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Järve Lasteaias avati
16-kohaline lasteaiarühm

Perekeskuse endised ruumid on renoveeritud ning nüüd tegutseb neis Järve Lasteaia
Millimallikate rühm. 		
Fotod: Triin Kaaver

1. septembrist tegutseb sihtasutu
se Elva Laste- ja Perekeskuse Järve
Lasteaed neljarühmalisena.
Elva linna lasteaedade kohtadele
on suur nõudlus ning juba käesoleva
aasta varakevadel oli selge, et vallal
on vajadus sügisest avada lisaks uus
rühm. Alusharidusteenuse tagami
ne on kohalikule omavalitsusele
kohustuslik.
Haridus- ja kultuuriosakond kirju
tas sihtasutusele Innove projekti, et
Euroopa Sotsiaalfondi kaasrahastuse
abil avada uus lasteaiarühm. Posi
tiivne rahastusotsus laekus juunis
ning uue rühma loomiseks saadi
toetust 70 560 eurot.
Seejärel asuti läbi rääkima Elva
Laste- ja Perekeskusega, kellega
on seni tehtud väga head koostööd
eelneva kolme rühma osas. Läbi
rääkimiste tulemusena jõuti otsu
sele, et uus rühmaruum hakkab
olema endistes perekeskuse konto
riruumides. Tänu CT Grupp OÜ-le
sai ruumid suve jooksul värske väl
janägemise. Ruumi uued elanikud,
Millimallikate rühma lapsed, kolisid
sisse septembri alguses. Millimalli
kate eelmisesse rühmaruumi asus
selle kuu algusest toimetama uus
sõimerühm Teokesed.
Uus rühm on komplekteeritud
kõige pisematest lastest ja neil on
käsil põnev harjutamisperiood.

Rühmas asusid tööle õpetajad Liis
Litvinov ja Kristiina Kärkkänen ning
õpetaja abina varasemalt lasteaias
tugiisikuna töötanud Kaidi Kase
mägi.
Uue rühma avamine on võimal
danud leevendada survet lasteaia
kohtade järjekorrale.
Järve Lastaed alustas tegevust
2015. aasta alguses. Sel aastal
uuendati ka 2013. aastal esimesena
lastehoiuks valminud rühma sise
viimistlust. Septembri lõpuks valmib
remont lasteaia köögis, kuhu tuleb
täiesti uus tehnika ja sisustus. Laste
toitlustamiseks on lastele spetsiali
seerunud toitumisspetsialistilt tel
litud menüü, kus on väga suur rõhk
köögi- ja puuviljadel.
Laste toetamiseks on lasteaias
olemas logopeed ja eripedagoog,
lisaks tehakse vajaduspõhist
koostööd asutuse rehabilitatsioo
nimeeskonnaga, kus on lisaks eel
nimetatutele olemas ka füsiotera
peut, psühholoog ja vaimse tervise
õde.
Triin Kaaver
haridusspetsialist
Gerda Kiipli-Hiir
SA Elva Laste- ja Perekeskuse
juhataja

Riik toetab vee- ja kanalisatsioonivõrguga liitumist
Keskkonnainvesteeringute
Keskus annab Eesti väikelinnadele toetust vee- ja kanalisatsiooni
võrguga liitumiseks. Elva vallas
saavad toetust taotleda Elva linna
majapidamised kanalisatsiooni ja
veetoru paigaldamiseks tänavalt
kuni elamuni. Toetusi jagatakse
kuni vahendite ammendumiseni.
Elva linna piires on valdavale osale
majapidamistest tagatud võimalus
kanalisatsiooniga liitumiseks, kuid
ligikaudu 20 protsenti majapi
damistest ei ole siiski seda veel
teinud. Kõige rohkem asub Peedu
ning Üle-Raudtee linnaosas maja
pidamisi, mis pole veel vee- ja kana

lisatsioonivõrguga liitunud.
Ühe kinnistu kohta saab esitada
ühe vee- ja kanalisatsioonivõrguga
liitumise toetuse taotluse. Toetust
ei anta elamusiseste torustike ehi
tustöödeks, sh veemõõdusõlmede
rajamiseks, varasemalt teostatud
tööde rahastamiseks ning hoones
tamata või ehitusjärgus elamutega
kinnistutele torustiku rajamiseks.
Juhul, kui on võimalik liituda nii
vee- kui ka kanalisatsiooniga, on
toetuse saamise eelduseks liitumine
mõlema teenusega.
Keskmine toetuse suurus jääb
vahemikku 2000–2500 eurot, sõltu
des rajatava torustiku pikkusest ning

konkreetsest teenusest. Majapidami
se enda kanda jääb kolmandik tööde
maksumusest.
Lähiaastatel on muutumas ühis
veevärgi ja -kanalisatsiooni seadus,
mis tulevikus kohustab inimesi lii
tuma kanalisatsiooniga juhul, kui
majapidamisele on tagatud võimalus
liitumiseks ning puudub endal nõue
tele vastav reovee kogumise lahen
dus. Arvestades hinda, mugavust
ning põuast tulenevat vee nappuse
riski, on pikas perspektiivis liitumine
vee- ja kanalisatsioonivõrguga maja
pidamisele äratasuv.
Toetuse taotlemiseks tuleb
vee- ettevõtjaga sõlmida liitumis

leping. Elva linnas on kohalikuks
vee-ettevõtteks AS Emajõe Veevärk.
Liitumistaotlus on võimalik vor
mistada vee-ettevõtte kodulehel
www.evv.ee/kliendile/liitumine.
Täpsem info on leitav ja taot
lust on võimalik esitada veebilehel
www.kik.ee.
Lisainfo e-posti aadressil
allan.allik@elva.ee.
Allan Allik
arendusspetsialist

LÜHIDALT

Esindusürituste
toetuse taotluste
vastuvõtt on
alanud
Vastavalt Elva valla eelarvest
projektitoetuste taotlemise ja eral
damise korrale on võimalik taotleda
esindusürituse toetust. Taotlusi
saab esitada kuni 1. oktoobrini.
Esindusürituse toetus on mõeldud
Elva valla suursündmustele, mis toi
muvad regulaarselt, on üleriigilise
või rahvusvahelise mõõtmega ja on
olulised Elva valla tutvustamiseks
ja maine seisukohast ning aitavad
kaasa valla arengule.
Esindusürituste nimekirja kinnitab
1. novembriks volikogu kultuuri
komisjon, mis on ühtlasi ka üldine
projektitoetuse taotluste tähtaeg.
Sündmused, mis ei mahu esindus
ürituste nimekirja, saavad toetust
taotleda võrdsetel alustel teiste
projektidega, uut taotlust selleks
esitada vaja ei ole.
Projektitoetuse taotluse vormi
leiab valla veebilehelt www.elva.ee
teenuste ja toimingute rubriigist.
Karmen Moont
kultuurispetsialist

Tunnusta Elva
valla ettevõtjat!
Elva valla ettevõtlusvaldkonna
tunnustusavalduste statuudi koha
selt tõstetakse esile Elva valla silma
paistvaid ettevõtjaid. Tunnustamine
toimub 4. oktoobril ettevõtlus
konverentsil.
Ettevõtjaid tunnustatakse järgne
vates kategooriates: aasta ettevõtja,
aasta maaelu arendaja, aasta töö
andja, särav startija, aasta arendus
projekt, aasta turismitegu.
Ettepanekuid Elva valla ette
võtjate tunnustamiseks saab
esitada kuni 30. septembrini Elva
valla veebilehe e-vormil, e-posti
teel elva@elva.ee või kirjalikult Elva
vallavalitsuses.
Kertu Vuks
arengu- ja planeeringuosakonna
juhataja
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Elva Vallavalitsuse 21.08.2018 istungil otsustati:

Ülevaade volikogu istungist
27. augustil toimunud volikogu
istungi päevakorras oli 11 punkti –
seitse otsuse eelnõud ja viis määruse
eelnõud.
Istung algas vallavanem Toomas
Järveoja ettekandega, kes andis üle
vaate vallavalitsuse tööst, elanike
statistikast, valla rahalisest seisust ja
pooleliolevatest töödest. Vallavanem
märkis positiivsena ära asjaolu, et
elanike arv on võrreldes aasta algu
sega püsinud stabiilsena ning pole
vähenenud. 1. augusti seisuga elab
vallas 14 577 inimest.
Volikogu otsustas, et alates käes
oleva aasta 1. septembrist võetakse
volikogu töös kasutusele tarkvara
arendus VOLIS, eesmärgiga kaas
ajastada istungite läbiviimist. Häälte
lugemine muutub elektrooniliseks,
protokolli salvestuvad automaatselt
sõnasoovijate nimed. Lisaks on nüüd
volikogu liikmel võimalik osaleda
istungil ka virtuaalselt.
Volikogu kiitis heaks arengukava
ja eelarvestrateegia eelnõu ning see
otsustati suunata avalikule välja
panekule. Arengukava ja eelarve
strateegia on valla tegevuse kõige
olulisem strateegiline dokument, mis
määrab ära eesmärgid ja nende ellu
viimiseks suuremad investeeringud
kuni 2025. aastani.

