimad möödalaskmised pro
jektis on seotud nõrkvoolu süstee
midega, mis ei vastanud nõuetele
ning vajasid uuesti projekteerimist.
Peale selle tuli projekti täien
dada juurde ehitatava aatriumi
konstruktiivsete lahenduste osas.
Tänaseks on projektimuudatused


Foto: Kayvo Kroon

tehtud ja ehitaja liigub töödega
edasi.
Praeguse ehituse käigus on avas
tatud ka hulgaliselt ehitusvigu
kümne aasta tagusest fassaadisoo
justusest. Paljudesse kohtadesse on
fassaadikrohvi paigaldatud ilma ar
matuurvõrguta. Akende vahepos
tide sisse on jäetud vanade akende
raamid, mida ei ole soojustatud
ning mis on kohati ka mädanenud.
Väiksemad probleemkohad la
hendatakse ehituse käigus, kuid
laiaulatuslikud parandused nõuaks
kogu fassaadi avamist ning uuesti
katmist. Seda antud projekt kah
juks ei käsitle ning neid töid ei või
malda teostada ka eelarve.

Kaasav eelarve ootab lennukaid mõtteid!

E

lva vallas on kaasava eelarve
ideede realiseerimiseks ette
nähtud igal aastal 45 000€,
mis jaotatakse piirkondade põhi
selt rahvahääletusel kolme kõige
rohkem hääli saanud ettepaneku
vahel.
Kaasava eelarve raames saab
oma idee esitada igaüks. Ettepanekuid saab saata 1.-15. septembril VOLIS keskkonna kaudu
või e-posti teel elva@elva.ee. Idee
esitamisel peab lähtuma sellest,

PEEDU KOOLI
PIDAJAKS SAAB
HARIDUSE
EDENDAMISE
SIHTASUTUS

P

ehitus on graafikus

lva spordihoone ehitus pü
sib graafikus ning siiani ei
ole suuri tõrkeid ette tul
nud.
Selleks, et vältida üllatusi ehi
tustööde ajal, tegi ehitaja kindluse
saamiseks pinnase täiendavad geo
loogilised uuringud. Tulemused
näitasid, et hoonealune pinnas on
ehitamiseks sobilik ning täienda
vaid ehitustehnoloogilisi lahendusi
ei ole tarvis rakendada.
Tänaseks on Elva spordihoone
ehitus jõudnud etappi, kus püstita
tud konstruktsioonid annavad ta
jutava ettekujutuse hoone mahust.
Paigaldatud on kandepostid ja ka
tusetalad. Praegu käib administra
tiivbloki hooneosa seinte ehitus.

LÜHIDALT

et see pakuks avalikku hüve ning
oleks avalikus kasutuses. Kõik esi
tatud ettepanekud avaldatakse
Elva valla veebilehel.

Ideid hindab komisjon
Ettepanek peab sisaldama esitaja
andmeid, idee nimetust, kirjeldust
ja eesmärki koos planeeritava asu
koha selgitusega. Oluline on välja
tuua idee hinnanguline maksumus
ja sihtrühm.
Pärast ideekorje lõppu vaatab

kõik laekunud ideed üle Elva val
lavalitsus ning esitab oma arva
muse ettepanekute sõelumise ko
misjonile. 11-liikmeline komisjon,
mis koosneb piirkonnakogude- ja
vallavalitsuse esindajatest ning
vallavolikogu esimehest, valib
välja ettepanekud, mis pannakse
rahvahääletusele. Rahvahääletu
sele pääsenud ideesid tutvustavad
avalikul koosolekul ideede auto
rid. Hääletus kestab seitse päeva.
Kolm enim hääli saanud ettepane

kut saavad kaasava eelarve raames
rahastuse maksimaalselt 15 000 €
väärtuses. Tingimus on, et objek
tid peavad asuma valla erinevates
piirkondades.
Loe rohkem valla kodulehelt
elva.ee/kaasaveelarve.
Pange oma idee kirja, sest võib
olla saab just teie mõte teoks!
Kertu Vuks
arengu- ja planeeringuosakonna
juhataja

eedu kooli pidajaks
saab Tartu Erakooli
uus pidaja Hariduse
Edendamise
Sihtasutus,
mis teeb Peedu Haridus
seltsiga igal tasandil tihe
dat koostööd.
Algaval õppeaastal jät
kab Peedu kool TERA koo
lina uue koolijuhi Kerstin
Kesleri suunamisel ning
täiendust on saanud ka
õpetajate read.
Peedu Haridusseltsi ju
hatuse liige Helen Altin-Il
ves ütles, et kogu kool on
õppeaasta eel rõõmsalt oo
tusärev.
„Kevad-suvine periood
oli segaduste, aga ühtlasi ka
selginemise aeg. Hästi läbi
tunnetatud, selge siht, on
eriti oluline just meeskon
dade jaoks, kes peavad ühi
selt samas suunas tegutse
ma. Meil on hea meel, et
oleme nüüd ühiselt uueks
teelõiguks valmis.“
Altin-Ilvese sõnul on
muutused Peedu koo
lis toonud kaasa ühised
arusaamad ning visiooni
Peedu kooli edasise potent
siaali osas.
Altin-Ilvese sõnul on
Peedu kooli eeliseks väike
sed klassid, mis võimalda
vad rakendada lapsekeskset
lähenemist.
„Usume, et joonduma
ei pea mitte üksteise, vaid
eeskätt iseenda võimete ja
huvide järgi. Väärtustame
laste vaimset heaolu ja ta
hame, et nad kogu õpiprot
sessi jooksul ka iseendaga
sõbraks jääksid.“
Peedu koolis saab õp
pida eelkoolist alates 1.–6.
klassi
ni ning igas klassis
käib maksimaalselt 12 õpi
last.
Rohkem infot Peedu
kooli tegemiste kohta on
leitav kooli kodulehelt
http://peedukool.ee.
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Ranitsatoetuse
taotlemine

R

anitsatoetust on võimalik taotleda esmakordselt 1. klas
si mineva lapse ühel vanemal kuni 31. oktoobrini. Ra
nitsatoetuse saamiseks peab olema lapse ja ühe vanema
rahvastikuregistrijärgne elukoht Elva vald.
Ranitsatoetuse eesmärk on lapse põhihariduse omandamise
alustamisel kaasnevate kulutuste osaline katmine. Ranitsatoetu
se suurus on 70 eurot.
Toetust saab taotleda kolmel viisil:
»» täites Elva valla veebilehel teenuste ja toimingute rubriigis
sellekohase e-vormi. Vormi täitmiseks on vajalik digiallkirjas
tamise võimalus;
»» täites Elva Vallavalitsuses või teenuskeskuses sotsiaaltöö
spetsialisti juures paberkandjal ranitsatoetuse taotluse;
»» laadides taotluse blanketi Elva valla veebileheküljelt alla,
täites selle, ning saates digiallkirjastatuna e-aadressile elva@
elva.ee, või tuues selle paberkandjal vallavalitsusse või teenus
keskustesse.

