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Elva valla leht
Elva Vallavalitsus tänab
Maailmakoristuspäeval osalejaid
Täname kõiki neid
Tänavusel
Maailma
koristuspäeval
osales kaks
korda rohkem
eestimaalasi kui
mullu. Eestis
tuli kodust välja
prügi korjama
hinnanguliselt
22 000 inimest.

tublisid inimesi, kes
leidsid aja, et koristada
Maailmakoristuspäeval
Elva valda väikeprügist.
TERJE RAADOM
KESKKONNASPETSIALIST

M

aailmakoristuspäeva
koordinaator kiitis
Elva valla koolide ja
lasteaedade aktiivset
osavõttu. Elva valla koolidest võt
sid osa Elva Gümnaasium, Kongu
ta Kool, Puhja Kool, Palupera Põ
hikool, Rõngu Keskkool ja Rannu
Kool.
Tuletame siinkohal koolidele
meelde, et teil on võimalus võita
piletid Eesti artistide Nublu, NOËP
ja Kristel Aaslaiu ainulaadsele ühis
kontserdile. Ühiskontserdi loosis
osalemiseks tuli koristada ajava

ELVA LASTEAED MURUMUNA RÜHM RITSIKAD 		
JA KOKKU KOGUTUD VÄIKEPRÜGI.

hemikus 16.–23. september. Hiljem
tuli teha pilte prügist ja valida väl
ja „Kõige koledam pilt“ ning saata
see koos lühikese prügianalüüsiga
hiljemalt 27. septembriks Maailma
koristuspäeva meeskonnale. Need
koolid, kes on täitnud kõik ettean
tud reeglid osalevad kontserdi loo
sis.
Elva valla lasteaedadest võtsid

Foto: erakogu

osa Konguta Oravakeste laste
aiarühm ja Elva Lasteaed Muru
muna. Lasteaed Murumuna rühm
Ritsikad andsid oma panuse Maa
ilmakoristuspäeval, et muuta meie
keskkonda paremaks ja puhtamaks.
Lapsed koristasid väikeprügist Elva
linna raudteeäärset tänavalõiku
veetornini ja Väikese Väeraja al
gust. Koristamisel kasutasid lapsed

väikeprügi kokku kogumisel ko
dust kaasavõetud leiva- või saiakot
te. Lapsed olid õnnelikud, et said
loodust aidata, ning linde ja loomi
ohtlikust prügist säästa.
Aitäh ka kõigile neile, kes sel
päeval koos sõprade või tuttava
tega
Maailmakoristusaktsioonis
kaasa lõid. Üheskoos Eesti prügist
puhtaks!

Oktoobri teisest poolest saab kuulutusi avaldada

A

lates oktoobrikuu tei
sest poolest on võima
lus kõikidel valla elani
kel, ettevõtetel jt avaldada Elva
valla infolehes kuulutusi nii rea
kuulutuse kui ka kujundatud rek
laamina.
Reakuulutusi, mis on kuni 170
tähemärki, on võimalus avaldada
viie euro eest.
Kujundatud reklaami puhul

kehtivad järgmised mõõdud ja
hinnad:
»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»

1/1 lk – 300 eurot
½ lk – 160 eurot
1/3 lk – 120 eurot
¼ lk – 90 eurot
1/6 lk – 70 eurot
1/8 lk – 50 eurot
1/12 lk – 40 eurot
1/16 lk – 30 eurot
1/24 lk – 22 eurot

»» 1/32 lk – 16 eurot
»» 1/48 lk – 13 eurot
Tasulise reklaami eest maksab
tellija vallavalitsusele ette arve
alusel ülekandega hiljemalt valla
valitsuse määratud tähtajaks. Ette
maksmata reklaami ei avaldata.
Valla infoleht ilmub tavaliselt
iga kuu teisel ja neljandal reedel.
Palume alates novembrikuust

edastada kuulutuse- ja reklaami
soovid infospetsialistile (triinu.
paas@elva.ee) hiljemalt infole
he ilmumisele eelneva nädala
kolmapäevaks.
25. oktoobril ilmuvasse info
lehte oodatakse kuulutuse- ja
reklaamiinfot aga hiljemalt 14.
oktoobriks.
Lisainfo valla koduleheküljelt:
elva.ee/infoleht.

SEPTEMBER 2019, NR 58
infoleht@elva.ee
www.elva.ee
facebook.com/elvavald

LÜHIDALT
OOTAME
KANDIDAATE
KOGUKONNA
VALDKONNA
TUNNUSTAMISEKS

E

lva valla kogukonna
valdkonna tegijate
tunnustamiseks on
võimalik kandidaate esitada
15. novembrini.
Kandidaate saab esitada
kahes kategoorias: Aasta
küla ja Aasta kogukonnae
dendaja. Tunnustused an
takse üle aasta lõpus Küla
de Kärajatel.
Aasta kogukonnaeden
daja aunimetuse saab
üksik
isik või organisat
sioon, kelle pühendunud
ja sihipärase töö tulemu
sel on suurenenud kogu
konna liikmete kaasatus,
kes on innustanud ja eest
vedanud uusi algatusi ja
ühis
tegevusi ning kelle
initsiatiivil on kogukond
arenenud ja kasvanud ko
danikuaktiivsus.
Aasta küla aunimetuse
saab üks Elva valla küla,
külade piirkond või ale
vik, kus on viimase aasta
jooksul toimunud nähtav
positiivne areng, kus on
algatatud ja ellu viidud
kogukonda liitvaid ja küla
arenduslike ettevõtmisi,
kus toimuvad ühistegevu
sed ja koostöö omavalitsu
sega ning piirkonna ajaloo
talletamine.
Kandidaate saab esita
da Elva valla kodulehe
küljel elva.ee, täites tun
nustuse esitamise vormi.
Lisainfo: Margit Kink,
margit.kink@elva.ee
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Avalikud üritused

Hanked

Lubada MTÜ-l Orienteerumisklubi Ilves korraldada 5.09.2019 kell 16-19.30 Elva linnas avalik

Korraldada Pühaste külas Männiku kinnistu nr 2301540 müümiseks avalik kirjalik enam

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

pakkumine, kinnitada kinnistu enampakkumise müügihinna algsuuruseks 25 000 eurot,

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

moodustada enampakkumise korraldamiseks komisjon. Kinnitada enampakkumise tingi
mused, müügilepingu põhitingimused ja läbiviimise kord ja avaldada enampakkumise teade

Maa

kinnisvaraportaali kv.ee veebikeskkonnas, Elva valla lehes ja valla veebilehel.