Volikogu kinnitas viie koolieelse
lasteasutuse põhimäärused. See on
järjekordne samm, mis on tingitud
haldusreformist ja eesmärk on üht
lustada koolieelsete lasteasutuste
tegevuse alused.
Muudeti sihtasutuse Elva Laste- ja
Perekeskus põhikirja, kuhu lisandus
ühe tegevusena tervishoiuteenuse
osutamine ja teise tegevusena toitlus
tusteenuse osutamine lastehoidudele,
mis ei kuulu omavalitsusele.
Istungil otsustati mitte nõustuda
geoloogilise uuringuloa andmisega
Karijärve uuringuruumi (karjääri)
geoloogiliseks uurimiseks. Arva
must küsis vallalt Keskkonnaamet,
kes menetles OÜ Makita Karjäärid
uuringuloa taotlust. Karjääri uurin
gutega mittenõustumine tulenes
sellest, et Elva vallavolikoguni jõudsid
Karijärve küla elanike poolt kogutud
allkirjad uuringute tegemise vastu ja
asjaolu, et selles piirkonnas on juba
kolm töötavat karjääri, milles kruusa
varu on märkimisväärne ja piisav
lähiaja vajadusteks.
Istungile oli esitatud ka otsuse
eelnõu, millega kinnitati kuue ühine
nud omavalitsuse üldplaneeringute
ülevaatamise tulemused. Kõik üld
planeeringud on praegu kehtivad ja
nende alusel kujundatakse Elva valla

anda ehitusluba Elvas Supelranna tn 19 Elva Haigla C korpuse I korruse ümber
ehitamiseks ja laiendamiseks vastavalt ehitusprojektile;
eraldada 2018. a eelarve reservfondist Aakre Lasteaed-Algkooli üldkulude eelarvesse 14
041 eurot Aakre külas Mõisa tee 10 asuva hoone välisuste ostu ja paigaldustööde ning
trepikoja ja koridori remonttööde kulude katteks;
eraldada 2018. a eelarve reservfondist Aakre Rahvamaja üldkulude eelarvesse 19
484 eurot Aakre külas Mõisa tee 12 asuva hoone piksekaitsesüsteemi ja tuletõkkeuste
paigaldustööde ning kontoriruumi ehitustöö kulude katteks;
kinnitada hajaasustuse programmi esitatud taotluste hindamise tulemused: rahuldada
hinnatud taotlused pingerea alusel tingimuslikult täielikult 25 isikule, ilma lisatingimus
teta täielikult 13 isikule, osaliselt ühele isikule, jätta rahuldamata 13 isiku taotlused, kuna
esitatud projektide rahastamiseks taotlusvoorus toetusvahendeid ei jätkunud;
kinnitada Rannu Raamatukogu raamatukoguhoidja ametijuhend;
kinnitada Rannu Rahvamaja töötajate koosseis;
muuta Konguta Vallavalitsuse 6. juuni 2016 korraldust nr 129;
määrata Mäeotsa külas Jäneseõue katastriüksuse maa maksustamishinnaks 870 eurot;
määrata projekteerimistingimused Kobilu külas Tüki elamu, sauna ja abihoone laiendus
projekti koostamiseks;
määrata projekteerimistingimused Elva linnas Kase tn 23 üksikelamu laiendamiseks ja
uue abihoone püstitamiseks;
suurendada alates 2018/2019 õppeaastast Rõngu Lasteaed Pihlakobar rühma registree
ritud laste arvu järgmiselt: 1. Lepatriinude rühmas (3–6-aastased) 22 last; 2. Liblikate
rühmas (6–7-aastased) 21 last;
sõlmida SA-ga Elva Laste- ja Perekeskus lasteaiateenuse osutamise leping perioodiks
01.09.2018–31.08.2020 koolieelse lasteasutuse tegevuskulu arvestusliku maksumusega
2018. a 399,41 eurot; 2019. a 448 eurot; 2020. a 455,43 eurot lapse kohta kuus.
taotleda isikliku kasutusõiguse (reaalservituudi) seadmist Eesti Vabariigi omandis,
Majandus-ja Kommunikatsiooniministeeriumi valitsemisel ning Maanteeameti valduses
olevate kinnisasjade osadele Elva valla kasuks seoses „Palupera küla jalg-ja jalgrattatee
ning parkla projekt“ ja „Hellenurme küla jalgratta - ja jalgtee projekt“ rajatiste ehitamiseks
ja omamiseks;
vabastada korraldatud jäätmeveoga liitumisest ajutiselt 01.09.2018–28.02.2019 jäätme
valdajad neljal kinnistul.

ruumilist arengut kuni valmib uus
Elva valla üldplaneering.
Volikogu otsustas tunnistada
kehtet uks Rannu Vallavolikogu
otsuse, millega reguleeriti töötaja
te haiguspäevade tööandjapoolset
hüvitamist. Alates 1. septembrist
2018 saavad kõik Elva vallavalitsuse
ja hallatavate asutuste töötajad hai
gushüvitist ühtsete reeglite alusel
alates 4. haiguspäevast 70% ulatuses
keskmisest töötasust.
Volikogu määrusega kehtestati kaa
sava eelarve menetlemise kord, mille
kohaselt jagatakse valla eelarvest
iga-aastaselt 45 000 eurot kaasava
eelarve põhimõtete alusel. Summa
jaotatakse vähemalt kolme erineva
piirkonna ideede rahastamiseks.
27. augustil toimunud istungit
on võimalik järelvaadata lingil
www.elva.ee/video.
Järgmine volikogu istung toimub
1. oktoobril 2018 kell 16 Elva valla
maja volikogu saalis. Päevakorras
on arengukava ja eelarvestrateegia Elva Vallavalitsuse 28.08.2018 istungil otsustati:
kehtestamine, lisaeelarve kinnitami algatada Elva linnas Palu tee 28a kinnistu detailplaneeringu koostamine;
ne ja mitmed muud Elva valla tege algatada Elva linnas Supelranna tn 17, Supelranna tn 19//21//23 kruntide ning Supelran
na tänava maa-ala detailplaneeringu koostamine ja kinnitada planeeringu lähteseisu
vuseks olulised teemad.
Maano Koemets
volikogu esimees

Elva spordihoone muudatusprojekt valmimisel
Elva spordihoone-ujula projekti
ehitusmaksumus kujunes oodata
vast kallimaks, mistõttu ei ole sellise
hoone ehitamine praegusel hetkel
Elva vallale jõukohane. Sellest tule
nevalt muudeti esialgset projekti
selliselt, et ujula jäeti hoone projekti
koosseisust välja ning spordihoone
osa projekteeriti ümber. Muudatuste
raames liigutati hoone planeeritavat
asukohta ehituseks soodsama alus
pinnasega kohale, võrreldes esialgse
projektiga jäeti ära keldrikorrus ja
tunneliühendus koolihoonega. Uue
projekti järgi on spordihoone kooliga
ühendatud galerii kaudu.
Optimaalsema ehitushinna taga
miseks vaadati muudatusprojektis üle
ka ehitise tehnilised lahendused, see
juures on hoone funktsionaalsus ja
sportimisvõimalused jäänud samaks.
Spordihoones saab olema nõuete
le vastav suur spordisaal, jõusaal,
aeroobikasaalid, kergejõustiku tege
mise võimalused, kaugus- ja kõrgus
hüppeala, kabinetid, riietusruumid
koos saunaga ja olmeruumid. Projekti
muudatusi on arutatud Elva valla
spordiklubide esindajate ja volikogu
spordikomisjoni liikmetega.

Spordihoone eskiis. 		

Koostaja: Sirkel & Mall OÜ

kohad;
anda ehitusluba Vahessaare külas Raudsepa kinnistul aida ümberehitamiseks koolitus
hooneks;
anda ehitusluba ESTSIDE 12 mikrotorustikus valguskaabli paigaldamiseks – Vaibla,
Väike-Rakke, Puhja, Ridaküla, Haage;
anda projekteerimistingimused Ridakülas Kadaka kinnistule abihoone püstitamise
ehitusprojekti koostamiseks;
anda projekteerimistingimused Kaarlijärve külas Kaarlijärve meierei/1 külmakeskuskatlamaja hoone laiendamise ehitusprojekti koostamiseks;
anda projekteerimistingimused Kurelaane külas Virila kinnistule lauda ehitusprojekti
koostamiseks;
anda kasutusluba Tännassilma külas Kääru kinnistul valminud üksikelamule;
kehtestada Elva Vallavalitsuse määrused: Laste ja perede komisjoni põhimäärus; Elva
Vallavalitsuse hankekord;
kinnitada Rõngu Keskkooli võimla kasutamise hinnakiri alates 01.09.2018;
kinnitada hanke „Elva Gümnaasiumi rattaparkla ehitamine“ tulemused järgnevalt:
tunnistada vastavaks pakkujate OÜ Rattar, OÜ Raian ja OÜ Energia ja Ehitus pakkumused.
Tunnistada edukaks OÜ Raian pakkumus maksumusega 8257 eurot (lisandub käibemaks),
kuna pakkumus oli madalaima maksumusega ja sõlmida hankeleping;
määrata Vahtra kinnistu jagamisel kaheks katastriüksuseks uutele reaalosadele
koha-aadressid ja sihtotstarbed alljärgnevalt: 1. Elva vald, Mõisanurme küla, Vahtra,
sihtotstarve elamumaa; 2. Elva vald, Mõisanurme küla, Vahtrapõllu, sihtotstarve maa
tulundusmaa;
nõustuda reaalservituudi seadmisega Elva valla kasuks tähtajatult ja tasuta Vahessaare
külas asuvale riigitee 22163 Uueküla-Annikoru maaüksusele Kentsi paisurajatise ja
põrkepõranda ehitamiseks ja toimimiseks;
sõlmida MTÜ-ga Mängiv Kass lapsehoiuteenuse osutamise leping nr 12-2/239 uues
redaktsioonis;
sõlmida OÜ-ga Tibupoeg lapsehoiuteenuse osutamise leping nr 12-2/87 uues redakt
sioonis;
sõlmida OÜ-ga Õunakese Perehoid lapsehoiuteenuse osutamise leping nr 13-16/23
uues redaktsioonis;
tunnistada kehtetuks Konguta Vallavalitsuse 02.02.2016 korraldus nr 12 „Haigushü
vitise maksmine“;
vabastada korraldatud jäätmeveoga liitumisest ajutiselt 01.10.2018-28.02.2019 jäätme
valdajad ühel kinnistul.