Endel Ruubelile
pühendatud rattaralli
ootab osalema
ENDEL RUUBELIST
Endel Ruubel (22.10.1916–
20.12.1988, Rõngu) alustas
jalgrattatreeninguid kodu
külas ning tõusis 1936. aastal
Eesti esisõitjaks. Ruubel tuli
1936.–1952. aastal kokku 17
korral Eesti meistriks maan
tee-, mitmepäeva-, meeskon
na- ja trekisõidus. Ruubel
omistas 1938. aastal Tartumaa
Spordiliidu kuldmärgi ning
oli Tartu Kalevi ja Jõu liige.

Lisateave, e-vorm ja taotluse blankett on leitavad Elva valla vee
bilehel elva.ee/ranitsatoetus.
Milvi Sepp
sotsiaal- ja terviseosakonna juhataja

Elva valla koolide
õppeaasta avaaktused
»» TERA Peedu Kool 26. augustil kell 12 Peedu lauluväljakul/
koolimajas
»» Konguta Kool 1. septembril kell 10 koolimajas
»» Rõngu Keskkool 1. septembril kell 10 koolimajas
»» Aakre Lasteaed-Algkool 1. septembril kell 11 kooli võimlas
»» Elva Gümnaasium 1. septembril kell 11 Elva lauluväljakul
»» Palupera Kool 1. septembril kell 11 koolimajas
»» Puhja Kool 1. septembril kell 11 kooli võimlas
»» Rannu Kool 2. septembril kell 9 Rannu Rahvamajas
»» Valguta Lasteaed-Algkool 2. septembril kell 9 koolimajas
Soovime kõigile meeldejäävat uut kooliaastat!

Elva muusikakool
annab teada

V

astuvõtt Elva muusikakooli ukulele grupiõppesse
ja täiendav vastuvõtt üksikutele vabadele kohtade
le toimub teisipäeval, 27. augustil kell 16–18 Kalda tn
11. Avalduse blankett ja täpsem info on leitav kooli veebilehel
muusikakool.elva.ee.
Elva muusikakooli õppeaasta avaaktus toimub 1. septemb
ril algusega kell 14.
Tuuli Vaher
Elva muusikakooli direktor
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KA SEL KORRAL OMISTAB KEEGI TIITLI "RÕNGU KANDI RALLIÄSS".

Ruubeli rattaralli toi
mub 7. septembril Rõngu
Keskkooli juures. Osa
lema oodatakse kõiki
jalgrattasõidufänne.
MARI-LIIS VANAISAK
RÕNGU RAHVAMAJA
JUHATAJA

R

attarallil selgitatakse välja
parimad maastikusõidus
16.5 km trassil. Peale põ
hisõidu toimub eraldi veel

tillusõit, lastesõit ning matkaliste
sõit, mille raja pikkus on põhisõidu
omast lühem.

Toimub ka meeskondlik
võistlus
Registreerimine algab kohapeal
kell 10. Ametlik algus kell 11 ava
kõnedega. Kell 11.15 tillude start ja
seejärel lastesõit. Orienteeruvalt
kell 11.45 antakse põhisõidu start
ja rajale lähevad ka matkajad. Rajal
on jõu kogumiseks üks toitlustus
punkt.
Sel aastal toimub ka meeskond
lik võistlus põhisõidu distantsil,
mille arvestust peetakse eraldi.
Osalema on oodatud kolmeliikme

Foto: erakogu

lised meeskonnad ning kanda tu
leb ühist sümboolikat.
Osalustasu põhisõidul on 5 €
(tillusõit, lastesõit, matkalised on
tasuta) Meeskondlik põhisõit 10 €.
Kõiki põhisõidus osalejaid ootab fi
nišis supp. Kõigile võistlejatele on
medal ja vesi, esikolmikule karikad,
sponsorauhinnad.
Peale selle on palju eriauhindu:
ägedaim jalgratas, noorim ja nobe
daim rattaralli läbija, kõige eakam,
loosiauhinnad ja palju muud. Ka
sel aastal annavad korraldajad välja
tõsiselt uhke eriauhinna „Rõngu
kandi ralliäss“. (Lisainfo: tel 516
5531, Mari-Liis või tel 5322 6405,
Kristjan).

Teede investeeringutest

K

äesoleval aastal uuendab
Elva vald teede katteid roh
kem kui poole miljoni euro
eest ligikaudu 28 kilomeetri ulatu
ses.
19 kilomeetrit kruusateid saab
kaetud uue purustatud kruusakihi
ga. Töid teostab AS Eesti Teed ning
objektidega saab tutvuda Elva valla
kodulehel: elva.ee/teede-ja-tanava
te-ehitus.

Seitse kilomeetrit kruusateid
saavad sel aastal pinnatud kat
te. Pindamisele minevad teed on
Puhja piirkonnas: Õhtu tänav/Sa
vikoja tee, Muru tänav, Tännassil
ma tee, Võsivere/Tiigi/Järve teed,
Ploomi tee ning Liivamäe tee.
Elva piirkonnas: Veski tänav,
Ristiku tänav, Kuuse tänav ja Aasa
tänav. Konguta piirkonnas: Uuekü
la – Alt-Laari tee. Töid teostab AS

TREV-2 Grupp ning tööd valmivad
hiljemalt 8. septembriks. Töid ra
hastatakse Elva valla 2019. aasta
eelarvest.
Elva linnas saab Tartu mnt (lõi
gul Kirde tn–Urva tn) uue asfaltkat
te. Tööd teostatakse septembrikuu
jooksul. Töid rahastatakse nii Elva
valla eelarvest kui ka riigi toetusega.
Kristjan Vilu
taristuspetsialist
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Eraisikute vee- ja kanalisatsiooni
taristu rajamise toetusmeede
Elva Vallavalitsus kor

KONTAKTID

raldab koos Keskkonna
investeeringute Kesku

EMAJÕE VEEVÄRK

sega (KIK) 6. septembril

Kädi Jõgi
+372 522 1488
kadi@evv.ee

kell 15 teabepäeva, mille
raames tutvustatakse
eraisikute vee- ja kanali

KESKKONNAINVES
TEERINGUTE KESKUS

satsioonitaristu rajamise
toetusmeedet.
ALLAN ALLIK
ARENDUSSPETSIALIST

T

eabepäeval osalevad KIK-i
projektikoordinaatorid,
kes selgitavad eraisikute
toetusmeetme tingimusi,
vastavad osalejate küsimustele ning
võtavad paberkandjal vastu taotlusi.
Toetust antakse elamu ühen
damiseks
ühisveevärgi
ja/või
-kanalisatsiooniga ning elamu
kogumismahuti rajamiseks või
ümberehitamiseks isikutele, kelle
maja
pidamine asub üle 2000 tar
bijaga reoveekogumisalas. Kogu
mismahutitele jagatakse toetust
piirkondadesse, kus puudub ühis

Foto: Pexels

TOETUSE SUURUS ON KESKMISELT KAKS
KOLMANDIKKU TÖÖDE MAKSUMUSEST.

kanalisatsioon ning kus on teada,
et seda lähima viie aasta jooksul ei
rajata.
Ühisveevärgi ja/või -kanalisat
siooni ühendamist toetatakse ju
hul, kui selleks on võimalus olemas,
aga mingil põhjusel ei ole liitutud.
Aadressi või katastritunnuse jär
gi saab kontrollida, kas teie elamu
asub toetataval alal: kik.ee/et/toe
tatav-tegevus/eraisikute-vee-ja-ka
nalisatsioonitaristu-rajamine.