Määrata Ervu külas asuva Liivaku paisjärve kinnistust (66601:001:0221) 1500m² suuruse osa
veekogualuse maa kasutusse andmise tasuks 75 eur/aastas ja sõlmida maa kasutamise leping.
Nõustuda maa riigi omandisse jätmisega Elva vallas Puhja alevikus asuvate maaüksuste
osas ning määrata maaüksuste koha-aadress ja sihtotstarve alljärgnevalt: Elva vald, Puhja ale
vik, Kalda tee 3, sihtotstarve elamumaa; Elva vald, Puhja alevik, Puuko, sihtotstarve elamumaa;
Elva vald, Puhja alevik, Eku, sihtotstarve elamumaa; Elva vald, Puhja alevik, Sooru, sihtotstarve

Maa
Seada sundvaldus Elektrilevi OÜ kasuks Tännassilma külas, Kaevu tee 5 maaüksusele, ala suu
rus 39 m², maakaabelliini liitumiskilbi rajamiseks ja omamiseks.
Seada sundvaldus Elektrilevi OÜ kasuks Elva vallas, Poole külas Tamme-Põrgumäe tee (nr
331044) teemaale 0,4 kV maakaabelliini ehitamiseks, omamiseks.

elamumaa; Elva vald, Puhja alevik, Truuta, sihtotstarve elamumaa; Elva vald, Puhja alevik, Nee

Määrata Urmi katastriüksuse (17101:01:0311) jagamisel kolmeks katastriüksuseks uutele

guse, sihtotstarve elamumaa; Elva vald, Puhja alevik, Poku, sihtotstarve elamumaa; Elva vald,

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

Puhja alevik, Tarna, sihtotstarve elamumaa; Elva vald, Puhja alevik, Kuluheina, sihtotstarve

Urmi küla, Urmi, sihtotstarve maatulundusmaa; Elva vald, Urmi küla, Urmipõllu, sihtotstar

elamumaa; Elva vald, Puhja alevik, Pähiku, sihtotstarve elamumaa; Elva vald, Puhja alevik, Tak

ve maatulundusmaa; Elva vald, Urmi küla, Palupera-Urmi tee, sihtotstarve transpordimaa.

ja, sihtotstarve elamumaa.

Määrata

Illi-Jüri

katastriüksuse

(33101:001:0050)

ja

Pihlatare

katastriüksuse

(33101:001:0098) piiride muutmisel uutele moodustavatele katastriüksustele koha-aadressid

Muud

ja sihtotstarbed alljärgnevalt: Elva vald, Annikoru küla, Illi-Jüri, sihtotstarve maatulundus

Võtta vastu Elva Vallavalitsuse määrus „Elva valla huvihariduse ja huvitegevuse kavas aasta

maa; Elva vald, Annikoru küla, Pihlatare, sihtotstarve elamumaa.
Määrata riigi omandisse jäävale maaüksusele koha-aadressiks Elva vald, Kurelaane küla,

teks 2019-2020 ette nähtud transpordikulude hüvitise määramise ja maksmise kord“.
Võtta vastu Elva Vallavalitsuse määrus „Elva Vallavalitsuse 25.09.2018 määruse nr 9 „Elva

Serva ja sihtotstarbeks maatulundusmaa.
Nõustuda maa riigi omandisse jätmisega Elva vallas Mõisanurme külas asuva maaüksuse

valla kogukonnavaldkonna tunnustusavalduste statuut“ muutmine“.
Jätta rahuldamata jäätmevaldaja T. P. korraldatud jäätmeveoga mitteliitunuks lugemise

osas ning määrata maaüksusele koha-aadress ja sihtotstarve alljärgnevalt: Elva vald, Mõisa
nurme küla, Nurmetaguse, sihtotstarve maatulundusmaa.

taotlus.
Eraldada Elva valla 2019. aasta eelarve reservfondist Elva Huviala- ja Koolituskeskuse üld

Nõustuda maa riigi omandisse jätmisega Elva vallas asuva maaüksuse osas ning määrata

kulude eelarvesse 2500 eurot huvikooli hoone Elva linn, Pikk 8 treppide renoveerimise kulude

maaüksuse koha-aadress ja sihtotstarve alljärgnevalt: Elva vald, Kaarlijärve küla, Vosse, siht

katteks.

otstarve maatulundusmaa.

Ehitus

Muud

Anda projekteerimistingimused Elva linnas Käärdi tee 5 ühepereelamu ehitusprojekti koosta

Võtta vastu Elva Vallavalitsuse määrused „Elva valla huvihariduse ja huvitegevuse kavas aas

miseks.

tateks 2019-2020 ette nähtud Elva valla noorte omaalgatusfondist rahalise toetuse taotlemise

Kehtestada Elva vallas Kurelaane külas Elva keskkonnajaama detailplaneering.

ja määramise kord“ ja „Elva valla üldhariduskooli ning ühe asutusena tegutseva üldharidus

Kehtestada Elva linnas Palu tee 28a kinnistu detailplaneering.

kooli ja lasteasutuse hoolekogu moodustamise kord ja töökord“. Määrused avaldatakse Riigi
Teatajas.
Salle Ritso

Salle Ritso

vallasekretär

vallasekretär

ELVA VALLAVALITSUSE INFO

Pühaste küla Männiku kinnistu kirjalik enampakkumine
TERJE KORSS
VALLAVARASPETSIALIST

Elva Vallavalitsus müüb avalikul

Kinnistu asub 10 km Rõngust Vil

ehitisalune pind on 78,4m², suletud

aadressil elva.ee/vallavara-muuk

esitamisel kasutada Elva Vallava

jandi maanteed Tõrva poole sõites,

netopind 59,5m². Kolm tuba, köök,

ning tutvustavad pildid asuvad

litsuse koostatud vormi, mis asub

maantee ääres. Ühistransport:

väikesed panipaigad, tuulekoda. Ela

kinnisvaraportaalis kv.ee.

aadressil elva.ee/vallavara-muuk.

Pühaste bussipeatus 600 m, lisaks

miskõlblik on vaid üks tuba. Majas

Enampakkumise tagatisraha

Pakkumuste avamine toimub

valla koolibuss.

on toimunud tulekahju, osaliselt

1250 eurot tuleb tasuda hiljemalt

Elva vallamajas, 15. oktoobril kell

tulekahjustused taastatud. Fassaad

15. oktoobril 2019. Avaldus enam

11.15, kus võivad osaleda kõik pakku

kin

Kinnistul puuduvad veetorus

(katastritunnus

tikud- ja kanalisatsioonirajatised.

ja katus vajavad pisiremonti ja

pakkumisel osalemiseks tuleb esita

jad. Kolme tööpäeva jooksul on kor

60801:001:2370), sihtotstarve 100%

Elektriühendus on olemas (peakait

värviu
 uendust.

da koos lisadokumentidega kinni

raldaja juures võimalik pakkumuste

elamumaa, suurus 12 263 m².

se 20A, 1x220V). Naabrid asuvad

Kinnistu enampakkumise

ses ümbrikus, märkega „Männiku

avamise protokolliga ka tutvuda.

privaatselt eemal. Kahest küljest

müügihinna algsuurus on 25 000

pakkumus“, hiljemalt 15. oktoobril,

Info telefonil 53020888 või

piirneb kinnistu riigimetsaga.

eurot. Avaliku kirjaliku enampak

kell 11 Elva Vallavalitsusele aadressil

kumise tingimustega saab tutvuda

Kesk 32, Elva linn, 61507. Avalduse

kirjalikul
nistu

enampakkumisel

Männiku

Kinnistul asuvad hooned ja raja
tised: elumaja, neli kuur-aita, saun,
võlvkelder, välikäimla ja salvkaev.