Elva Vallavalitsuse 04.09.2018 istungil otsustati:

anda projekteerimistingimused EST-SIDE-13 Rannu-Rõngu-Elva-Kuigatsi mikrotoru
süsteemi ja fiiberoptiliste sidekaablite paigaldamise ehitusprojekti koostamiseks;
anda projekteerimistingimused Elvas Allika tn 3 abihoone ehitusprojekti koostamiseks;
anda ehitusluba Võsivere külas Janise/1 üksikelamu püstitamiseks;
anda ehitusluba Käärdi alevikus Kaseküla tn 9 üksikelamu püstitamiseks;
anda ehitusluba Härjanurme külas Ukusaare kinnistule elektritootmisjaama (PV päikese
elektrijaam) rajamiseks;
anda ehitusluba Rämsi külas Tiidriku tee 20 kinnistule elektritootmisjaama (PV päikese
elektrijaam) rajamiseks;
anda ehitusluba Järvakülas Kaevukoogu kinnistule elektritootmisjaama (PV päikese
elektrijaam) rajamiseks;
anda ehitusluba Koruste külas Sootamme kinnistul majutushoone laiendamiseks ja
majandushoone ümberehitamiseks;
piirkonniti väga erinevalt, ülevaa eraldada toetust spordialade tutvustamiseks Elva valla spordiklubidele;
eraldada MTÜ-le Konguta Jahiselts tegevustoetus 200 eurot;
tamist vajavad üldplaneeringutega esitada Elva Vallavolikogule määrus „Elva valla kalmistu andmekogu asutamine ja
määratud tiheasustusega piirkonnad andmekogu põhimäärus“;
esitada Elva Vallavolikogule eelnõu „Elva valla üldplaneeringu koostamise ja keskkonna
ning miljööväärtust omavad alad.
Elva Vallavolikogu otsustas, et mõju strateegilise hindamise algatamine“;
jätta rahuldamata ühe jäätmevaldaja jäätmeveost mitteliitunuks lugemise taotlus;
valla ruumilise arengu suundumuste muuta Elva Vallavolikogu 27.11.2017 otsusega nr 23 kinnitatud Elva Vallavalitsuse
määratlemiseks ja ühtlustamiseks (ametiasutuse) struktuuri ja teenistuskohtade koosseisu: lisada struktuuri täiendavad
on vajalik algatada uue, kogu valla teenistuskohad raamatupidaja, hooldustöötaja ning hanke- ja ehitusspetsialist ning
territooriumi hõlmava, üldplanee arvata kantselei koosseisust välja õigusnõuniku ametikoht;
moodustada lastega seotud küsimuste lahendamiseks alaline laste ja perede komisjon;
ringu koostamine. Ülevaatamise määrata kinnisasjaga piirneva maaüksuse koha-aadress Tartu maakond, Elva vald,
tulemused on kasutatavad uue üld Pühaste küla, Hindo ning määrata sihtotstarbeks maatulundusmaa;
planeeringu eeltööna ning annavad sõlmida SA-ga Elva Teenused hankeleping toitlustusteenuse osutamiseks Elva Lasteaias
Murumuna, Elva Lasteaias Õnneseen ja Elva Gümnaasiumis;
selle koostamisele sisendi.
vabastada kaks jäätmevaldajat ajutiselt jäätmeveost;
tunnistada kehtetuks Elvas Tartu mnt 8 spordihoone püstitamiseks antud ehitusluba.

Elva spordihoone muudatusprojekt eraldatud ühinemistoetus, ülejäänud
valmib septembri lõpus ning ehitus summa on Elva valla omaosalus.
hange on plaanis välja kuulutada
oktoobris. Valla eelarvestrateegias
Mikk Järv
on planeeritud spordihoone ehitusele
abivallavanem
5 miljonit eurot, millest 575 000 eurot
moodustab haldusreformi raames

Üldplaneeringute ülevaatamise tulemused
Üldplaneering on kohalikul tasan
dil ruumilise arengu kavandamise
peamine alusdokument, mille koos
tamisel kokkulepitud põhimõtted
ja tingimused on aluseks edasise
maakasutus- ja ehitustegevuse
kavandamisel, detailplaneeringute
koostamisel ning projekteerimis
tingimuste väljastamisel. Üldpla
neeringut viiakse ellu arengukavas
esitatud tegevuste kaudu. Seetõttu
tuleb nende omavaheline sidusus
perioodiliselt üle vaadata ning vaja
duse korral ajakohastada. Üldplanee
ringute ülevaatamine on tingitud ka
haldusreformist. Elva valla terri

tooriumil kehtib ühinemise järgselt
seitse üldplaneeringut – Elva linna,
Rõngu valla, Puka valla, Võrtsjärve
piirkonna (Rannu valla osas), Puhja
valla, Palupera valla ja Konguta valla
üldplaneering.
Elva valla üldplaneeringute üle
vaatamise tulemused kinnitati Elva
Vallavolikogu 27. augusti 2018 otsu
sega nr 79. Volikogu leidis, et üld
planeeringute käsitlus, ülesehitus
ja täpsusaste on väga erinevad ning
ei vasta enam valla arengu suundu
mustele ja põhimõtetele. Üldplanee
ringutega määratud maakasutuse
ja ehitamise põhimõtted on antud

Maarika Uprus
planeeringuspetsialist

Salle Ritso
vallasekretär
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Detailplaneeringute algatamine
Elva Vallavalitsus otsustas alga
tada 28. augustil 2018 toimunud
istungil kahe detailplaneeringu
koostamise.
Elva linnas Palu tee 28a kinnistu detailplaneeringu eesmär
giks on kinnistu jagamine kaheks
elamukrundiks ning loodavatele
kruntidele ehitusõiguse määramine
üksikelamute püstitamiseks, liiklusja parkimiskorralduse, haljastuse
lahenduse ning tehnovõrkude asu
kohtade kindlaksmääramine.
Elva linnas Supelranna tn 17 ja
Supelranna tn 19//21//23 kruntide ning Supelranna tänava

maa-ala detailplaneeringu ees
märgiks on aadressil Supelranna tn
19 asuva haiglahoone laiendamine
ja Supelranna tänava liiklus- ja
parkimiskorralduse ning haljastuse
lahendamine. Tartumaa Tervise
keskus OÜ soovib planeeringualale
rajada tervisekeskuse.
Algatatud detailplaneeringud on
kooskõlas Elva linna üldplaneerin
guga.
Lisainfo: telefon 730 9897, e-post
maarika.uprus@elva.ee.
Maarika Uprus
planeeringuspetsialist

Toetus puudega inimeste
eluruumide kohandamiseks
Kogukonna aktivistid kohtusid Palupera Pritsikuuris. 				

Elva valla kolmandad Külade Kära
jad toimusid 2. septembril Palupera
Pritsikuuris. Teemadeks olid sel
korral Elva valla arengukava ja eel
arvestrateegia, kaasav eelarve, tege
vustoetuste põhimõtted, külavane
ma statuut ja kogukonnavaldkonna
tunnustusavalduste statuudid.
Ligi 30 aktiivset kogukonna eest
vedajat kogunesid imeilusal püha
päeva hommikul uudistama Palupera
külamaja. Arengu- ja planeeringu
osakonna juhtaja Kertu Vuks alustas
ettekannet Elva valla visiooni, ees
märkide ja tegevustega järgnevaks
arengukava perioodiks, keskendudes
põhjalikumalt alaeesmärgile – kogukonnad on aktiivsed ning kaasatud valla juhtimisse. Eesmärgi
täitmiseks planeeritavad tegevused
on järgmised: kogemuste vahen
damiseks ja koostöö arendamiseks
jätkatakse Külade Kärajate ja teisi
aktiivi koondavate ürituste ja koo
lituste korraldamisega; veebilehele
on koondatud vabaühenduste and
mebaas; toetatakse ja nõustatakse
vabaühendusi ja külaliikumist,
tunnustatakse kogukonna eest
vedajaid ja kogukonda panustajaid;
vallavalitsus on avatud aruteludeks
erinevate avalike teenuste korralda
mise üleandmiseks kohalikele vaba
ühendustele; julgustame ja toetame
noori kirjutama lõputöid Elva vallaga
seotud teemadel ning piirkonnako
gud kaasatakse valla juhtimisse.
Kertu Vuks tutvustas kaasava eelar
ve põhimõtteid ning ärgitas arutlema,
milliseid ideid võiks kogukonnad kaa
sava eelarve raames esitada. Igal aastal
valmib vähemalt kolm objekti kolmes
erinevas piirkonnas 45 000 euro eest.
Leiti, et kui idee enne kogukonnas läbi
arutada, on võimalik sellele laiem toe
tajaskond leida ning võiduvõimalused
on oluliselt suuremad.
Abivallavanem Marika Saar tutvus
tas Elva valla tegevustoetuste eelnõud, mis puudutab ka mittetulun
dusühenduste rahastamist. Eesmärk
on toetada mittetulundusühendusi,
mille tegevus on suunatud Elva valla
elanikele suunatud kultuuri, hari
duse, spordi, noorsootöö, sotsiaal
töö, tervise, turvalisuse, külaelu,
keskkonna ja looduskaitse tegevuse
edendamiseks. Toetuse saamiseks
peab mittetulundusühendus olema
Elva vallas tegutsenud vähemalt ühe
aasta. Mittetulundusühendusele eral