Soovitused toetuse
taotlemiseks
Elva linna reoveekogumisala hõl
mab endas valdavat osa Elva lin
nast, Käärdi alevikust ning Elva

linnaga piirnevaid alasid Metsalaa
ne, Kurelaane, Uuta ja Vissi külas.
Toetuse suurus on keskmiselt kaks
kolmandikku tööde maksumusest
ning sõltub rajatava torustiku pik
kusest. Toetuse summad jäävad va
hemikku 1132-3792 eurot.
Elva linnas on vee-ettevõtja AS
Emajõe Veevärk. Soovitame eel
nevalt liitumissooviga pöörduda
vee-ettevõtja poole, kes väljastab
toetuse saamiseks vajalikud do
kumendid. Liitumistaotlust saab
vormistada veebilehel www.evv.
ee/liitumine või paberkandjal AS
Emajõe Veevärk kontorites Tartus,
Sõbra 56, tööpäevadel 8-17 ja Elvas
Puiestee 13, kolmapäeviti kell 9-15.

Kadri Haamer
tel 6 274 183
kadri.haamer@kik.ee

ELVA VALLAVALITSUS
Allan Allik, arendus
spetsialist
tel 5669 4684
allan.allik@elva.ee

KIK-ile saab taotlust esitada
e-toetuste keskkonnas, KIK-i ko
dulehel avaldatud taotlusvormil
e-posti teel (info@kik.ee) või pa
berkandjal (Narva mnt 7a, VI kor
rus, Tallinn 10117).
Infopäev toimub Elva Kultuuri
keskuses, üritusele ei ole vaja eraldi
registreeruda.
Täpsem info toetuse kohta on
leitav KIK-i koduleheküljelt kik.ee.

Koolitus „Samm tööellu –
minu võimalused ja valikud“

Elva Vallavalitsus
otsib hankespetsialisti

K

E

utsutakse osalema tasuta koolitusel „Samm tööellu – minu võimalused ja vali
kud“, mille kohta toimub infotund 11. septembril algusega kell 12 Tartus, Lutsu
tänav 3.
Koolitus on suunatud neile, kes on olnud tööturult eemal 12 kuud või kauem (või on
töötanud viimase aasta jooksul vaid paar kuud) ning kes ei tegele praegu õppimisega.
Koolitusel saate teada rohkem enda võimaluste ja tööturu kohta ning julguse teha
häid valikuid. Koolituse (kokku 130 tundi) osad on: eneseanalüüs ja ettevalmistus
tööotsinguks; töövestlus; isiklik tööõnne valem; tööõigus; arvuti tööotsingul; töö
klubi.
Samuti on võimalus minna erialasele kursusele ja saada tasuta karjääri-, psühho
loogilist ja võlanõustamist ning osaleda tööpraktikal. Transpordikulud kompenseeritakse, koolitusel on tasuta toitlustamine ja vajadusel lapsehoid.
Infotunnil osalemiseks on vajalik registreerumine, mida palutakse teha telefonil 52
654 88 või e-aadressil ingrid.purje@jmk.ee.
Tegevusi toetavad Euroopa Sotsiaalfond ja Elva Vallavalitsus.

lva Vallavalitsus võtab tööle täistööajaga hankespet
sialisti, kelle peamine ülesanne on valla hangete ette
valmistamise korraldamine. Kandideerimistähtaeg
on 25. august, tööle asumise aeg esimesel võimalusel.
Kandidaadilt oodatakse kõrgharidust (soovitavalt ehitusvõi õigusalane), teadmisi tööks vajalikest õigusaktidest, va
rasemat töökogemust teenistuskoha valdkonnas ning tööko
hal vajalike arvutiprogrammide ja andmekogude käsitlemise
oskust.
Kandideerimiseks palutakse esitada CV, motivatsiooni
kiri koos palgasooviga ja koopia haridust tõendavast doku
mendist hiljemalt 25. augustiks e-aadressil elva@elva.ee või
Kesk 32, Elva linn, Elva vald.
Lisainfo konkursi ja kandideerimise kohta leiate elva.ee/
toopakkumised.

Foto:
KONKURSIL NELI
Jaak
Jänes
KATEGOORIAT.

VALD KUTSUB
OSALEMA
KONKURSIL „ELVA
VALLA KAUNIS
KODU 2019"
Konkursile on võima
lik kandidaate esitada
kuni 30. augustini.

K

onkursile saab esi
tada
kandidaate
neljas kategoorias:
kaunis kodu ja aed, kaunis
kortermaja, kaunis ühis
kondlik ehitis ja kaunis
avalik ruum. Ettepanekute
põhjal külastab komisjon
kõiki konkursile esitatud
objekte.
Anna meile kaunist ko
dust teada hiljemalt 30.
augustiks
e-aadressile
elva@elva.ee, märgusõna
ga „Kaunis kodu“. Palume
saata kauni kodu foto, selle
omaniku e-aadressi ning
telefoninumbri, et saaksi
me oma küllatulekust ette
teatada. Samuti palume
teavitada omanikku tema
kandidatuuri ülesseadmi
sest.
Komisjon vaatab laeku
nud kandidaadid üle nä
dala jooksul tähtaja saabu
misest arvates ning lepib
kodude omanikega kokku
nende külastamise.
Konkursi
tulemused
avalikustatakse Elva valla
kodulehel, infolehes, Face
book'i lehel ning Elva valla
äpis. Parimad kodud esi
tatakse „Eesti kaunis kodu
2020“ maakondlikku vooru
ning tunnustatakse Elva
valla kogukondade tun
nustamise üritusel 2019.
aasta sügisel.
Jaanika Saar
vallaarhitekt
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Ümberkorraldused haridusasutuste
halduses ja laste toitlustamises
Eelmise aasta juunis asutas vallavolikogu
SA Elva Teenused, mille eesmärk on korraldada
toitlustamist ja majandushaldust
Elva valla haridusasutustes.
HEIKI HANSEN
ABIVALLAVANEM,
SIHTASUTUSE NÕUKOGU
ESIMEES

KRISTA LOOG
SIHTASUTUSE JUHATAJA

S

ellega alustati omavalit
suste
ühinemislepingu
punkti 8.7.1 elluviimist,
mis ütleb, et valla hoone
te haldus- ja majanduslikud tugi
funktsioonid koondatakse ühte
üksusesse. Kuna toitlustamine ja
haldus on valla erinevates asutus
tes korraldatud erinevalt, vaadatak
se üle kogu süsteem, hoides sellega
kokku kulusid ja kasutades tõhusa

malt olemasolevat tööjõudu ja teh
nikat.
Eelmise aasta augustist korral
dab sihtasutus Elva linna haridus
asutuste toitlustamist. Esimene te
gevusaasta on olnud põnev, vastu
on võetud erinevaid väljakutseid.
Sel kuul saab komplekteeritud
sihtasutuse kontorimeeskond: ju
hataja, raamatupidaja, haldusjuht,
kaks haldurit ja köögijuhti. Mees
konna ühine visioon on korralda
da nii toitlustamine kui ka majade
haldamine süsteemselt ning läbi
mõeldult.