Elamu (EHR kood 120312248)

e-aadressil terje.korss@elva.ee
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Detailplaneeringute kehtestamine

E

lva Vallavalitsuse 3. septembri 2019 istungil kehtestati Palu tee 28a kinnistu ja
Elva keskkonnajaama detailplaneeringud.

Ehitus
Korraldada Rõngu alevikus Tartu mnt 9 kinnistul elamu kõrvalhoone ehitusprojekti koosta

Palu tee 28a kinnistu asub Elva linnas Verevi asumis, aedlinna stiilis väikeelamute

piirkonnas, kus peamiseks maakasutuse otstarbeks on elamumaa. Planeeringuga nähakse ette

miseks projekteerimistingimuste andmise avatud menetlus.

kinnistu jagamine kaheks krundiks. Määratud ehitusõiguse alusel võib mõlemale krundile püs

Maa

titada üksikelamu ja kaks kõrvalhoonet.

Määrata Vellavere külas, Raini katastriüksuse (33101:003:0155) sihtotstarbeks elamumaa.

Kehtestatud detailplaneering on kooskõlas Elva linna üldplaneeringuga.

Määrata Nee rand katastriüksuse (66601:002:0280) jagamisel kaheks katastriüksuseks

Elva keskkonnajaama rajamist planeeritakse Kurelaane külla olemasoleva kompostimisplatsi

uutele moodustavatele katastriüksustele koha-aadressid ja sihtotstarbed alljärgnevalt: Elva

ja Elva reoveepuhastusjaama naabrusesse. Määratud ehitusõiguse alusel võib keskkonnajaama

vald, Verevi küla, Nee rand, sihtotstarve maatulundusmaa ning Elva vald, Verevi küla, Uri

krundile rajada hoone ning rajatised liigiti kogutud jäätmete vastuvõtmiseks ja taaskasutuseks.

metsa, sihtotstarve maatulundusmaa.

Elva reoveepuhastusjaama krundile määratakse ehitusõigus täiendava hoone püstitamiseks. Nä

Määrata Rannu alevikus katastriüksuse (66601:008:0427) jagamisel kaheks katastriüksu
seks uutele moodustavatele katastriüksustele koha-aadressid ja sihtotstarbed alljärgnevalt:

hakse ette planeeringuala ümberkruntimine, eraldi juurepääsutee krundi rajamine ning täienda
va juurdepääsu kavandamine Virila-Palu teelt.

Elva vald, Rannu alevik, Mõmme, sihtotstarve maatulundusmaa ning Elva vald, Rannu ale

Kehtestatud detailplaneering on kooskõlas Konguta valla üldplaneeringuga.

vik, Masti, sihtotstarve ärimaa.

Detailplaneeringutega on võimalik tutvuda tööaja jooksul Elva Vallavalitsuse arengu- ja pla

Määrata Kaimi külas, Kuusikmäe kinnistu (60502:003:0215) jagamisel kaheks katastri

neeringuosakonnas (Kesk tn 32 Elva linn) ning elva.ee/detailplaneeringud.

üksuseks uutele moodustavatele katastriüksustele koha-aadressid ja sihtotstarbed alljärgne
valt: hoonestatud osale Elva vald, Mõisanurme küla, Kuusikmäe, sihtotstarbega elamumaa
ning metsaalale Elva vald, Mõisanurme küla Kuusemetsa, sihtotstarbega maatulundusmaa.
Määrata kinnisasjaga piirneva maaüksuse koha-aadress ja maakasutuse sihtotstarve
järgmiselt aadressiks Elva vald, Pööritsa küla, Väike-Saiba ning sihtotstarbeks maatulun
dusmaa.
Määrata Arja katastriüksuse (69401:003:0104) jagamisel kaheks katastriüksuseks uute
le moodustavatele katastriüksustele koha-aadressid ja sihtotstarbed ljärgnevalt: Elva vald,
Lossimäe küla, Arja, sihtotstarve maatulundusmaa ning Elva vald, Lossimäe küla, Arjamet
sa, sihtotstarve maatulundusmaa.
Määrata Virila katastriüksuse (33101:004:521) jagamisel kaheks katastriüksuseks uute
le moodustavatele katastriüksustele koha-aadressid ja sihtotstarbed järgnevalt: Elva vald,
Kurelaane küla, Virila, sihtotstarve maatulundusmaa; Elva vald, Kurelaane küla, Virilapõllu,
sihtotstarve maatulundusmaa.
Määrata Poola katastriüksuse (66601:003:0245) jagamisel kaheks katastriüksuseks uute
le moodustavatele katastriüksustele koha-aadressid ja sihtotstarbed järgnevalt: Elva vald,
Neemisküla, Poola, sihtotstarve maatulundusmaa ning Elva vald, Neemisküla, Poolaneeme,
sihtotstarve maatulundusmaa.

Aakre küla soojusmajanduse arengukava avalik väljapanek ja arutelu

E

lva valla Aakre küla soojusmajanduse arengukava aastateks 2019-2030 avalik
arutelu toimub 7. oktoobril kell 18 Aakre Rahvamajas.
Arengukavaga on võimalik tutvuda avalikul väljapanekul, mis toimub kuni 6. ok

toobrini Aakre Rahvamajas. Samuti on võimalik kavaga tutvuda valla kodulehel: elva.ee/aakresmak. Avaliku väljapaneku perioodil saab vallavalitsusele esitada ettepanekuid e-aadressil
elva@elva.ee või paberkandjal aadressil Kesk 32, Elva linn, Elva vald 61507.
Soojusmajanduse arengukava eesmärk on koostada Aakre külale jätkusuutlik arenguvisioon
soojusenergia tootmisel, tagades tarbijatele pikaajaliselt soojuse soodne hind. Arengukava annab
ülevaate Aakre küla kaugküttevõrgu soojusenergia tootmisest ja tarbimisest ning analüüsib eri
nevaid meetmeid ja tehnoloogiaid, et muuta soojusenergia tootmine ja tarbimine säästlikumaks
ning keskkonnasõbralikumaks.
Lisainfo: arendusspetsialist Allan Allik, tel 5669 4684 või allan.allik@elva.ee.