datav toetus koosneb baastoetusest ja
haldustoetusest. Baastoetust võivad
taotleda kõik mittetulundusühen
dused. Haldustoetus on ette nähtud
mittetulundusühenduse kasutuses
oleva ja avalikkusele avatud hoone,
ruumide või maa-ala majandamisega
seotud kulude katmise toetamiseks.
Külade Kärajatel ettepanekuid kor
rale ei tehtud ning põhimõtted kiideti
heaks. Erinevateks tegevusteks saab
toetust taotleda projektitoetuste
korra alusel.
Kertu Vuks viis läbi arutelu Elva
valla külavanema statuudi koostami
seks. Varasemalt on Elva vallas olnud
külavanemate statuut ja traditsioon
Rõngu, Palupera ja Konguta piirkon
nas. Kes on külavanem ja milline
on tema roll? Külavanemat ja tema
rolli defineeritakse statuutides väga
erinevalt, näiteks on külavanem küla
esindaja, kes on valitud hääleõigusli
ke külaelanike poolt statuudi alusel
ning juhindub oma tegevuses küla
ühistest huvidest ja seisukohtadest,
ta on küla ühendaja, hoidja ja eden
daja, kes koordineerib ja aitab kor
raldada küla ühistegevusi ning ellu
viia küla ühisprojekte. Teise statuudi
järgi on külavanem riigi ja kohaliku
omavalitsuse ametlikult tunnustatud
kontaktisik külas. Lihtsamalt öeldes –
külavanem on küla hing ja süda, kes
paneb küla käima.
Külavanemate traditsioon on
Eestis pigem langev, kui 2012. aastal
oli külavanematega asulaid 35%, siis
2016. aastaks on see langenud 29%ni, Tartumaal on vastavad näitajad
13% ja 11%. Külavanemate valimisel
on üheks kokkuleppimise kohaks
see, mille alusel määratletakse küla
elaniku staatus. Arutelu tulemusena
leiti, et lisaks registreeritud elanikele
võiks küla elanikena defineerida ka
neid inimesi, kes omavad külas kin
nisvara. Külavanema valimisel saab
osaleda isik alates 16. eluaastast, kuid
külavanem ise peaks olema vähemalt
18-aastane. Külavanema valib üld
koosolek, mis on otsustusvõimeline,
kui sellest võtab osa vähemalt 10%
asula vähemalt 16-aastastest elani
kest, kuid mitte vähem kui 10 ela
nikku. Külavanem valitakse neljaks
aastaks.
Külavanema õigusteks on esindada
küla, algatada külaelu probleemide
lahendamiseks arutelusid ning kut
suda kokku ja juhatada küla üldkoos

Foto: Marika Saar

olekuid ühiste seisukohtade kujun
damiseks ja otsuste vastuvõtmiseks,
avaldada arvamust ja teha ettepane
kuid vallavalitsusele küla problee
mide lahendamiseks, taotleda küla
nimel rahalisi vahendeid erinevatest
struktuurifondidest, vallaeelarvest
ja muudest allikatest, lähtudes küla
koosolekul vastuvõetud otsustest ja
arengukavast.
Külavanema kohustusteks on
edastada külaelanike ettepanekud
vallavalitsusele ning muudele asja
kohastele institutsioonidele, edas
tada külaelanikele omavalitsusest
ja mujalt tulnud informatsiooni,
mis külaelanikke puudutab, organi
seerida külas ühistegevust, ärgitada
külaelanikke koostööle, korraldada
külakoosolekute protokollimist, pro
tokollide säilitamist ja edastamist
vallavalitsusele, viia läbi vähemalt
kord aastas külakoosoleku ja esitada
külaelanikele aruande oma tegevu
sest. Vallavalitsus töötab lähikuudel
välja lõpliku külavanemate statuudi
eelnõu, paneb selle avalikule kon
sultatsioonile ja edastab volikogule
vastu võtmiseks.
Kogukonnatunnustuste raames
vaadati üle Aasta küla ja Aasta
kogukonnaedendaja statuut. Aasta
küla aunimetus on loodud eesmärgi
ga tunnustada Elva valla asulaid, kus
läbi koostöö on toimunud kogukonna
positiivne areng. Aasta kogukonna
edendaja aunimetuse saab üksikisik
või organisatsioon, kelle pühendu
nud ja sihipärase töö tulemusel on
suurenenud kogukonna liikmete
kaasatus, kes on innustanud ja eest
vedanud uusi algatusi ja ühistegevusi
ning kelle initsiatiivil on kogukond
arenenud ja kasvanud on kodaniku
aktiivsus.
Järgmine Külade Kärajate
kohtumine toimub Ühisnädala
raames 1. detsembril Aakre
Rahvamajas, mil antakse üle ka
valdkonna tunnustusavaldused.
Marika Saar
abivallavanem

Kertu Vuks
arengu- ja planeeringu
osakonna juhataja

Elva Vallavalitsus sai positiivse vastuse projektile „Elva
valla puuetega inimeste eluasemete füüsiline kohandamine“,
Euroopa Regionaalarengu Fondi
vahenditest eraldatakse vallale
toetusest 62 060 eurot. Projekti
kogumaksumuseks on 73 011 eurot,
millest 15 protsenti ehk 10 952 eurot
moodustab kohaliku omavalitsuse
omaosalus.
Puudega inimesed said valla
valitsusele esitada eluruumide
kohandamise avaldusi kuni 15. maini
2018, Elva vald esitas ühistaotluse
15. juunil. Projektiga võimaldatakse
17 puudega inimesele kodude kohan
damise teenust Elva vallas. Kohan
damise all mõeldakse ehituslikku
sekkumist, mille tulemusena para
neb inimese toimetulek või väheneb

abistajate hoolduskoormus. Eluruu
mi kohandamise projekti raames
tehakse neli remonttööd liikuvusega
seotud toimingute, sealhulgas elu
ruumi sissepääsu parandamiseks,
16 hügieenitoimingute ja üks köögi
toimingute parandamiseks.
Kodude kohandamisega loome
tingimused, et puudega inimesed
saaksid paremini ja iseseisvamalt
oma kodus kui ka ühiskonnas toime
tulla. Projekt viiakse läbi perioodil
01.09.2018–29.02.2020.
Järgmine taotlusvoor eluruumide
kohandamiseks kuulutatakse välja
2019. aasta esimeses kvartalis.
Milvi Sepp
sotsiaal-ja terviseosakonna
juhataja

Haridustegijaid tunnustatakse
õpetajate päeval
20. septembrini on võimalik nii
valla veebilehel kui ka kirjalikult
esitada Elva valla haridusasutustes
töötavate õpetajate ja haridus
ellu panustajate tunnustamiseks
kandidaate.
Nominente saab esitada seitsmes
kategoorias: aasta noorõpetaja, aasta
kooliõpetaja, aasta klassijuhataja,
aasta lasteaiaõpetaja, aasta huvi
hariduse õpetaja, aasta hariduse
sõber ning aasta hariduse tegu.
Laureaadid kuulutatakse välja
5. oktoobril toimuval pidulikul
tunnustamisüritusel „Elva valla
haridustegijad 2018“. Tänuüritusele

on oodatud kõik Elva valla õppe
asutuste juhid, õppejuhid, kooli- ja
lasteaiaõpetajad ning huvikoolide
õpetajad.
Vallavalitsuse poolt koordineeritav
sündmus on eelkõige meie haridus
asutustesse panustavate inimeste
tunnustamiseks kui ka selleks, et
valla õpetajaskond omavahel pare
mini tuttavaks saaks. Kuna õpetajate
päev on ikkagi pidupäev, siis meele
olu loob ansambel Regatt.
Triin Kaaver
haridusspetsialist

Koolitus väärikas eas
mootorsõidukijuhtidele
1. oktoobril algab tasuta
mootorsõidukijuhtide koolitus
väärikatele. Osalema oodatakse
vähemalt 60-aastaseid iganädalaselt autot juhtivaid mootor
sõidukijuhte, kellel on B-kategooria juhtimisõigus ja kehtiv tervisetõend. Koolitusel osalemiseks
kirjutada elvauhing@gmail.com või
helistada numbrile 5346 5450 hilje
malt 21. septembril.
Koolitus koosneb teoreetilisest
osast ja sõidutundidest. Teoreetiline
osa kestab kuus akadeemilist tundi.
Praktilises osas on iga koolitatava
kohta ette nähtud kaks akadeemilist
tundi. Sõiduõppes pööratakse tähele

panu ka säästlikule sõiduviisile ning
soovi korral läbitakse koos spetsialis
tiga raskestimõistetavaid ristmikke
jm. Õppesõidu saab kokku leppida
teooriakoolitusel ja need viiakse läbi
koolitusele järgnevatel päevadel.
Kohtumiseni teooriatunnis
1. oktoobril kell 10–17 Elva Linna
raamatukogu kaminasaalis aadressil
Tartu mnt 3, Elva linn. Ära unusta
eelnevalt registreeruda!
Koolitust toetavad MTA, Elva vald,
Nõo vald, Õnneleid Liikluskool OÜ.
Anne Kähr-Haller
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Tarkusepäev Elva vallas

Soovime õpilastele ja lastevanematele
jõudu, jaksu ja õpirõõmu!
Kõikidele haridustöötajatele soovime
indu ja pikka meelt!