Liigume ühtse süsteemi
poole
Selle aasta algusest hakkas siht
asutus korraldama Puhja lasteaia
majandushaldust ja toitlustamist

ning lasteaed Õnneseen majandus
haldust, juuli keskpaigast lisandus
lasteaed Murumuna majandushal
dus. Septembrist liigub sihtasutu
se vastutusalasse Elva, Konguta ja
Rõngu kooli, Aakre algkool-lasteaia
ja Rõngu lasteaia majandushalduse
ja toitlustuse korraldamine. Kokku
on septembrist sihtasutuse halla
ta kaheksa asutust (10 maja). 2020.
aasta algusest võtab sihtasutus üle
kõigi ülejäänud Elva valla haridus
asutuste halduse ja toitlustuse kor
raldamise.
Toidu valmistamine jätkub kõi
gis suuremates köökides. Mõnedes
se väiksematesse asutustesse haka
takse toitu transportima lähimast
köögist. Septembrist hakatakse
toitu transportima Rõngu lasteaia
köögist Hellenurme ja Aakresse.
Vastav tegevus on asutuse juhtide
ja hoolekogudega läbi räägitud.

Tagasiside on olnud
positiivne
Möödunud õppeaasta tagasiside
küsitlusest saadi palju positiivseid
mõtteid ja jõudu edasi liikumiseks.
Jätkatakse kindlasti samas vaimus
ning suur tänu heade sõnade eest!
Menüüde koostamiseks jätkuvad
koosolekud ning kaasatakse esin
dajad igast asutusest.
Toitlustamises peetakse oluli
seks tooraine kvaliteeti ning selles
järeleandmisi ei tehta. On loodud
kontaktid kohalike talunike ning
väikeettevõtjatega, et võimalikult
palju kasutada Elva vallas toode
tud toorainet. Siinkohal kutsume
kohalikke tootjaid üles endast
märku andma ning meile oma
kontakte saatma. Sihtasutusel
on koduleht elvateenused.ee, kust
leiab vajaliku info.

Uut majade haldamisega seotud olukorda
on käidud tutvustamas kõikides sel aastal
üle võetavates asutustes.

Ülevõetavate asutuste
juhtidele ollakse igati
toeks
Uut majade haldamisega seotud
olukorda on käidud tutvustamas
kõikides 2019. aastal üle võetavates
asutustes. Asutuste juhid on saa
nud juhised, kuidas edaspidi toi
mida ning kuidas tuleb teada anda
täheldatud puudustest. Haldusala
seid töid hakkavad koordineerima
ja organiseerima haldurid.
Remonditöid hakkab teostama
valla ettevõte Elva Varahalduse OÜ.
Remondi ja muude tööde haldami
seks on sihtasutusel veebi
põhine
haldustarkvara, mille abil suuna
takse töökäske koostööpartnerite
le. Hiljem annab see detailse üle
vaate teostatud töödest igas majas.
Ülevõetavate asutuste juhtidele
ollakse igati toeks uue olukorra
ga harjumisel. Ootame haridus
asutustelt konstruktiivset koos
tööd. Üksnes koostöös saame luua
suurepärase ning toimiva süstee
mi. Aitäh kõigile, kes on andnud
oma panuse teenuse arendamisse
ja toimimisse.

RMK annab teada metsamajanduslikest töödest
RMK kinnistutel Tartumaa
Tervisespordikeskuse ja
Tartu Maratoni rajaga
piirnevas riigimetsas
kavandatakse augusti
teisest poolest metsa
majanduslikke töid.

S

A Tehvandi Spordikeskuse
Tartumaa
Tervisespordi
keskuse ja Tartu Maratoni
rajaga piirnevas riigimetsas ka
vandatakse augusti teisest poo
lest septembri esimese pooleni
järgnevaid metsamajanduslikke
töid: harvendus-, uuendus-, ku
jundus- ja sanitaarraie ning aeg
järgne raie.
Samuti tegeletakse ca 0,3 ha
suurusel alal raadamisega, et raja
da parkla ning leevendada sellega

TARTU MARATONI RAJALE PAREMA VISUAALSE PILDI ANDMISEKS TEOSTATAKSE
KUJUNDUSRAIE.

suurürituste korraldamisel parki
misprobleeme.
Uuendusraielangil, mis piirneb
tervisespordikeskuse kinnistu ja

Tartu maratoni radadega, märgis
tatakse säilikpuud koos huvitatud
osapoolega.
Tervisespordikeskusega piirne

Foto: Pexels

val kinnistul raiutakse sanitaarraiel
ka alusmets. Sanitaar- ja harven
dusraietööde käigus tekkinud raid
med koristatakse kasutatavatelt

metsateedelt ja -radadelt. Uuen
dusraielankidel koondatakse raie
jäätmed ja veetakse metsast välja.
Sanitaarraie käigus raiutakse
tervisespordikeskuse juurde vii
va tee äärest surnud ja vigastatud
puud.
Tartu Maratoni rajale parema
visuaalse pildi andmiseks teosta
takse kujundusraie metsaeraldisel
(PE102-20) ca 0,3 ha suurusel alal
ning raiutakse ohtlikud puud ma
ratoni raja äärest.
Harvendusraie teostamisel jahi
lasketiiruga piirneval kinnistul jäe
takse ohutuse tagamiseks raiumata
ca 20-meetrine riba.
Uuendusraielangid uuendatakse
metsakasvukohale sobiva puulii
giga.
Ebasobivate ilmastikuolude kor
ral lükatakse raiete teostamine sel
le aasta lõppu, miinuskraadide saa
bumiseni.
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HARIDUS JA SPORT

Malevanädal oli täis seiklusi
Suve üks vahvamaid
tegevusi Elva vallas
oli kindlasti juulis
toimunud Elva valla
noortemalev.
HANNA LAIUS
ELVA NOORTEKESKUSE
NOORSOOTÖÖTAJA

M

alev pakkus tööd 20
noorele kahes rüh
mas - üks Elvas ja tei
ne Rõngus. Mõlemad
rühmad töötasid usinasti esmas
päevast reedeni ja nädalavahetus oli
sisustatud meelelahutuslike tege
vustega. Noored ise jäid malevaga
väga rahule – meeldis tore selts
kond, vabaajategevused ja võimalus
saada enda esimene töökogemus.
Nii mõnigi noor andis tagasisidet,
et väga uhke tunne oli lõpus näha
enda tehtud tööd ja seda, mis saa
vutati vaid nädalaga.