Seada isiklik kasutusõigus Eesti Andmesidevõrk MTÜ kasuks tähtajatult Elva val
la omandis olevatele kinnistutele järgnevalt: katastriüksus (17008:002:0033), asukohaga
Elva linn, Palupera tee, ala suurus 709 m², katastriüksus (69401:001:0118), asukohaga Rõn
gu alevik, Valga mnt 9, ala suurus 396 m², liinirajatise pikkusega 140 m; katastriüksus
(69402:003:0115), asukohaga Rõngu alevik, Võru maantee L1, ala suurus 236 m², liinirajatise
pikkusega 154 m; katastriüksus (69402:002:0072), asukohaga Rõngu alevik, Puiestee tn 19,
ala suurus 87 m², liinirajatise pikkusega 47 m; katastriüksus (69402:002:0325), asukohaga
Rõngu alevik, Nooruse tn 5, ala suurus 208 m², liinirajatise pikkusega 110 m; katastriüksus
(69403:003:0575), asukohaga Uderna küla, Uderna mõis, ala suurus 335 m², liinirajatise pik
kusega 168 m.
Seada isiklik kasutusõigus Elektrilevi OÜ kasuks tähtajatult Elva valla omandis olevale
kinnistule järgnevalt: katastriüksus (17101:001:0535), asukohaga Puhja alevik, Pargi tänav, ala
suurus 95 m².
Seada isiklik kasutusõigus Elektrilevi OÜ kasuks tähtajatult Elva valla omandis olevale kin
nistule alljärgnevalt: katastriüksus (17007:003:0025), asukohaga Elva linn, Kesk tn 29, ala suurus
19 m².
Nõustuda maa riigi omandisse jätmisega Elva vallas Rõngu alevikus asuva Hoole tee 1

Projekti- ja tegevustoetuste taotluse
esitamisest

P

rojekti- ja tegevustoetuste taotlusi saab esitada 1. novembrini.
Projektitoetust antakse projektidele:
»» mis on suunatud kultuuri-, spordi-, tervise-, hariduse-, sotsiaalvaldkonna, noorsootöö,
looduse ja keskkonna ning külaliikumise arengule;

»» mis arendavad piirkondlikku tegevust;
»» mille raames korraldatakse vallasiseseid, maakondlikke, riiklikke või rahvusvahelisi
sündmusi;
»» mis on suunatud Elva valla kultuurilooliste materjalide kogumiseks, koostamiseks, säi
litamiseks ja publitseerimiseks.
Tegevustoetuse eesmärk on toetada Elva vallas mitmekesist kultuuritegevust omaalgatuse
kaudu; laste ja noorte harrastus- ja võistlusspordi alast tegevust; esindusvõistkondade loomist

maaüksuse osas.

ja arengut; laulu- ja tantsupeo protsessi jätkumist ja arendamist; rahvakultuuri edendamist ja

Muud

kogukonna arendamiseks suunatud tegevusi.

säilitamist; külaliikumise arendamist, kodanikualgatuse ja ühistegevuse aktiviseerimist; muid
Tegevustoetust antakse kolmes kategoorias: kultuuriühingud; spordiklubid, sealhulgas täis

Kiita heaks kaks hajaasustusprogrammi aruannet salv- ja puurkaevu rajamiseks.

kasvanute esindusvõistkonnad; muud mittetulundusühendused.
Salle Ritso

vallasekretär

Taotlusi saab esitada Elva valla koduleheküljel täites taotluse vormi.
Lisainfo: Margit Kink, margit.kink@elva.ee
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Elva uuele linnakeskusele asetati nurgakivi
Elva linnasüdame nurga
kivi pidulik asetamine
toimus 12. septembril
Elvas Kultuurikeskuse
esisel väljakul.
JAANIKA SAAR
VALLAARHITEKT

S

ündmusega tähistati uue
linnasüdame peatset val
mimist arhitektuuriprog
rammi „Hea avalik ruum“
raames. Elva uus linnakeskus saab
valmis oktoobri lõpuks.
Pidulikule nurgakivi asetamisele
saabusid peale Elva Vallavalitsuse
töötajate ja vallarahva ka Elva linna
südame projekti autor Diana Taal
feld ja Arhitektide liidust EV100
“Hea avalik ruum” programmijuht
Kalle Vellevoog ning ehitusfirma
RTS Infraehitus esindajad. Oma
tervitused tõi kohale Otepää Valla
valitsus ja EELK Valga praostkonna
praost Mart Jaanson.
Tuleviku tarbeks pandi ajakaps
lisse kaasa Arhitektide liidult “Hea
avaliku ruumi” plakat ning projekti
autorite esimene visand uuest Elva
linnasüdamest. Vallavalitsus lisas
väljaku valminud projekti, ehitus
loa, Elva valla lehe viimase numb
ri ja mõned käibel olevad mündid.
Nurgakivi asetas õuegalerii jalamile
vallavanem Toomas Järveoja ja asu
koht tähistati tänavasillutise tasa
pinda paigaldatud EV100 ja EAL
tänutahvliga.  
Üritusel peeti koos ehitajaga ka
projektialale paigaldatavate äri
moodulite sarikapidu. Õhtu jätku
misel näidati Kultuurikeskuse ette
paigaldatud väliekraanilt Elva Valla
valitsuse infotehnoloogianõuniku
Kayvo Krooni valmistatud lühifilmi
„Kesk tänava ehitus“ ja õhtu lõppes
mängufilmiga „Johannes Pääsukese
tõeline elu“. Mäletatavasti on filmi
lõppkaadrid filmitud just Elva raud
teejaama hoone juures, millest saab
linnasüdame projekt alguse.  

Arhitektuurivõistlusest
Eesti Vabariik 100 ja Eesti Arhitek
tide Liidu koostöös sündinud arhi
tektuuriprogrammiga “Hea avalik
ruum” ajakohastatakse Eesti Vaba

Foto: Kayvo Kroon

TOOMAS JÄRVEOJA, OÜ RTS INFRAEHITUSE JUHATUSE LIIGE REIN-ERIK KAAR, HEA AVALIKU
RUUMI PROGRAMMIJUHT KALLE VELLEVOOG JA ARHITEKT DIANA TAALFELD.

EESTI VABARIIK 100 JA EESTI ARHITEKTIDE LIIDU
TÄNUTAHVEL.

riigi 100. sünnipäeva auks kokku 15
Eesti linna ja asula keskused ning
väljakud. Seni on EV100 arhitek
tuuriprogrammi raames saanud
juba uue ilme linnakeskused Tõr
vas, Põlvas, Raplas, Valgas ja Võrus.
Elva linnakeskuse arhitektuuri
võistlus toimus 2016. aasta talvel ja
selle võitis töö nimega „Sõstrapõõ
saste vahel“, mille autorid on arhi
tektid Ülle Maiste, Diana Taalfeld,
Anne Saarniit, Roomet Helbre ning

Foto: Kayvo Kroon

Taavi Kuningas arhitektuuribüroo
dest AT HOME, NU, ubin pluss ja
TEMPT. Elva linnasüdant ehitab
OÜ RTS Infraehitus.