Üheksas
Elva valla
koolis alustas
1. septembril
kooliteed
200 last.

Elva Gümaasiumis alustas kooliteed neli 1. klassi, lisaks üks väikeklass. 													

Rõngu Keskkooli 1. ja 12. klass. 		

Konguta Kooli 1. klass.

Aakre Lasteaed-Algkooli 1. klass.

Foto: Kadi Liivak

Puhja Koolis alustas kooliteed kaks 1. klassi.

Foto: Tiina Villako

Puhja Kooli 1. klass.

Foto: Tiina Villako

Peedu Kooli 1. klass.		

Foto: Raido Paurson

Foto: Leo Luts

Foto: erakogu

Foto: Liina Laaser

Palupera Põhikooli 1. klassi asus õppima üks
laps.
Foto: Valju Aloel

Valguta Lasteaed-Algkooli 1. klass.

Foto: Martiina Viil

Rannu Kooli 1. klass.

Foto: Silja Viljak
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Elva vald moodustas laste ja perede komisjoni
Elva vald on moodustanud laste ja
perede komisjoni, mis on nõuandev
komisjon lastega seotud küsimuste
lahendamiseks. Komisjoni kuuluvad
haridus-, sotsiaal- ja tervishoiualaste
töökogemustega isikud ning politsei
ametnik.
Komisjoni ülesandeks on abi
osutamine lapsele, perele ning
lastekaitsespetsialistile juhtumite
lahendamisel, millele varem raken
datud meetmed ei ole olnud piisavalt
efektiivsed. Näiteks lapse korduvad
õigusrikkumised, koolikohustuse
mittetäitmine, kohtuvälised kokku
lepped, vanemate vahelised vaidlu
sed ja muud küsimused. Komisjon

saab teha ettepanekuid ja soovitusi
abi osutamiseks lastele, lastega pere
kondadele ning asutustele.
Komisjoni eesmärk on olla toeks
nii lastele, peredele kui teisalt laste
kaitsespetsialistile keerukamate
juhtumine lahendamisel. Komisjoni
poole pöördudes tuleb anda infot
selle kohta, millised on senini raken
datud sammud lapse ja pere aita
miseks ning milline on perekonna
toimetuleku üldine hinnang.
Komisjoni loomine on oluli
ne samm kogu Elva lastekaitse
valdkonna tugevdamisel, kuid suur
töö võrgustiku loomisel ja koostöö
parandamisel seisab ees. Komisjonilt

oodatakse ka laiemalt ettepanekuid
laste ja perede heaolu, toimetulekut
ning vanemlust toetavate tegevuste
ja teenuste algatamiseks ning korral
damiseks Elva vallas.
Laste ja perede komisjoni juhata
ja on sotsiaalnõunik Piret Hallast,
komisjoni koordinaator on sotsiaal
tööspetsialist Lauri Tamm ning
liikmed on haridus- ja kultuuri
osakonnajuhataja Mare Tamm,
noorsoopolitseinik Cathy Pärna
mets, Noorte Tugila spetsialist Grete
Kald ja tervishoiuvaldkonna esindaja
Jaana Unt.
Marika Saar
abivallavanem

Elva Laste- ja Perekeskuse uued ruumid
Septembrikuu on tähtis kuu. Nii on
see ka SA Elva Laste- ja Perekeskuse
jaoks, sest asutuse nõustamis- ja
rehabilitatsioonikeskus ning kontor
asub nüüd Elva linnas aadressil
Kesk 12 ehk vana kaubamaja teisel
korrusel. Meie kasutuses on äsja
renoveeritud ilusad ja valgusküllased
ruumid erinevatele spetsialistidele
ning hubane koolitusruum.
Nõustamis- ja rehabilitatsiooni
keskus on mõeldud kõigile Elva valla
lastele ja nende peredele, kes tunne
vad, et vajavad abi, toetust või nõu
tekkinud probleemi lahendamisel.
Pakume võimalust tulla tasulisele
logopeedi, eripedagoogi, loovtera
peudi, mänguterapeudi, psühholoogi
teenusele. Meie juurest on võimalik
saada ka perenõustamist ja pere
lepitust. Mure korral ärge jääge sel
lega üksi, vaid astuge julgelt meie

uksest sisse ning püüame üheskoos
sellele lahenduse leida.
Sotsiaalse rehabilitatsiooni tee
nust pakume kõigile puudega alla
16-aastastele lastele, kellel on hinna
tud rehabilitatsiooniteenuste vaja
dus. Rehabilitatsiooni eesmärgiks on
õpetada, toetada ja arendada lapse
igapäevaelu oskusi ning suurendada
tema võimalusi ühiskonnaelus osa
lemiseks. Eesmärkide poole aitavad
püüelda meie tugimeeskonna logo
peed, eripedagoog, sotsiaaltöötaja,
füsioterapeut, õde, loovterapeut,
mänguterapeut, psühholoogid ja
perenõustajad.
Samuti oleme valmis osutama
tugiteenust kohaliku omavalitsuse
sotsiaaltöötajatele või lastega tege
levatele asutustele, kes tunnevad, et
vajavad abi ja tuge. Sageli võib just
väljastpoolt tulev spetsialist anda

aastal. Mõisate külastusmäng toimus
2004–2018. aastatel ja sellest võtsid
osa 23 kooli. Populaarne on olnud
ka turismiga seotud Balti mõisaketi
mõisate külastamine.
Muinsuskaitseameti direktor
Siim Raie sõnul peaks meie edasine
mõtlemine olema suunaga sinna, kus
nähakse mõisakooli tähenduskogu
mina, mis koosneb ilust, tasakaalust,
ajaloost ja mälust. Samas võib mõis
olla nii kool, kodu, kogukonnakeskus
kui ärihoone. Ei tohiks unustada, et
mõis on ka hoonete kogum koos oma
keskkonna ja pargiga.
Eestis on hetkel kaitse all 283
mõisa peahoonet (ka varemed) ja

mure või probleemi lahendusse
uue vaatenurga ja hingamise. Seega
oleme avatud koostööle ka kõigi Elva
vallas lastega töötavatele inimestele
ja asutustele.
Juba varsti loodame veel rohkem
aidata oma valla lapsi ja nende pere
sid, laiendades oma teenuste ringi.
Sellest saame täpsemalt rääkida, kui
koostööleping on sõlmitud. Samuti
loodame rahastuse saada projektile,
mis on mõeldud lastele vanuses 6–18
kuud ja nende vanematele.
SA Elva Laste- ja Perekeskuse
nõustamis- ja rehabilitatsiooni
keskus on avatud E–R kell 8–16.30.
Kontakt: telefon +372 5749 5499,
e-post pereteenused@elva.ee.

välja registreerida. Selle tulemusena
on inimese elukoht praegu linna või
valla täpsusega. Siseministeerium
saatis aprillis kõikidele neile, kes
sihtgruppi kuuluvad ja kelle postiaad
ress on rahvastikuregistris olemas, ka
kirjaliku teavituse e-kirja näol.
Tegelike elukoha andmete esitami
ne on kasulik nii inimesele endale,
kohalikele omavalitsustele kui ka rii
gile. Elukoha registreerimisega oman
dab inimene õiguse valida kodukoha
omavalitsuse juhte ning saada sealt
teenuseid ja toetusi. Kui inimese
elukoht on registreeritud õigele aad
ressile, laekuvad tema makstavad
maksud tegelikku elukohta ja koha
lik omavalitsus saab talle selle eest

Elva Vallavalitsus võtab tööle ehitus- ja hankespetsialisti,
kelle ülesandeks on valla ehitusalase tegevuse ning hangete
ettevalmistamise korraldamine.
Oled oodatud kandideerima, kui sul on
•
•
•
•
•

kõrgharidus (soovitavalt ehitusalane)
teadmised tööks vajalikest õigusaktidest
varasem töökogemus teenistuskoha valdkonnas
töökohal vajalike arvutiprogrammide ja andmekogude käsitlemise
oskus
hea pingetaluvus

•
•
•
•

võimalust panustada uue võimeka omavalitsuse arendamisse
huvitavat ja vastutusrikast tööd
toredaid ja toetavaid kolleege
erialast täienduskoolitust

Kandideerimiseks esitada
•
•
•

CV
motivatsioonikiri koos palgasooviga
haridust tõendava dokumendi koopia

Tööle asumise aeg: esimesel võimalusel
Asukoht: Elva vald
Tööaeg: täistööaeg
Teenistuskoha nimetus: ehitus- ja hankespetsialist, töötaja
Kandideerimistähtaeg on 24.09.2018. Dokumendid palume esitada e-posti
teel elva@elva.ee.
Lisainformatsioon: vallamajandusosakonna juhataja Hegri Narusk
(hegri.narusk@elva.ee, tel 512 9072).
Ametijuhend on leitav Elva valla kodulehelt elva.ee/toopakkumised.