Milleks üldse malev?
Maleva eesmärk on anda noortele
esimene töökogemus ning arenda
da nende tööoskusi ja teadmisi. Kui
soovime tulevikus sellist tööjõudu,

Foto: erakogu

MALEVALASED KÄISID OTEPÄÄL SEIKLEMAS.

kellel on nii vastav haridus, kui ka
kogemus, tuleb noortele juba va
rakult anda võimalus kooli kõrvalt
või suvisel perioodil endale töö
kogemust hankida. Kuidas saada
kogemusi, kui keegi ei ole nõus
andma seda esimest tööampsu?
Tööharjumused tekivad ikka tööl
käies, mitte kodus teleka ees.
Kahjuks on noortel raske enda
le töökohta leida, eriti kui on te

gemist alaealisega ja esmakordselt
tööle suunduva isikuga. Alaealisi
tööle võttes kehtivad karmimad
reeglid ning tuleb täita rohkem pa
bereid, mis hirmutab tihti tööand
jaid. Samas on noored tänulikud
saadud võimaluste eest, ning see
tõttu on nad tublid ja kohusetund
likud töötajad. Samuti on võimalus
kohalikel ettevõtetel ennast noor
tele tutvustada. Nii teavad nad juba

kooli lõpetades, et neil on võimalus
ka kodukohas tööd leida.

Enne töö siis lõbu
Juuli teisel nädalavahetusel seikle
sid Elva ja Rõngu malevarühmad
ühiselt Otepää Seikluspargis. Iga
üks sai vastavalt oma julguse tase
mele läbida kõrgel puulatvades ole
vaid seiklusradasid. Sellele eelnes
ühine koolitus „Kuidas töömaa

ilmas edukas olla“, kus peamised
teemad olid: CV ja motivatsiooni
kirja koostamine, endale sobiliku
töö leidmine, tööle kandideerimine
ja tööseadus. Iga noor sai kindlasti
palju uusi teadmisi ning kasulikku,
mida tulevikuks kõrva taha panna.
Elva malevarühmal oli suure
pärane võimalus käia Elvas vast
valminud keeglisaalis. Paljudele
lastele ja juhendajatele oli see esi

Haridustöötajaid oodatakse inspiratsioonipäevale
Uue õppeaasta alguses,
26. augustil on võimalus
kõikidel hariduses
tegutsevatel inimestel,
eelkõige õpetajatel, tulla
kokku ja saada vajalikku
inspiratsiooni ürituselt
"Õpetaja – tuleviku tegijate
kujundaja".

E

esmärk on pakkuda meie
haridusrahvale kaasamõtle
miseks teemasid, mis on tä
nases lasteaia- ja koolielus päeva
kajalised.
Sel päeval on lubanud meile
innustust jagada ja motivatsiooni
tõsta mitmed kooli ja haridusega

seotud inimesed. Pikaaegne hari
dusjuht, nõustaja ja koolitaja Anzo
ri Barkalaja arutleb, kes on meie
kujundajad ja kuidas me kujuneme
ning millised suundumused mõju
tavad hariduselu homme.
Rahvusvahelise haardega ette
võtja ja koolitaja Merike Mätas
jagab mõtteid selle kohta, mis on
ettevõtlikkus ja mis ettevõtlus ning
kuidas on need omavahel seotud.
Abivallavanem Marika Saar jagab
oma nägemust tänase ja homse ha
riduselu kohta meie koolide ja las
teaedade pidaja rollis.
Liisa Pedoksaar ja psühholoog
Liina Adov Tartu Ülikoolist jagavad
oma teadmisi laiemalt õpetajate
vaimse tervise teemal. Päeva juhib
Riin Massur, kes on Puhja Koolis
õppejuht. Päeva lõpus on kõiki

Ettevõtja
Merike Mätas
jagab mõtteid
ettevõtlikkuse
kohta. Liisa
Pedoksaar ja
psühholoog
Liida Adov
Tartu
Ülikoolist
jagavad oma
teadmisi
õpetajate
vaimse tervise
teemal.
REGISTREERUDA ON VÕIMALIK 22. AUGUSTINI.

Foto: Pexels
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Elvas toimus
invaspordi
laager
Eesti Invaspordi Liit (EIL) korraldas 15.–18.
juulil Elvas, Tartumaa Tervisespordikeskuses
üle-eestilise invaspordilaagri.
ANNE KÄHR-HALLER
ELVA PUUETEGA INIMESTE ÜHINGU JUHATUSE LIIGE

Foto: erakogu

ELVA MALEVARÜHM.

mene keeglimängu kogemus ning
nalja ja naeru jätkus terveks män
guks. Õhtuid sisustasid veel filmi
õhtud, laumänguturniirid, eriti
menukas oli Monopol ning erine
vad meeskonnamängud.

Tänusõnad
Malev ei oleks saanud toimuda
ilma Elva Huviala-ja Koolituskes

del osalejatel võimalus nautida
kahe Eesti tippmuusiku esine
mist.
Üritus on Elva valla haridus
asutustes töötavatele õpetajate
le tasuta, teistele on osalustasu
10 eurot.
Oodatud on haridustöötajad
Elva vallast ja ka kaugemalt.
Kohtumine toimub 26. au
gustil kell 10-15 Elva Kultuuri
keskuses (Kesk tn 30).
Registreeruda on võimalik
kuni 22. augustini või kuni koh
tade täitumiseni aadressil: bit.
ly/opetajateinspiratsioon
Ühise päeva korraldaja on
Elva Vallavalitsuse haridus- ja
kultuuriosakond.
Lisainfo tel 7309 899 või liis.
lehiste@elva.ee (haridusspet
sialist).

kuse vahvate juhendajateta. Oma
teotahte ja sooviga noortele mida
gi vahvat korraldada, pandi kokku
maleva kava ja korraldati lisaks töö
le ka palju muid vahvaid tegevusi.
Soovime tänada Elva valda ja
Eesti Noorsootöö keskust, kes tegid
maleva toimumise oma toetustega
võimalikuks. Kõige suurema pai
ja tänu soovivad malevlased saata

kõikidele tööandjatele, kes ma
levalastele võimaluse ja esimese
töökogemuse andsid.
Kui tunned, et sul on soov ja
võimalus järgmine suvi noorte
le tööd pakkuda, siis võid juba
täna võtta ühendust Elva Huvi
ala-ja Koolituskeskusega. Järg
mine malev pole enam mägede
taga!