Ehitustöödest
Ehitustööde lõppemise tähtaeg
on 28. oktoober ja töödega ollakse
graafikus. Suur osa teekatetest on
rajatud ning Kesk tänava ääres põ
levad õhtuti kellukalaternad. Peagi
hakatakse paigaldama väikevorme

ELVA LINNASÜDAME ESIMENE VISAND.

ja tegelema haljastuse rajamisega.
Uus linnasüdame lahendus
arvestab Elva väikelinna olemu
sega ja ei satu vastuollu siinse
linnaruumi
arhitektuurikeelega
ning harjumuspäraste liikumistra
jektooridega. Peale selle arvestab
uus tänavalahendus rohkem jalgsi
ja rattaga liiklejatega. Selleks on
rajatud eraldi kergliiklustee. Sõi
dutee on muudetud kitsamaks ja
see reguleerib iseeneslikult auto

Foto: Kayvo Kroon

de kiirust. Vaba aja veetmiseks ja
linnaruumi nautimiseks on lisan
dunud palju väikevorme: istumis
pesad tänava ääres, tegevusatrakt
sioonid keskväljakul ja järvel asuval
rannaplatvormil.  
Projekti kaasrahastatakse Euroo
pa Liidu Euroopa Regionaalarengu
Fondist. Toetuse suurus on ligi 1
miljon eurot, Elva vald panustas
projekti elluviimisesse umbes 2,2
miljonit eurot.
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Omniva aitab:
korrektse postkasti spikker

LÜHIDALT

JÄMESOOLEVÄHI
SÕELUURINGUS
OSALEMISEGA
VÕID PÄÄSTA
OMA ELU

Korrektsed postkastid

2

teevad kirjakandjate töö
lihtsamaks ja aitavad
tellitud saadetistel post
kasti kiiremini jõuda.
HANNALIISA VISK
OMNIVA KOMMUNI
KATSIOONIOSAKOND

P

ostkastidele kehtestatud
minimaalsed mõõtmed on
25x35x6 cm, kuid soovitus
lik on kasutada märgata
valt suurema mahutavusega post
kaste. Postkasti postitamiseks ette
nähtud ava minimaalsed mõõtmed
on 2x23 cm. Lisaks võiks postkast
olla pealt täidetav ja lukustatav, et
vältida saadetise kokku murdmist
ning tagada saadetise turvalist säi
limist.

Ligipääs on tähtis
Postkasti paigaldamisel jälgi, et
postkastile oleks tagatud aasta
ringne ligipääs ja et tee postkasti
ni ning postkasti alune oleks vaba
takistustest. Postkast peab tagama
saadetiste kaitstuse ilmastikuolude
eest ilma ligipääsu piiramata. Kind
lasti peab postkast olema juurde
pääsetav hoolimata kellaajast, et
võimaldada postikulleril osutada
varajast lehekannet.
Oluline on ka, et postkast oleks
korralikult tähistatud. Juriidilise
isiku postkastile peab olema märgi
tud ka ettevõtte nimi/nimed.

POSTKAST PEAB OLEMA KORRALIKULT TÄHISTATUD JA TAGATUD AASTARINGNE LIGIPÄÄS.

Kortermajades
paigaldatakse
postkast kortermaja välisukse va
hetusse lähedusse. Näiteks saab
kasutada välisukse sisse paigalda
tavaid postkaste, et tagada ligipääs
ilma välisust avamata. Juhul, kui
postkastid on paigaldatud trepikot
ta, võiks kasutada universaalvõtit,
mis tagab kogu maja trepikodade
ligipääsetavuse ühe võtmega.
Eramaja puhul paigaldatakse
postkast elamut piirava aia külge.
Aia puudumisel on hea tava paigal
dada postkast krundi teepoolsele
piirile.
Hoolitseda tuleb ka selle eest, et
koduloomad (eelkõige koerad) ei
pääseks postkasti juurde või teise
le poole aeda, sest sellisel juhul on

postikulleril õigus keelduda post
kasti teenindamast oma turvalisu
se tagamiseks.
Külades paigaldatakse postkas
tid eeskätt põhimaantee või suure
ma hooldatud tee äärde, koondades
ümbruskonna adressaadid ühte
kohta. Kokkuleppel paigaldatakse
postkast elu- või asukohast mõist
likule kaugusele, näiteks lähimasse
bussipeatusesse, küla infotahvli
juurde või teeotsa.
Alati tuleb arvestada asjaoluga,
et oleks tagatud võimalus sõiduki
ajutiseks peatumiseks ning seejuu
res oleks tagatud peatuvate sõidu
kite ja inimeste ohutus. Tagatud
peab olema ka aastaringne ligipääs
postkastile. Postkastil peab olema

Foto: Pixabay

nähtavale kohale märgitud küla ja
talu nimi.

Asukoht tuleb
kooskõlastada
Kui soovid oma postkasti asukohta
muuta, siis teavita oma soovist ka
Omnivat kodulehel asuva veebivor
mi abil. Vajadusel võetakse sinuga
ühendust, et postkasti asukoht kin
nitada või selle paigaldamist täp
sustada. Kindlasti on oluline post
kasti asukoht kooskõlastada, sest
kahjuks ei ole võimalik posti toime
tada nendesse postkastidesse, mille
asukoht ei ole kinnitatud. Samuti
ei ole Omnival kohustust toimeta
da saadetisi postkasti, mille paigu
tamine ei ole kooskõlastatud.

Omastehooldaja algkursuse kutse

M

TÜ Eesti Omastehooldus
kutsub kõiki lähedase
hooldusega seotud inime
si ja hooldusest huvitatuid osalema
lühikoolitusel „Omastehooldaja
Algkursus“, mis toimub 6. no
vembril kell 10 ja 9. novembril kell
10, aadressil Pargi 2, Elva linn. Koo
litus on ühepäevane, registreeru
misel on võimalik valida, kumb aeg
sobib paremini.

Viietunnise koolituse eesmärk
on tutvustada kohaliku oma
valitsuse
sotsiaalhoolekandelise
abi korraldust, kirjeldada riigi
tasandi teenuseid ning suunata
omastehooldajat tervist säästvate
valikute ja otsuste tegemisel, luua
selgem pilt olemasolevatest võima
lustest hoolduskohustuse täitmisel
ja hoolduskoormuse kandmisel.
Kui tunnete, et hoolduskoor

mus on liialt raske kanda, päevad
on täis lähedase hooldusprobleeme
ning olete kõige selle keskel jäänud
üksi ja ei tea, kuidas või mida edasi
teha, siis see koolitus on lahendus.
Algkursus annab soovitusi eelkõige
enese igapäevaelu paremaks korral
damiseks ning vastab erinevatele
küsimustele, mis vajavad praktilist
lahendust. Samuti toimub kooli
tuspäeva lõpus individuaalne ta

suta nõustamine (palume kindlasti
eelnevalt oma soovist teada anda).
Koolitust korraldavad MTÜ Eesti
Omastehoolduse juhatuse liikmed
Helle Lepik ja Ivar Paimre.
Osalemiseks on vajalik registree
rumine hiljemalt kolm päeva enne
koolituse toimumist e-aadressil
info@omastehooldus.eu või telefo
nil 5068822.