Jaana Unt
SA Elva Laste- ja Perekekuse
teenuste juht

2427 mõisaga seotud ehitismälestist
(pargid, piirdemüürid, tallid, valitse
jamajad, kõrvalhooned, aidad, veskid,
meiereid, viinavabrikud jm). Neid on
kokku rohkem kui kirikuid või säili
nud rehielamuid.
Tänane muinsuskaitse arusaam on,
et iga ajalooline hoone säilib paremi
ni, kui see on kasutuses. Probleemiks
on aga sageli see, et hooned on küll
olemas, kuid inimesed ei ela enam
neis piirkondades. Aeg on muutunud
ja esitanud meile omad väljakutsed
ka Elva vallas.
Mare Tamm
haridus- ja kultuuriosakonna
juhataja

Elukohaandmed tasub rahvastikuregistris hoida
täpsetena
Et mitte ilma jääda avalikest
teenustest, tasub kohalikule
omavalitsusele oma täpsed elukohaandmed esitada kõigil neil,
kelle andmed praegu on vaid
omavalitsuse täpsusega (puudub
küla või tänav, maja- või korterinumber). Elva vallas on ligikaudu
160 inimest, kelle andmed vajavad
täpsustamist.
Uuel aastal jõustub rahvastikure
gistri seaduse muudatus, mille tule
musena jäävad rahvastikuregistris
tühjaks nende inimeste elukoha
andmed, kes pärast kolimist pole
oma elukoha andmeid uuendanud ja
kelle puhul eelmise korteri või maja
omanik on palunud nad enda juurest
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Eesti Mõisakoolide Ühenduse visioonikoosolek

Mõisakoolide Ühendus, kuhu kuu
luvad Elva valla koolidest Palupera
ja Aakre, korraldas 23. augustil Koeru
külje all Aruküla mõisas visiooni
koosoleku.
Kohtumise eesmärgiks oli vaada
ta tagasi 15 aasta tegevusele. Eesti
Mõisakoolide Ühenduse eesmärk
on olnud ühendada erinevaid mõi
sakoole ja mõisakoole omavaid
omavalitsusi ning edendada nende
vahelist koostööd mõisakoolide
arendamisel kaasaegse õpikeskkon
naga haridusasutusteks ja kogukonna
külastuskeskusteks.
Mõisakoolide riiklik programm
kestis 2001–2011 ja jätkus 2012–2016

Elva vald vajab

pakkuda paremaid teenuseid, korras
teid ja ilusat ümbruskonda, kooli- ja
lasteaiakohti lastele.
Elukoha registreerimine on lihtne:
seda saab teha paari minutiga veebi
lehel eesti.ee, samuti võib selleks
pöörduda kohalikku omavalitsusse nii
isiklikult, posti kui e-posti teel. Täna
kehtiva seaduse kohaselt on inime
sel kohustus oma elukoha andmeid
uuendada 30 päeva jooksul alates
uude elukohta elama asumisest, uuest
aastast on see tähtaeg 14 päeva.
Registripidaja Elva vallas:
Kristi Kalmus, kristi.kalmus@elva.ee,
telefon 730 9886.
Infoleht

RA A M ATUP IDA JAT
Elva Vallavalitsus võtab tööle raamatupidaja, kelle ülesandeks
on e-arvekeskuses algdokumentide kontrollimine ja nende alusel
tehingute kajastamine, müügiarvete koostamine, väikevahendite
arvestuse pidamine.
Oled oodatud kandideerima, kui sul on
•
•
•
•
•
•

erialane haridus
raamatupidamisalane töökogemus
teadmised kehtivatest raamatupidamise ja maksuseadustest
eesti keele oskus kõrgtasemel
oskus planeerida oma tööprotsesse ja -aega
hea pingetaluvus

Kasuks tuleb
•
•

eelnev erialane töökogemus kohalikus omavalitsuses või avalikus
sektoris
raamatupidamistarkvara PMen ja e-arvekeskkonna kasutusoskus

Pakume
•
•
•
•

võimalust panustada uue võimeka omavalitsuse arendamisse
huvitavat ja vastutusrikast tööd
toredaid ja toetavaid kolleege
erialast täienduskoolitust

Kandideerimiseks esitada
•
•
•

CV
motivatsioonikiri koos palgasooviga
koopia haridust tõendavast dokumendist

Tööle asumise aeg: esimesel võimalusel
Asukoht: Elva vald
Tööaeg: täistööaeg
Teenistuskoha nimetus: raamatupidaja, töötaja
Kandideerimistähtaeg on 24.09.2018. Dokumendid palume esitada e-posti
teel elva@elva.ee.
Lisainformatsioon: finantsspetsialist Inna Rebane
(tel 730 3701; inna.rebane@elva.ee)
Ametijuhend on leitav Elva valla kodulehelt: elva.ee/toopakkumised.
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Valguta Veepäev

Rämsi külapäev

Elva Vabataht
liku Päästeühingu
tegus sõpruskond
pakkus põnevust
oma veepääste
koerte oskuste
näitamisega.
Koolitatud koerad
oskasid veest välja
vedada uppumis
ohus olijad. Ele
vust tekitas, kui
neil tuli „päästa“
EV100 tähise kinnitamine sillale.
Foto: Koit Laineste
meie kohalik
Valguta küla lähiümbruse kogu noormees. Muidugi räägiti ka ohu
kond tegi oma kingituse vabariigi tust käitumisest vees.
sünnipäevaks 18. augustil, kui kogu
Lastele pakuti mitmekesist tege
neti Lapetukme külas asuva Valguta vust. Daisi ponil oli töökas päev,
tiigi äärde. Kõigepealt avati vast lapsed nautisid ponisõitu mitme
valminud sild, millele kinnitati tähis tunni jooksul. Kõik soovijad said
„EV100 Lapetukmes“. Silla ehitasid Regina käe all endale kauni näomaa
vabatahtlikud Malev, Ants ja Hillar, lingu. Merle õpetas paberist laevu
rahastajaks Elva Vallavalitsus.
voltima, liivarannas organiseerisid
Seejärel tuli külaliste ette kaheksa mänge Anu, Annika ja Marika.
kuud tagasi loodud segakoor „Viisi
Päeva naelaks kujunesid kanuusõit
ratas“ Airi juhatusel. See oli koorile ja parveralli. Kanuusõitu nautisid
esimene iseseisev esinemine, kuigi üheksa kaheliikmelist võistkonda
koor osales juunikuus Võrumaal Uma ja arvukalt kaasaelajaid. Kerge neil
Pidol.
ei olnud, mitmetel tuli sumada vees

Konguta külade päevast

Lipule on tikitud Konguta kandi külad.

Juba neljateistkümnendat aastat
kohtusid 20. augustil Konguta kandi
inimesed külade päeval. Külade
päeva korraldamise järje olid sel

korral üle võtnud
Vellavere küla
aktiivsed elani
kud. Vaatamata
väga vihmasele
ilmale oli regist
reerimislehe
alusel külapeole
tulnud vähemalt
400 huvilist.
Ürituse avas
kauni kontser
diga ansambel
Mesi. Võimalik oli
nautida Konguta
Rahvamaja ise
tegevuslaste ette
asteid – meeleolu
lõi rahvamuusika
ansambel Konguta
Kapell, esinesid
tantsurühmad
Pihlakobar ja
Kavalik ning Kon
guta Segakoor.
Foto: Kerli Rätsep
Osa sai ka aktiiv
setest tegevustest, näiteks proovida
kätt saapa viskes või sangpommi
tõstmise võistlusel. Lisaks sai kiiru
se peale läbida Kavilda Pritsimeeste

ning vaeva näha paati tagasi saa
misega. Kõige kiirema ringi ümber
saare tegid Sander ja Margit. Ülla
tuse pakkusid Rõngu vabatahtlikud
pritsimehed, kes tekitasid võimsa
veejoa, mis kastis võistlejaid ja pani
veepiisad päikeses sillerdama.
Ettevõtlikud noored olid valmis
tanud kolm parve: „Pärl“, „Rõngu“
ja „Marten“. Võidumeheks osutus
Marten.
Kiidukirjad ja auhinnad jagatud,
tänati eestvedajaid ja mindi seltsi
majja Kaari Johanna valmistatud
suppi sööma. Valguta Naisseltsi
nimel soovin tänada noori eestveda
jaid Rõngu Avatud Noortekeskusest,
Elva valla noortevolikogust, Rõngu
Rahvamajast, aga ka kohalikke appi
tõtanuid, sponsoreid Rõngu Pagarist,
BioMarist ning teisi annetajaid.
Hea meel oli päikselisest ilmast
ja mõnusast arvukast seltskonnast.
Registreerimislehel on kirjas 172
suurt ja väikest inimest, kes said osa
meie kingitusest Eesti Vabariigile ja
külale.
Lea Pung
Valguta Naisselts