Elva Vallavalitsus
ootab kandidaate
haridustöötajate
tunnustamiseks

E

lva vald annab välja järgmisi
haridustöötajate aunimetu
si: Aasta hariduse tegu, Aas
ta hariduse sõber, Aasta noorõpe
taja, Aasta kooliõpetaja, Aasta
klassijuhataja, Aasta lasteaiaõpe
taja, Aasta huvihariduse õpetaja,
Aasta tugispetsialist, Aasta taus
tajõud.
Haridustöötajate tunnustami
seks saab esitada avaldusi kuni 20.
septembrini Elva valla kodulehe
e-vormil (elva.ee/tunnustuse-kan
didaadi-avaldus) või digiallkir

jastatud dokumendina e-posti
aadressile elva@elva.ee.
Samuti saab avalduse esitada
kirjalikult Elva Vallavalitsuses
(Kesk 32, Elva). Valdkondlikud
laureaadid otsustab vallavalitsu
se moodustatud komisjon.
Laureaatidele antakse üle
meene ja tänukiri oktoobrikuu
alguses toimuval pidulikul tänu
üritusel.
Täpsem info ja statuut valla
kodulehel: elva.ee/valdkondli
kud-tunnustused.

K

ohale tuldi erinevatest Eestimaa paikadest: Narvast,
Tallinnast, Võrust, Viljandist, Tõrvast ja mujalt. Üri
tust on korraldatud kokku 28 korda, millest viimased
19 aastat on see toimunud Elvas.

Laagris võisteldi mitmetel aladel

Laagri võistlusalade nimekirja kuulusid discgolf, vibulaskmine,
mälumäng, heitealade mitmevõistlus, täpsusorienteerumine,
laskevõistlused, kabe- ja maleturniir ning Itaalia päritolu palli
mäng Boccia.
Boccias sai osaleda individuaalsetel meistrivõistlustel ja
paaristurniiri CUP’il. Mäng ise meenutab petangi, ning seda on
võimalik mängida nii sise- kui välitingimustes. Mängu idee on
saada oma pallid vastaste pallidega võrreldes märkpallile lähe
male. Bocciat on võimalik mängida nii püsti kui ka istudes, mis
annab võimaluse osaleda mängus ka väga raske puudega ja ea
katel inimestel.
Laagris osales teist korda Elva Puuetega Inimeste Ühing.
Seekord kuue inimesega. Individuaalses Boccias sai Elva mees
kolmanda koha ja mälumängus saavutati võistkondlik kolmas
koht.

BOCCIA'T SAAB MÄNGIDA KA ISTUDES.

Foto: erakogu
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Valla spordijuht Madis
Šumanov ootab eesolevaid
väljakutseid huviga
Augusti lõpus täistööajaga spordijuhi kohal tööd alustav Madis Šumanov ütleb
iseenda kohta, et talle meeldivad väljakutsed ning kõik mis sellega kaasneb,
sealhulgas katsetamine ja uute projektide väljatöötamine.

M

adis on pärit Viru-Ni
gula vallas asuvast
Mahu külast, kus
tema tee viis edasi
Rakvere Eragümnaasiumi 7. klassi.
Põhikooli lõpus kolis Madise pere
kond Rakverre ja pärast seda kolis
ta Tallinna ja läks õppima Tallinna

Tehnikaülikooli avalikku haldust.
Madis on suurema osa oma elust
olnud seotud korvpalliga. Peale
gümnaasiumi lõppu värbas TTÜ
ta oma korvpallimeeskonda. „See
järel läksin kaheks aastaks Saksa
maale korvpalli mängima, enne
Eestisse tagasitulekut mängisin ka

Kreekas,“ räägib Madis. Siis asus ta
mängima Rakvere korvpalliklubis
Tarvas. „Hooaja lõpus pakuti mulle
juba mänedžeri kohta ning hiljem
asusin tööle Eesti Korvpalliliidus,
kus olen töötanud tänaseni ehk
kokku kaks aastat.“
Korvpalliliidus on praegu veel

MADISEL SEISAVAD EES MITU SUURT VÄLJAKUTSET.

Madise juhtida seitse koondist, pea
le selle veel ka Audentese Spordi
gümnaasiumi poiste ja tüdrukute
kaks võistkonda. Madis usub, et
selles valdkonnas töötamine on

Foto:
Kayvo Kroon

andnud talle õiged kogemused ja
kontaktid selleks, et teha head tööd
spordijuhi töökohal. „Kuigi suur osa
minu elust on olnud seotud korv
palliga, olen proovinud ka jalgpalli,

Valla turismijuht
Hemminki Otstavel on
südames soovinud alati
töötada turismialal
Seni Tartu Linnavalitsuse kultuuriosakonnas kultuuriteenistuse
peaspetsialistina töötanud Hemminki tegeles kultuurivaldkonna
arengute, kultuuriinimestega suhtlemise, organisatsioonide ja
nende nõustamise ning projektitaotlustega. „Peale selle aitasin
korraldada infopäevi ja seminare, samuti tegin tihedat koostööd
kultuuripealinnameeskonnaga.“

HEMMINKI PEAB OMA TUGEVUSEKS POSITIIVSUST. Foto: Kayvo Kroon

M

iks otsustas Hemmin
ki aga just Elva valla
turismijuhi töökoha
le kandideerida? „Va
bal ajal meeldib mulle reisida ning

olen alati erinevates riikides käies
mõelnud, et tahaksin kunagi turis
mialal tööd teha. See töö ja vald
kond kuidagi kutsusid mind ja see
tunduski mulle täpselt see, mida

August on Elva spordikuu!
SA Elva Kultuur ja Sport
kutsub osalema erinevate
spordialade treeningutel.

T

reeningud on tasuta ning
vajalik on eelnev regist
reerimine.

18. augustil kell 17.30 toimub
Elva Nike Arena’l naiste jalgpall.
21. augustil saab ennast proovile
panna BMX KROSS’is Elva rula
pargi juures kultuurikeskuse
parklas.
Korvpallis saab kätt proovida
25. augustil kell 14 Elva korvpal

li väliväljakul. 26. augustil kell 17
on võimalik rammu näidata ras
kejõustikus (jõutõstmine, klassi
kaline tõstmine, rammumees)
Elva Puiestee 2.
Jooga ja meditatsioon toimu
vad 28. augustil kell 18 Elva Kul
tuurikeskuses.

JOOGASSE OODATAKSE 28. AUGUSTIL.

Foto: Pexels
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judot, hokit ja joogat – seega oskan
spordialadele kindlasti erinevatest
vajalikest nurkadest läheneda.“

Elva vallas seisab ees
mitmeid väljakutseid
Madis näeb Elva vallas mitut suurt
ülesannet: sealhulgas spordihoo
ne projekti lõpuleviimine, valla
spordiobjektidest ülevaate tegemi
ne ja muidugi Elva spordikuu kor
raldamine. „Kogukonna liitmine
on samuti üks suur ülesanne, sest
vallas on palju keskusi, kellel kõi
gil peaks spordivaldkonnas olema
oma hääl ja võimalus tegutseda
võrdsetes oludes.“ Madis soovib,
et kõik valla noored leiaksid ka tee
tulevasse uude spordihoonesse, et
kõigil oleks võimalus kvaliteetsetes
tingimustes sporti teha.
„Kindlasti seisab minu ees välja
kutse, kuidas saada liikuma need
noored, kes ütlevad praegu spor
dile absoluutse ei. Kuidas leida see

tasakaal nutimaailma ja mõne
potentsiaalselt
huvipakkuva
spordiala vahel?“ mõtiskleb
Madis ja lisab, et selle tasakaalu
leidmine saab olema üks tema
eesmärkidest.
Madise arvates on Elva val
las suurt väljakutset pakkuv
seegi, et majutusvõimalusi on
vähe. „Kui soovime erinevatel
aladel korraldada laagreid või
lasta neid siin korraldada, siis
praegu on esimene küsimus,
et kus neid inimesi majutada?“
räägib Madis ja lisab, et juba
praegu tunnevad inimesed uue
spordihoone vastu huvi ning
olemas on soov siin laagreid
korraldada. „Huvi Elva vastu
on väga tore, kuid peame välja
mõtlema, kuidas täita nende
inimeste ootusi, kes soovivad
siia treenima tulla.“
Loe rohkem valla kodulehelt
elva.ee.