019. aastal kutsu
takse jämesoole
vähi sõeluuringule
mehi ja naisi, kes
on sündinud aastal 1953,
1955, 1957 ja 1959. Sõeluurin
gul osalemiseks pöördu oma
perearsti või -õe vastuvõtule.
Seal antakse peitvere testi
tegemiseks vajalik komplekt.
Komplektis on test, info
materjal, ankeet ja makstud
vastusega ümbrik, kuhu on
peale trükitud labori aadress.
Testi saab teha endale kõige
turvalisemas kohas – kodus.
Sõeluuringus osalemine on
ravikindlustatud inimesele
tasuta, kogu uuringuprotses
si rahastab haigekassa.
Nüüdsest saabuvad vähi
sõeluuringute kutsed e-pos
tiga. E-kutse saavad kõik
sõeluuringu sihtrühma kuu
luvad inimesed, kellel on
isikukood@eesti.ee
e-post
suunatud oma isiklikule mei
liaadressile või märgitud rah
vastikuregistrisse. Kui vähi
register ei saa infot e-posti
kohta, saadetakse välja pa
berkutse rahvastikuregistris
märgitud aadressile. Seepä
rast kontrollige kindlasti, kas
teie eesti.ee e-post on suuna
tud igapäevaselt kasutusel
olevale meiliaadressile.
Sõeluuringus osalemiseks
ei pea kutset ootama jääma.
Kui teie sünniaasta on uurin
gu sihtrühmas, võid uurin
gus osalemiseks pöörduda
ise oma perearsti või -õe poo
le. Kindlasti peaks pöörduma
perearsti poole, kui väljahei
tes on nähtavat verd või esi
neb raskusi keha kergenda
misega. Vähi sõeluuring on
eelkõige hea võimalus kont
rollida oma tervist veendu
maks, et olete terve. Edukas
jämesoolevähi
sõeluuring
aitab ära hoida kolmandiku
jämesoolevähi surmadest.
Jämesoolevähi sõeluurin
gu kohta leiab rohkem infot
aadressilt soeluuring.ee.
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Elva spordihoones
peeti sarikapidu

LÜHIDALT
RÕNGU KOOL
KUTSUB KÜLLA

Elva spordihoones peeti

ehitus, kus hakkab olema jook
suraja start. Ehitusjuht ütles veel
ka, et talveks tuleb saada hoone
veetihedaks ja hoone karp täiesti
kinni.
„Kui vaatame suurt pilti, siis on
ehitustööd kulgenud seni plaani
päraselt, kuid seoses lisa geoloo
gilise uuringu tellimisega selgus,
et hoone alla jääb turbakiht,“ kir
jeldas Sinijärv. Koostöös tublide
projekteerijate, väliste asjatundja
te ning tellijaga lahendati ettenä
gematu takistus, lisas ta.
Spordihoone ehitustööd algasid
selle aasta mais ning hoone valmi
mistähtaeg on 30. juuni 2020.

19. septembril sarika
pidu, mis tähistas
ehitustööde jõudmist
järku, kus hoone on saa
vutanud oma kõrguse.
MERILYN SÄDE
KOMMUNIKATSIOONIJUHT

P

ärja tõid katuselt tõstuki
abiga ära vallavanem Too
mas Järveoja ja KRC Ehitu
se projektijuht Jegor Šur

Palju uusi võimalusi

min.
Elva vallavanem Toomas Järveo
ja ütles, et Elvas on spordihoonet
kaua oodatud, kuna seni ei ole ol
nud võimalik Elva Gümnaasiumi
õpilastel sportida nüüdisaegsetes
ruumides. „Kindlasti oodatakse
spordihoonet ka kogu vallas, sest
see annab kõikidele lastele ja ka
täiskasvanutele võimalusi aktiiv
seks eluviisiks,“ lisas ta.

Ehitustööd graafikus
Vallavanem avaldas lootust, et
uus spordihoone aitab kohalike
sportlaste edus olulist rolli män
gida. „See on võimalus korralda
da just Elvas uusi spordivõistlusi
ja laagreid,“ lisas ta. Vallavanem
tänas nii projekteerijat, arhitekti
kui ka ehitajat ja kõiki teisi, kes

TOOMAS JÄRVEOJA JA JEGOR ŠURMIN PÄRAST
PÄRJA ALLATOOMIST.

on spordihoone ehitusse panus
tanud.
KRC Ehituse juhatuse liige ja
ehitusjuht Taavi Sinijärv ütles, et
ehitustööd on graafikus. „Praegu
käib välisseinte ja katusekonst
ruktsiooni ehitus, samuti on alus

tatud teede ja platside ehitusega
ning rajatud on välistrassid,“ lisas
Sinijärv.
Sel aastal seisavad veel ees
hoone klaasgalerii ühendamine
olemasoleva koolimajaga ning
väljaulatuva konsoolse hooneosa

Vaimse tervise päeval võetakse
vallas ette tervislik rännak

V

aimse tervise päeval, 10. oktoob
ril on kõigil võimalus osaleda
vaimsel rännakul.
Kogunemised toimuvad valla
eri piirkondades ning on võimalus jalutada
looduses ja kogeda midagi uut enese liikumi
se kaudu. Seejärel tullakse tagasi kogunemis
paikadesse, kus saab kogeda midagi uut ja
põnevat. Ürituse eesmärk on inspireerida
kõiki liikuma ja liigutama, lisaks märkama
ja pöörama tähelepanu oma enesetundele ja
tervisele.

Foto: Kayvo Kroon

Vaimsel rännakul on võimalus liigutada
ennast teadlikult ning näha uusi võimalusi
teise nurga alt.
Üritusele on oodatud kõik koos oma pere
de, sõprade ja tuttavatega.
Rännakud toimuvad Rannus, Rõngus,
Puhjas ja Elvas. Täpsemat ajakava ja ürituse
infot jagatakse valla ja sihtasutuse Elva Kul
tuur ja Sport kanalites oktoobri alguses.
Lisainfo: Madis Šumanov, madis.suma
nov@elva.ee või tel 5138677

Ehitatava hoone suurus on 4000
ruutmeetrit, esimesele korrusele
on planeeritud suur spordisaal koos
riietus- ja administreerimisruumi
dega. Hoone teisel korrusel hakka
vad paiknema jõusaal, aeroobika- ja
treeningsaalid, 60 m jooksurada
ning kaugus- ja 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 selle
aasta veebruaris riigihankel osa
lenud edukaima pakkujaga KRC
Ehitus OÜ-ga. Spordihoone mak
sumus on kokku ligi 4,7 miljonit
eurot.

19.

oktoobril toi
mub Rõngu
Keskkoolis
üritus „Rõngu hariduselu
333“. Koolipere ootab külla
endiseid ja tänaseid õpilasi,
töötajaid,
lapsevanemaid,
kooli sõpru ja toetajaid
tähistama 333. aasta täitu

mist koolihariduse algusest
Rõngu piirkonnas.
Kell 13.30 toimub välja
sõit kalmistule Rõngu bussi
jaamast. Toimub küünalde
süütamine endiste koolitöö
tajate haudadel. Kell 15 algab
ajalookonverents koolimaja
auditooriumis, kus esinevad
Ülo Matteus, Kairit Johan
son ning Anneli Aan. Sellele
järgneb kell 18 aktus.
Kell 19–22 toimub kooli
maja võimlas pidu ansamb
liga „FIX“. Avatud on kohvik
kell 17–22. Sündmus on kõi
gile tasuta.
Info telefonil 745 9438 või
e-aadressil kool@rongu.edu.
ee.