25. augustil korraldas Uula Küla
selts huvikeskuse õuel järjekordset
Rämsi külapäeva. Oodatud olid endi
sed ja praegused külaelanikud ning
nende sõbrad. Hinnanguliselt käis
sündmuselt läbi 200 külalist, mida on
selgelt rohkem kui eelmisel aastal.
See näitab korraldajatele, et aasta
aastalt on külapäev muutumas üha
populaarsemaks ning lisab suuremaid
väljakutseid edaspidiseks.
Ettevalmistused algasid vara
hommikul, kui seati korda lõkkease,
paigaldati heli- ja valgustehnika ning
peotelgid, mille alla said paika äsja
soetatud lauad ja pingid.
Kavas olid võrkpalliturniir, laua
tenniseturniir ning vahvad osavus
seltsi poolt ülesseatud võistlusrada, mängud suurtele ja väikestele sõp
panna proovile oma täpsus discgolfis, radele. Lapsed ootasid väga veesõda,
osaleda Kinobussi ja Rakett 69 töö
tubades. Huvilised said uudistada ka
kohalike laadaliste kaupasid. Jaani,
Tootsi ja Matsi talus olid avatud
Juba kaheteistkümnendat korda
hubased kodukohvikud, kus pakuti toimus Hellenurme maakultuuri
rikkalikku valikut igale maitsele.
majas Eesti Vabariigi taasiseseisvu
Tootsi talust on pärit ka tuntud mispäevale pühendatud tantsupidu.
ilmataat Vadim Želnin, kellest oli 20. augustil esinesid Hellenurmes
võimalik vaadata toredaid lühifilme, Tartumaa, Valgamaa ja Põlvamaa
mis filmitud sealsamas Vellavere vahvad tantsijad. Idee „100 minutit
külas. Kokku oli pandud ka foto tantsu“ algataja ja korraldusmees
nurk, kus sai näha pilte Vellavere konna juht Anne Udeküll on sellele
külast läbi aegade. Õhtul toimus päevale pühendatud traditsiooni aas
põnev Rakett 69 teadusteater ning taid elavana hoidnud. Igal aastal on
peo lõpetas meeleoluka kontserdiga varuks mõni meeldiv üllatusmoment.
ansambel Untsakad.
Seekordse tantsupeo avasõnad ütles
Huvilised said kogu õhtu jooksul Maimu Noorhani ning peojuht Heidi
tutvuda ka Konguta külade lipuga, Udeküll tervitas kõiki tantsupeolisi.
millel olevale Konguta kaardile on
Inimene teeb plaane, ilmataat
igal aastal korraldaja küla omal moel naerab ja saadab ämbriga vihma.
saanud end peale tikkida.
Nii oli ka selle aasta tantsupeol.
Konguta külade päeva traditsioon Eesti Vabariik 100 raames oleks väga
jätkub järgmisel aastal, kui korralda suursugune näidata õpitud tantsu
mise järg jõuab Poole külani.
samme Hellenurme mõisa peamaja
muruväljakul. Aga kui on suur soov
tantsida, siis saab seda teha ka kitsa
Infoleht mates tingimustes. Hellenurme maa

Leidurite ring – esimene kohtu
mine toimub 17. septembril kell 17.30.
Kohtumised toimuvad üle nädala,
juhendajaks on Gregor Randla ja
korraldajaks Spark Makerlab. Ringis
õpitakse käepäraste vahenditega
meisterdama tehnilisi asju. Eelmisel
hooajal meisterdati näiteks aurupaat,
elektrikitarr, rakett, spagettidest sild
jpm. Loomulikult katsetatakse järgi ka
nende töötamine ning saadakse aimu,
kuidas asjad toimivad.
Loomering alustab 11. septembril
ning toimub igal nädalal vaheldumisi
teisipäeviti ja neljapäeviti. Septembri
kuised kohtumised leiavad aset 11.09,
20.09 ja 25.09. Õmbleme, meisterda
me ja teeme oma kätega vahvaid ja
kasulikke asju juhendaja Teele Kose
õpetuste järgi.

Foto: Airi Mahla

mis paraku vihmase ilma pärast tuli
ära jätta. Õhtul heisati lipumasti küla
seltsi lipp, viidi läbi traditsiooniline
loterii ning tunnustati kooliminejaid.
Tantsuks mängis ansambel Nööp.
Vaatamata vihmasele ilmale olid
peol osalejad rõõmsad ja tegusad ning
tantsuplatsil leidus alati jalakeeru
tajaid. Nagu varemgi, lõppes pidu
varajastel hommikutundidel koos
ühislaulmisega.
Rämsi külapäeva toetas Kohaliku
Omaalgatuse Programm. Suured
tänud kõikidele osalejatele, toe
tajatele ja korraldajatele! Kindlasti
kohtume järgmisel Rämsi külapäeval.
Enn Tobre
Uula Külaseltsi juhatuse liige

100 minutit tantsu Hellenurmes

Rannu Pere- ja Noortekeskuse huviringid
Kodutütred ja Noored Kotkad
Rannu Pere- ja Noortekeskuses toi
metavad juba mõned aastad Rannu
noorkotkaste ja Rannu kodutütarde
rühm Tulesäde. Lisaks tavapärastele
kokkusaamistele, kus õpitakse tundma
Eesti ajalugu, kodutütarde tarkusi ja
oskusi, matkatarkusi, esmaabi ja palju
muud, on võimalik osa võtta laagritest,
põnevatest matkamängudest, spordi
võistlustest. Kohtumised toimuvad
korra kuus. Mõlemad rühmad võtavad
vastu ka uusi liikmeid alates 7. eluaas
tast. Rannu Noorte Kotkaste juhendaja
on Aire Tamm, airetamm@gmail.com
ning Kodutütarde juhendaja Kristin
Tobber, tobberkristin@gmail.com.
Trummiring toimub igal nädalal
reedel kell 12–18, juhendaja Edward
Richard Rikka.

Külaelanikud moodustamas ühendit UKS - Uula Külaselts.

Rulakool toimub ilusa ilma korral
septembris igal nädalal neljapäeviti kell
18, aeg võib muutuda seoses ilmastiku
oludega. Juhendaja on Romario Siimer.
Ringitegevused on tasuta! Lisaks
toimub üle nädala avatud osalusega
kokandusring. Laenutada saab õue
tegevuseks vajalikke vahendeid: rulad,
tõukerattad, pallid, discgolfi kettad,
suusad ja suusakepid ning saapad.
Täpsem info telefonil 5666 4398.
Maret Kalnitski
Rannu Pere- ja Noortekeskuse
juhataja-noorsootöötaja

kultuurimajas on ennegi meeleolu
kaid pidusid peetud. Iga tantsurühm
tantsis üheksa minutit ja kokku saigi
„100 minutit tantsu“ Hellenurmes.
Tantsupeo meeleolu loomise eest
ja eriilmeliste tantsude tantsimise
eest suur aitäh teile „Rõõmurullid“,
„Pääsusilmad“, „Helles“, „Josefii
ned“, „Fiiling“, „Sügiskulla Leedid“,
„Murueidetütred“, „Vikerkaar“,
„Sabriina“, „Marbella“ ja „Mathil
de“. Tantsuõpetajad said tehtud töö
ja nähtud vaeva eest tänukirjad ja
temaatilise logoga šokolaaditahvlid.
Esinejaterohke pidu jätkus ühise
tordisöömise ja jalakeerutamisega
Rõngu Kapelli muusika saatel. Peo
„100 minutit tantsu“ õnnestumi
sele aitasid kaasa tordimeister Siiri
Pungas Rõngust, Tartumaa Kultuur
kapitali rahaliste vahendite eest oste
tud muusikakeskus ja Elva vald.
Relika Kalbus
rahvatantsurühma „Helles“ tantsija

Võrtsjärve Tulemuusika öö
Võrtsjärve Tulemuusika öö toimus
tänavu 26. augustil ning juba neljan
dat korda. On saanud traditsiooniks,
et korraldame muinastulede öö
Võrtsjärve ääres augustikuu viimasel
pühapäeval. Siis on publikul võimalus
nautida laupäeval tulesid mere ääres
ning jõuda pühapäeva õhtuks Võrts
järve äärde.
Pidevast vihmasajust ja tugevast
tuulest hoolimata tuli kohale rekord
arv publikut. Rahvast oli kohale
tulnud niivõrd palju, et parkimisplat
sidelt ulatus autode rivi pikalt Tartu
maanteele. Tartust kohaletulnute
sõnul sadas kogu tee Jõesuuni laus
vihma, kuid siiski tuli igast ilmakaa
rest autosid juurde. Tuule ja vihma
eest peideti end keepide ja tekkide
alla. Tugev tuul puhus süüdatud tule
pakud kohe ära, kuid lõpuks õnnestus
põlema saada poolsada küünalt, mis

ilmestasid peoplatsi. Jõesuusse tuli
jaid ilmataat siiski nii palju säästis, et
lubas kontserti nautida õrna vihma
sabina saatel.
Varem on tulemuusika ööl esine
nud Silver Sepp ja Noorkuu, Metsa
töll ning Jäääär. Seekord andis oma
viimase sellesuvise kontserdi Dagö.
Toetuse eest täname Elva valda,
mittetulundusühingut Avasta Võrts
järv, Võrtsjärve külastuskeskust ning
restorani Konks!
Kohtumiseni järgmisel aastal jälle!
Seniks aga loodame, et järgmise
aasta kontserdi toetajate nimekiri
saab pikem olema. Kui rahvas tuleb
kohale – ju siis läheb neile korda. Kui
rahvale läheb korda – siis tuleb teha!
Liis Jaamets
Rannu Rahvamaja juhataja
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Elvas oli sportlik augustikuu

Hommikujooga Arbi järve kaldal. 		