Juuli keskel sai Elva
spordihoone nurgakivi

NURGAKIVI KAPSLI ASETASID TARMO POST, ROLAND LESSING JA KRISTJAN ILVES.

olen otsinud,“ kirjeldab Hemminki.
Ta lisab kiirelt, et muidugi saab see
tema jaoks olema väljakutse, kuid
ta on väga põnevil ja ootab juba, et
saaks alustada.
Hemminki peab oma tugevus
teks positiivset ellusuhtumist ja
töökust. „Samuti ei karda ma tun
nistada, kui ma midagi ei tea, sest
siis teen ma selle nimel tööd, et
teaksin.“

Meie looduskeskkond
kutsub
Hemminki arvates on tal turismi
juhina suurim väljakutse valla üht
ne areng, et kõik piirkonnad tun
neksid end kaasatuna. „Arusaadav
on, et Elva linn on siinse piirkonna
tõmbekeskus, kuid olulised ja erili
sed on ka teised piirkonnad.“
Tema arvates on Elva valla üks
suurimaid plusse kaunis loodus
keskkond, mis pakub rõõmu ja huvi
nii siinsetele elanikele kui ka turis

Soovitame jooksvalt jälgida
ajakava, sest treeningute nime
kirjas ja ajakavas võib ette tulla
muudatusi.
Peale selle loositakse välja au
hindu nende vahel, kes panevad
kirja kõik augustikuus läbitud
sportlikud kilomeetrid, täpsema
info selle kohta leiate Elva Spor
dikuu Facebook’i leheküljelt.

tidele. „Kaks aastat tagasi, kui
Eesti oli Euroopa Liidu eesistu
ja ning kui võtsin selle raames
inimesi vastu, nägin, mida ini
mesed Eestisse vaatama ja otsi
ma tulevad. Seega peame valla
na rõhuma oma tugevustele, sh
looduskeskkonnale.“
Hemminki näeb, et Elva vald
on suurepärane koht ka spordi
turismiga tegelemiseks ja selle
arendamiseks.
Sel aastal on Hemminki võt
nud endale eesmärgi koondada
Elva valla turismiinfo, tegeleda
veebikeskkonnaga ning inglis
keelse info loomise ja toimeta
misega.
Hemminki asus Elva valla
turismijuhi töökohale täisko
haga tööle 5. augustil. Temaga
saab ühendust e-aadressil hem
minki.otstavel@elva.ee.
Loe rohkem valla kodulehelt
elva.ee.

Loosimine toimub augusti
lõpus.
Tule ja veedame üheskoos
tervislikku aega!
Lisainfo:
Spordijuht Madis Šumanov,
e-aadressil
madis.sumanov@elva.ee
või telefonil 5138677.
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17. juulil toimus Elva
spordihoone pidulik
nurgakivi asetamine, kus
nurgakivi kapsli asetasid
sportlased Kristjan Ilves
ja Roland Lessing.

Ü

ritusel toimus lühike
korvpallivõistlus, kus
võitja omistas spordi
hoonesse
eluaegse
priipääsme. Kuna üritusel esialgu
osalema pidanud Martin Järveoja
ei saanud töö tõttu kohal olla, siis
loositi rahva seast tema asemele
korvpallis võistlema kaks inimest.
Oma videotervituses lubas Järveoja
spordihoone avamisel kohal olla.

Loosi tahtel said korvpallivõist
lusel oma õnne koos sportlastega
proovida KRC Ehituse projektijuht
Jegor Šurmin ja kauaaegne jalg
rattatreener Jüri Kalmus, kellest
viimane andis võimaluse võistelda
edasi Elva Gümnaasiumi direkto
rile Tarmo Postile. Post omistaski
eluaegse priipääsme spordihoo
nesse.

Mitmekülgne hoone
Nurgakivi kapslisse pandi Tartu
Postimees, Elva valla lehe juulikuu
number, Elva Postipoisi viimane
number, spordihoone ehitusluba,
hoone projektist esilehekülg ning
korruste plaanid. Samuti lisati
kapslisse kohapeal tehtud fotod ja
spordiklubide meeneid.
Ehitatav spordihoone hakkab
asuma Elva linnas, Tartu mnt 3

Foto: Kayvo Kroon

paikneva koolimaja taga ning selle
suurus on 4000 ruutmeetrit. Selle
esimesele korrusele on planeeritud
suur spordisaal koos riietus- ja ad
ministreerimisruumidega. Hoone
teisel korrusel hakkavad paiknema
jõusaal, aeroobika- ja treeningsaa
lid, 60 m jooksurada ning kaugusja kõrgushüppeala.
Spordihoone teisele korrusele
on planeeritud ka siserõdu soojen
dusjooksuks ning pealtvaatajatele
kasutamiseks. Spordihall on ühen
datud koolimajaga galerii abil.
Elva spordihoone projekteeri
mis- ja ehitusleping sõlmiti veeb
ruaris riigihankel osalenud edu
kaima pakkuja KRC Ehitus OÜ-ga.
Spordihoone maksumus on kokku
ligi 4,7 miljonit eurot.
Spordihoone valmimistähtaeg
on 30. juuni 2020.

Elva vallas laekus hajaasustuse
programmi taotlusvooru 82 taotlust

H

ajaasustuse programmi sel
le aasta taotlusvooru laekus
Elva vallas kokku 82 taot
lust kogumaksumusega 371 140,87
eurot. Hajaasustuse programmi
taotlusvoor oli avatud 11. märtsist
13. maini 2019.
Riigi Tugiteenuste Keskuse
haja
asustuse programmi kaudu
rahastatud toetuse abil on ini
mestel, kes elavad hajaasustusega

piirkonnas, võimalik välja ehita
da veevärk ja kanalisatsioon, teha
korda koduõuest suurele teele viiv
juurdepääsutee või paigaldada au
tonoomseid elektrisüsteeme.
Projektide teostumisse panusta
vad võrdselt nii riik, kohalik oma
valitsus kui ka taotleja. Elva valla
osalus programmis oli 50 000 eu
rot. Pingerea alusel saavad toetust
26 projekti. Neist 17 projekti olid

veesüsteemide valdkonnast, 6 ka
nalisatsioonisüsteemi rajamiseks
ja 3 projekti juurdepääsuteede pa
randamiseks.
Hajaasustuse toetus on planee
ritud ka 2020. aasta Elva valla eel
arvesse, eeldatav taotlemise aeg
on 2020. aasta kevadel. Programmi
üks tingimus on, et taotleja omaks
vähemalt aasta lõpu seisuga sisse
kirjutust Elva vallas.
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TEATED
Elva valla sündmuste kalender
KUUPÄEV