RÕNGU
KOOL.

Foto:
Kayvo Kroon

Kaasava eelarve ideede
tutvustus

9.

oktoobril
kell
18
toimub
Rõngu
Rahvamajas
kaasa
va eelarve hääletusele pää
senud ideede avalik tutvustamine.
Kaasava eelarve ideekorje toi
mus 1.–15. septembril ja selle raames lae
kus 16 ettepanekut. Ideesid vaatab üle
sõelumiskomisjon ning rahvahääletu
sele pääsenud ideed avalikustatakse 25.
septembril Elva Valla veebilehel elva.ee.
Ideede avalikul tutvustamisel saa
vad väljavalitud ideede autorid võimaluse

kolme minuti jooksul oma esitatud ideed
selgitada ning vastata tekkinud küsimus
tele. Kõik huvilised on oodatud!
Kaasava eelarve rahvahääletus toimub
14.–20. oktoobril VOLIS-keskkonnas.
Hääletada saavad kõik vähemalt
16-aastased, kes elavad rahvastikuregistri
järgi Elva vallas. Hääletamiseks avatakse
hääletuspunktid teenuskeskustes, suure
mates poodides, raamatukogudes ja koo
lides. Vaata täpsemalt elva.ee/kaasaveel
arve.
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Mütomängud
Elva vallas
Konguta ja Palupera koolide ühised kooli
olümpiamängud toimusid 6. septembril
Konguta kooli staadionil ja Annikoru
parkmetsas ning kandsid nime Mütomängud.
KAIE TALI
KONGUTA KOOLI KEHALISE
KASVATUSE ÕPETAJA

M

ängude eesmärk oli
lõimida eesti päri
muskultuuri, olüm
piamängude ajalugu
ja nüüdisaegseid olümpiamänge.
Iga klass valis eesti mütoloogiast
ühe tegelaskuju, kellega sarna
neda ja nii olid olümpial kostü
meeritult esindatud Tulehaldjad,
Kratid, Libahundid, Härjapõlvla
sed, Metsavanad, Vanapaganad ja
Põrgu
piigad, Luupainajad, Tuli
hännad jt vahvad tegelased.
Esimesel koolinädalal uurisid
lapsed olümpiamängude ajalugu,
sümboleid ja võistlusalasid. Õpi
lased said teada põnevaid fakte
olümpiamängude sünnimaast, tule
süütamisest, spordialadest, ausa
mängu põhimõtetest ning Eesti
olümpiavõitjatest. Läbitöötatud
materjali põhjal valmisid olüm
piamängude plakatid. Külastati
Spordimuuseumi ja muuseum tuli
töötubadega kooligi.

Mütomängude toimumispäeval
liikus lustlik spordiseltskond olüm
piamängude maskott Tigu Liine
vedamisel staadionile. Spordipeo
avas vallavanem Toomas Järveo
ja. Olümpiatule süütas Elva valla
laskesuusataja Roland Lessing, kes
on kokku võistelnud viiel olümpial.
Olümpialipu heiskas Konguta Koo
li läbi aegade parim sportlane Ras
mus Kivari. Sportlase vande andis
Mariliis Paal ja kohtuniku vande
Palupera Põhikooli kehalise kasva
tuse õpetaja Raul Lehismets. Peale
kultuuriprogrammi ja soojendus
võimlemist järgnesid spordivõist
lused.

Sai ronida ja roomata
Võistlusalad olid: Krati kiirustest,
Metsikute seiklusrada, Põhjakon
na hüpped, Metsavana täpsusvise,
Tõnni kiviheide, Halltõve püüdmi
ne, Tulihänna jooks, Härjapõlvlas
te koputamisvõistlus ja Tulutooja
teatevõistlus. Lapsed pidasid põne
vaimaks Metsikute seiklusrada, kus
tuli ronida, roomata, joosta mäest
üles ja ekselda labürindis. Vahvad
alad olid ka kotisuu kinnisidumine

OLÜMPIATULE SÜÜTAS ROLAND
LESSING.

aja peale ja vee kandmine aukliku
ämbriga. Kõik osalejad said tänu
täheks diplomi ja Rootsi sponsorite
poolt kommikarbi.
Suur tänu Palupera koolipe

Noorte omaalgatusfondist saab
taotleda rahalist toetust

E

Foto: erakogu

METSAVANA TÄPSUSVISE.

lva vallas elavatel 7–26aastastel noor
tel on võimalik taotleda vallavalitsu
se noorte omaalgatusfondist rahalist
toetust oma ideede ja projektide teostami
seks. Taotlus tuleb esitada 1. novembriks.
Vallavalitsuse määrus „Elva valla huvi
hariduse ja huvitegevuse kavas aastateks
2019-2020 ette nähtud Elva valla noorte
omaalgatusfondist rahalise toetuse taotle
mise ja määramise kord“ aitab reguleerida
rahvastikuregistri andmetel Elva vallas elava
te 7–26-aastaste noorte omaalgatusprojekti
de toetamise põhimõtteid, et arendada noor
sootööd ning ergutada noorte omaalgatust.
Toetust võib taotleda noorteühendus, selt

sing (nt õpilasesindus) või vähemalt 7-aas
tane füüsiline isik. Alla 18-aastase isiku või
isikute noorteühendust peab toetuse taotle
misel esindama vähemalt üks täiskasvanu.
Toetuse määr on ühe omaalgatusprojekti
kohta kuni 600 eurot ja iga taotleja saab esi
tada vallavalitsuse haridus- ja kultuuriosa
konnale ühe taotluse taotlusvoorus kaks
korda aastas 1. novembriks ja 1. märtsiks.
Projekte hindab komisjon kokkulepitud kri
teeriumite alusel. Toetust eraldatakse selleks
ette nähtud vahenditest, mis on eraldatud
riigi eelarvest huvihariduse ja huvitegevuse
sihtotstarbelise toetusena.
Lisainfo: Margit Kink, margit.kink@elva.ee

Foto: erakogu

TIGU LIINA TANTSUHOOS.

rele kaasalöömise eest! Samuti
täname tublit meeskonda ja Kon
guta Kooli vilistlasi, kes aitasid
Mütomänge korraldada ja lastele
sportimis
rõõmu valmistada. Kii

Foto: erakogu

dusõnad Harri Richard Treierile ja
jäädvustus
firmale tubli töö eest!
Täname ka kooliolümpiamängude
projekti toetajat Eesti Olümpia
akadeemiat.

Elva koolituskeskus kutsub
kursusele „Õppimine läbi lugude“

K

ursus toimub Rõngu Rahvamajas
alates 4. oktoobrist neljal järjesti
kusel reedel kell 14–16.30.
Osalema on oodatud inimesed vanuses
50+, kellel on kutse-, kesk-, keskeri või kõrg
hariduse omandamisest möödas enam kui
20 aastat. Vanuse ülemist piiri ei ole.
Koolitust korraldatakse koostöös Eesti
Vabaharidusliiduga, seda toetab Euroopa
Sotsiaalfond ja Eesti riik ning osalejale on
see tasuta. Eesmärk on innustada inimesi
ennast arendama ja õppima sõltumata va
nusest.
Õppe sisu:
»» Elukestva õppe olulisus;

»» Õpioskused, täiskasvanuna õppimise
eripärad;
»» Inimese vajadused, vajadus areneda,
teada saada ja õppida;
»» Muinasjutud ja muistendid kui vanim
õppimisviis;
»» Lood kui väärtushinnangute kujundaja
ja teadmiste allikas;
»» Gunter Pauli lood kui universaalne
õppevahend;
»» Lugude analüüs, arutelud;
»» Oma loo loomine ja selle jagamine teis
tele, esitamine.
Info ja registreerimine: tel 5167 362
või knoorkoiv@gmail.com
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KUUPÄEV

SÜNDMUS

ASUKOHT

PILETI HIND

30. september
kell 19
1.–14. oktoober,
E–R 10–13,
E–N 18–19
3. oktoober
kell 11
3. oktoober kell
11-14
4. oktoober
kell 18
5. oktoober kell
16
5. oktoober
kell 13
5.–6. oktoober

Eesti ETNO ringreis 2019 Maailmamuusika
kontsert
Näitus "Minu Eesti täna"

Konguta Rahva
maja
Puhja Seltsimaja

6€/4€

07. oktoober
kell 16
7. oktoober
kell 18
7. oktoober
kell 18
7. oktoober
kell 18:30
7. oktoober
kell 19
8. oktoober
kell 19
9. oktoober
kell 11
9. oktoober
kell 18
11. oktoober
kell 19
12. oktoober
kell 11
12. oktoober
kell 15
13. oktoober
kell 13
15. oktoober
kell 19
16. oktoober
kell 13
16. oktoober
kell 19
16. oktoober
kell 19
19. oktoober
kell 13:30-22
25. oktoober
kell 19
26. oktoober
kell 12
26. oktoober
kell 18

tasuta

Pihkva tsirkuse etendus Barrameo

Puhja Seltsimaja

6€

Doonoripäev Elvas

tasuta

Eakate päeva tähistamine, Sirje ja Rein Kurg

Elva Kultuuri
keskus
Puhja Seltsimaja

Kait Tamra kontsert

Puhja kirik

FC Elva - Rakvere JK Tarvas

Elva Linnastaadion

tasuta / anne
tustega
tasuta

Elva valla lahtised meistrivõistlused 2019

Annikoru ja Elva
discgolfiparkides
Rannu Rahvamaja

4€/3€

Aakre Rahvamaja

tasuta

Puhja kirik

Lastefilm "Solan ja Ludvig. Reis kuule"

tasuta

Avalik arutelu: Aakre küla soojusmajanduse
arengukava
Tuuliki Jürjo orelikontsert "Ketsemani aia
mõtisklused"
Kinokohvik "Vanamehe film"

Rannu Rahvamaja

tasuta / anne
tustega
5 €/ 3.50 €

Kino "Vanamehe film"

Puhja Seltsimaja

5€ / 4€

Konguta Rahva
maja
Elva Kultuuri
keskus
Rõngu Rahvamaja

5€ / 4€

Elva Kultuuri
keskus
Elva linnaraamatu
kogu kaminasaal
Rõngu Rahvamaja

eelmüügist 5 €,
kohapeal 7 €
tasuta

Nike Arena Elva

tasuta
16 € / 13 €

Kuressaare Linnateater:
Järgmine peatus: Kosmos
Naiste karikamäng FC Elva (N)
vs. Nõmme Kalju FC (N)
Rakvere Teater: "Hullemast hullem"

Elva Kultuuri
keskus
Elva Kultuuri
keskus
Nike Arena Elva
Rannu Rahvamaja

16 € / 14 €

"Rõngu Hariduselu 333"

Rõngu Keskkool

tasuta

Kino "Vanamehe film" kohtumine
filmiloojatega
Lasteteater Reky: Jussikese seitse sõpra
Kaasav eelarve: ideede avalik tutvustus
Ansambel Helisev Horoskoop
10. sünnipäeva kontsert
Valter Heueri XI mälestusturniir välkmales
Konverents "Naine muutuvas ajas"
Rõngu Maanaiste Selts 90 juubelipidustused
FC Elva (N) – Nõmme Kalju FC (N)
Kuressaare Linnateater "Röövsaak"

8€

Tervitame uusi
ilmakodanikke!
Oliver Lotz

Sander Makki

Oskar Lotz

Grislyn-Renesmee Koppel

Berit Põldre

Andres William Tomberg

Christian Mall

Kenneth Ostrak

sündis 26.08.2019
sündis 26.08.2019
sündis 27.08.2019
sündis 31.08.2019

sündis 07.09.2019
sündis 10.09.2019
sündis 13.09.2019
sündis 15.09.2019

Rosanna Säälik

sündis 01.09.2019

Elva vald mälestab
Ellen Puskar

Jaanus Pikkajago

Maimu Tuvi

Ellen Hurt

Ljudmila Makarevitš

Karl Kriisa

Altenberg Kilch

Enn Pikk

28.11.1933-31.08.2019
20.04.1938-04.09.2019
04.11.1935-06.09.2019
18.07.1925-07.09.2019

27.11.1971-08.09.2019
28.10.1926-12.09.2019
23.03.1934-12.09.2019
03.05.1943-13.09.2019

Laine Raadom
tasuta

tasuta

23.05.1929-07.09.2019

Tantsuring alustab hooaega
Eakate tantsuring alustab uut hooaega 14. oktoobril kell 10 Elva Eakate
Päevakeskuses (Supelranna 21). Kõik on oodatud!
Lisainfo Anu Uudelt, tel 5185437.

12 € / 8 €
tasuta

Logopidu

Rannu Rahvamaja

10 €

Muuseumisõprade klubi "Muuseum Elvas 60"

Elva EELK kirik

tasuta

Elva valla sünnipäeva kontsert
Ansambel Kruuv

Elva Kultuuri
keskus

10 €

Eelkool Peedu koolis
TERA Peedu Kooli eelkoolis on viimased vabad kohad 3. oktoobril
alustavasse rühma! Lapsi ootavad õpetajad Helen, Helena ja Marika.
Eelkooli eesmärk on anda lastele ja vanematele võimalus tutvuda kooli
ja õpetajatega, harjuda koolikorraldusega ning valmistada lapsi ette suju
vaks kohanemiseks 1. klassis.
Eelkoolis toimuvad erinevad üldõpetuslikud tegevused tulevaste õpeta
jatega, lisaks inglise keele õpe läbi luuletuste ja laulude.
Rohkem infot eelkooli kohta ja registreerimise vormi leiad kodulehelt
peedukool.ee
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