SÜNDMUS

ASUKOHT

PILETI HIND

19.–24. august

Elva CUP 2019

tasuta

20. august
kell 14–22

XV Konguta külade päev

Nike Arena Elva,
Elva Linnastaadion
Poole küla

20. august
kell 20
20. august
kell 20.30
21.–25. august
kell 10–18
23. august
kell 21
24. august
kell 11–14
24. august
kell 13
25. august
kell 12–16
25. august
kell 18
25. august
kell 20–22
26. august
kell 10–14.30

Taasiseseisvumispäeva kontsert

26. august
kell 17–19
29. august
kell 18.30
30. august
kell 21
30. august
kell 21
31. august
kell 9–16
5. september
kell 19
6. september
kell 15–17
6.september
kell 16–süda
ööni
7. september
kell 11
7. september
kell 10–17
14.–15. septem
ber kell 16–01
15. september
kell 10
15. september
kell 13–15
18. september
kell 12–14

Tour d`ÖÖ Elva
Muusikalilaager

Puhja kirik
Elva Raudteejaama
parkla
Elva Kultuurikeskus

tasuta
tasuta, vabataht
lik annetus
tasuta
70 €

Peedu suvekino: Tõde ja õigus

Peedu suvekino

5€ / 4€

Lasteasjade aiamüük PillaPallas

Pillapalla peotuba

3€ kauplemis
koht

Elva Elamusfestival

Verevi rand

tasuta

Elva järvede jooks 2019

Tartumaa Tervise
spordikeskus

tasuline

Kontsert "Meloodiate segu"

Verevi Motelli aed

tasuta, vabataht
lik annetus
5€

Võrtsjärve tulemuusika öö
Inspiratsioonipäev õpetajatele
"Õpetaja – tuleviku tegijate kujundaja"

Elva spordikuu: raskejõustik
FC Elva vs JK Tammeka U21
Õudusfilmi õhtu
Peedu suvekino: Mehed
Augustikuu laat

Jõesuu puhkeala
Elva Kultuurikeskus

Elva Gümnaasiumi
Puiestee tn hoone
Elva linnastaadion
Rannu park
Peedu suvekino
Elva lauluväljak

Elva valla õpe
tajatele tasuta,
teistele osalus
tasu 10€
tasuta
tasuta
3€/2€
5€ / 4 €
tasuta

Tervitame uusi
ilmakodanikke!
Karl Lukas Luiga

Oskar Sepp

Niklas Tumala

Lenna Troska

sündis 16.06.2019

sündis 25.06.2019

Iko Rein Kütsen
sündis 28.06.2019

Ellen Elisabet
Ivask

sündis 13.06.2019

Isabella Illus

sündis 02.07.2019

Elva Kultuurikeskus

17€ / 15€

sündis 08.07.2019

Rasmus Kärmo
sündis 11.07.2019

Ken Õigus

sündis 16.07.2019

Johan Eric
Juštšenkov

Olerex Eesti meistrivõistlused rallikrossis

esine parkla
Kulbilohu krossi
rada

tasuta

5€ / tasuta
15€ / 10€

Rõngu Rahvamaja

eelmüügist 10€
kohapeal 15€

Otepää-Elva

FC Elva - Kohtla-Järve JK Järve

Elva Linnastaadion

osalustasu
võistlejatele
tasuta

Ugala: Vai-vai vaene Vargamäe

Elva Kultuurikeskus

10€ / 5€

Elva valla leht

Matilda Kiis

sündis 30.07.2019

Eros Daniil Raave
sündis 30.07.2019

Märten Pipenberg
sündis 05.08.2019

Frei Sale

Aita Kiisk

Viive Tikk

Arvo-Gotthard
Laanep

Kalev Lõõndre

Juhan Hermann

Tõnu Lovägin

Tõnu Jurs

Evi Ummik

Lembit Seppen

14.04.1932-27.06.2019

12.11.1943-28.06.2019

Vasily Rybakov

01.01.1937-02.07.2019

Valter Mägi

01.06.1928-04.07.2019

Aleksandra Kotova
03.06.192908.07.2019

Marje Lään

12.06.1960-10.07.2019

Aavo Rannat

10.07.1945-11.07.2019
17.01.1932-11.07.2019

18.02.1938-12.07.2019
07.05.1955-13.07.2019
12.02.1959-14.07.2019
20.06.1930-15.07.2019

Ilse Karu

24.11.1928-16.07.2019

Maie Vent

02.05.1935-26.07.2019
25.07.1938-27.07.2019
13.07.1958-31.07.2019
02.08.194002.08.2019

Aivar Kikerpill

27.04.1961-03.08.2019

23.06.1938-16.07.2019

Elvina Ereb

Silvi-Johanna
Jürgenson

Ülo Ojaveer

29.01.1933-03.08.2019

08.08.1944-20.07.2019

08.07.1931-04.08.2019

Jaanika Teder

Nikolai Hrenov

08.04.1973-21.07.2019

20.01.1951-06.08.2019

Helju Tera

Halja Leesik

07.06.1936-06.08.2019

tasuta

Adira sügiskontsert (kõhutantsupidu). Kell 20
tantsuõhtu ansambliga Eesti Mees
22. Tartu Rattamaraton

LISAINFO ELVA.EE/KALENDER VÕI ELVA VALLA ÄPIST

sündis 30.07.2019

sündis 17.07.2019

22.03.1932-25.07.2019

Elva Kultuurikeskus
Eraisikute vee- ja kanalisatsioonitaristu
toetusmeetme infopäev
Rõngu Rahvamaja
IDEEHUNT: noortele ja täsikasvanutele
suunatud rahvamaja huvialaringide tutvustus,
erinevad workshopid, öökino
Rõngu Keskkooli
Ruubeli Rattaralli

Grit Saskia
Ventman

Elva vald mälestab

Ilme Keldo
Rakvere Teater: Kuni ta suri

sündis 04.07.2019

Elva Eakate Päevakeskuse
Pühajärve Spa külastused
Külastused toimuvad: 11. ja 25. september, 9. ja 23. oktoober, 6. ja 20.
november, 4. ja 18. detsember. Buss väljub Arbimäe bussipeatusest kell 9
ja kesklinna kaubanduskeskuse parklast kell 9.15. Vahepeatused Eha-Kirde
nurgal ja Noortekeskuse (Pikk 8) ees. Lisainfo: Anu Uudelt (tel 518 5437).

Teadaanne

Alates augustikuust ei edasta Elva eakate
klubi „Hõbemänd“ Vikerraadios enam
õnnesoove.
Helgi Muttik
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