Foto: Marek Pihlak

Kolmandat aastat oli augusti
kuu Elvas väga sportlik – toimusid
võistlused ja tasuta ühistreeningud
erinevatel spordialadel. Spordikuu
sai avapaugu juba juuli lõpus, kui 29.
juulil toimus 18. Elva Rand ja Tuul
berg Rattamaraton. 12. ja 18. augustil
leidsid aset ka võistlused avaveeuju
mises ja 18. augustil triatlonis.
Augustikuus oli võimalus osaleda
spordikuu treeningutel, mida oli
kokku 25 ja osaluskordi tuli kokku
557. Kui liita siia ka võistlustel ja Tour
d`ÖÖ-l osalenud, said 2018. aasta Elva
spordikuust osa 1707 spordihuvilist.
Spordialade valik mida sai proovida
oli lai – Ashtanga jooga, aerusurf,
triatlon, boccia, maanteeratas, selgkõht-tuhar, liigese liikuvust paran
davad harjutused, hommikujooga,
discgolf, harjutused oma keha rasku
sega, bungypump, jooksutreeningu
ABC, laskejooks, tennis, ringtreening,
beebivõimlemine, maastikuratas,
paarisharjutused, jõusport, rullsuusk
ja ultimate frisbee. Kõige rohkem
osalejaid oli oma keha raskusega
ringtreeningus, kus põnevaid harju
tusi proovisid 54 inimest.
Suur tänu kõikidele treeneritele,
kes viisid spordikuu raames treenin
gu läbi – Kertu Vuks, Siim Lehismets,
Geil Siim, Piia Jürgenson, Illar Lood,
Maigi Varusk, Mihkel Kuresoo, Aivo
Moorits, Jaanika Kurgjärv, Toomas
Kõiv, Roland Lessing, Margus Pirk
saar, Britta Roosileht, Toom Tani,
Eveli Saue, Caspar Austa, Priit Viks,
Peeter Aan, Kristo Moorits, Eva-Lotta
Kooskora ja Kait Kompus. Sügav kum
mardus kõigile, kes Elva spordikuu

Rasmus Indriko
sündis 18.08.2018

Darja Gretšina
sündis 18.08.2018

treeningutel ja võitlustel osalesid –
olete õigel teel!
Oma liikumise kilomeetrid pani
augustis kirja 84 inimest, kes läbi
sid kokku 15 000 kilomeetrit. Kõige
rohkem liiguti jalgrattal – spordi
kuusse mahtus ka Eesti Vabariik 100
auks 11 linnas korraldatud ratturite
õhtune ühisveeremine Tour d`ÖÖ,
kus Elvas nautisid rattatulede valgel
õhtupimeduses linna 90 ratturit. Elva
Tour d`ÖÖ ratturid kogunesid 25.
augustil kell 20.30 kultuurikeskuse
parklas, et panna rattale spetsiaal
selt selleks disainitud kodarakaart ja
Maanteameti poolt tuled ja helkurid.
Meeleolu lõi ja lõõtspillimängu saatel
saatis sõitjad teele Oliver Leppik.
Sõidu ajal kastis rattureid ka mõnus
soe vihm. Teekond viis ratturite selts
konna Arbimäele ja Peedule, möödu
sime ka Elva esimesest koolimajast.
Sõidu lõpetasime Elva jaamahoone
ees vaatemängulise purskaevu juures.
Spordikuu toimumisele panid õla
alla Elva Vald, Eesti Kultuurkapital,
restoran Waksal, Ikodor, Alecoq ning
Elva Spordiliit.
Igal spordikuu treeningul osalemi
ne andis ühe hääle loosimisel, samuti
loosisime oma liikumise kilomeetrid
kirja pannud inimeste vahel välja
auhindu. Loosiauhindade võitjad
leiate Elva Spordiliidu veebilehelt
http://spordiliit.elva.ee või Facebooki
lehelt.
Marek Pihlak
Elva Spordiliidu tegevjuht

Lõuna-Eesti Open 2018 parimad selgusid
Annikorus ja Elvas
Annikoru Discgolfi Klubi ja Klubi
Discgolfar korraldasid võistluse
Sportland Prodigy Elva ja Annikoru
discgolfiparkides. Võistlusel osales
64 mängijat neljas divisjonis: avatud
(MPO), naised (FA1), algajad (MA4)
ja seeniorid (MA40). Osalejaid oli
oodatust vähem, kuid see-eest oli
ilma eest hästi makstud ja kaks päeva
mõnusat discgolfi garanteeritud.
Esimesel päeval mängiti kaks ringi:
esimene Elvas, seejärel lõuna Anni
korus ja sealt Annikoru discgolfiparki
ringile. Teisel päeval mängiti hommi
kune ring taas Elvas ning parimate
selgitamiseks meeste divisjonides
mängiti finaalring raskel Annikoru
F9 rajal.
Tulemused
Avatud (MPO):
I koht – Kristo Raik (209, PAR –13)
II koht – Silver Koni (213, PAR –9)
III koht – Marion Kull (215, PAR –7)
Naised (FA1):
I koht – Kadi Pint (247, PAR +59)
II koht – Inga Annast (256, PAR +68)
Seeniorid (MA40):
I koht – Sten Paavo (232, PAR +10)
II koht – Bruno Võsu (235, PAR +13)
III koht – Indrek Kilk (239, PAR +17)
Algajad (MA4):
I koht – Eduard Halbekov(220, PAR -2)
II koht – Kauri Kütt (233, PAR +11)
III koht – Siim Ühtid (238, PAR +16)
Vaheauhinnad
CTP (ühe viskega korvile kõige
lähemale) viskasid Elva 16. rajal
Marion Kull ja 14. rajal Siim Ühtid
ning Annikoru 1. rajal Martin Loim.
Hole-in-One (ühe viskega korvi)
viskas Elvas 3. rajal Marek Käsnapuu.

sündis 15.08.2018

Adeele Kätriin Kõks
sündis 18.08.2018

Lisete Siniroht

Tomi Remmelgas
sündis 22.08.2018

sündis 21.08.2018

Marian Muttik
sündis 22.08.2018

Kalev Menning Trevor Hänilane
sündis 23.08.2018
sündis 26.08.2018
Albert Berg-Jürgens
sündis 26.08.2018
Priit Pallo
sündis 28.08.2018
Gregor Beljajev
sündis 30.08.2018
Nora Luise Koddala
sündis 31.08.2018
Stella Helene Kits
sündis 04.09.2018

Lõuna-Eesti Open 2018 osalejad. 		

Foto: Paavo Reidla

Loosiauhinnad läksid järgmistele Kool, Leho Viinalass jt.
võistlejatele: Kadi Pint, Remo Roo
Võistluse tulemused ja galeriid on
sipõld, Taivo Daub, Riho Klement, leitavad aadressilt: http://annikoru
Artur Lojander ja Silver Saks.
discgolf.ee/louna-eesti-open-2018.
Annikoru Discgolfi Klubi ja Klubi
Discgolfar tänavad ürituse edukal
Renno Reitsnik
läbiviimisel abiks olnuid ja toetajaid:
MTÜ Annikoru Discgolfi Klubi
Elva vald, Discgolfar.ee, Konguta
juhatuse esimees

Avatud divisjoni parimad vasakult 2. koht Silver Koni, 1. koht Kristo Raik, 3. koht Marion Kull, 4.
koht Alari Mark, 5. koht Mehis Liinar, 6. koht Jürgen Jupits, 7. koht Martin Malm, 8. koht Mats-Eerik
Tõhk.
Foto: Leho Viinalass

Elva Päevakeskus korraldab ülevallalise eakate reisi Tallinnasse

Eakate Festivalile 60+

Rõngu Keskkool ootab
eelkooli 6-aastaseid lapsi, kes
ei käi lasteaias. Registreerida
aadressil kool@rongu.edu.ee või
kooli sekretäri juures (ruum 234)
septembrikuu jooksul. Õppetöö
algab oktoobris.
Lisainfo telefonil 745 9438.

Maria Mandel
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EELK
Rannu Püha
Martini kiriku
teated
Pühapäev, 23. september

kell 12.30 leeritund kirikus, kell
14 armulauaga jumalateenistus,
teenivad Diina Tuulik ja Timo
Švedko.

5. oktoobril 2018

Väljasõit
7.00 Elva Kesklinna Konsumi parkla
7.05 Arbimäe bussipeatus
7.15 Puhja seltsimaja parkla
7.20 Väike-Rakke bussipeatus

Osalustasu 5 eurot, transporti toetab Elva Vallavalitsus
Registreerimine: Anu Uudelt, telefon 5185437
Palupera Põhikool ootab vähempakkumust toidukartuli ostuks
alanud 2018/2019 õppeaasta lõpuni. Kartulikogus nädalas 100 kg
(lepitakse tarnijaga kokku reedel järgmiseks nädalaks). Kartul tuleb
tuua kooli esmaspäeval kell 8.00.
Pakkumused (1 kg hind, käibemaksuta ja käibemaksuga) saata hiljemalt
20.09.2018 kell 15, märgusõnaga „Kartul“ meilile
svetlana.variku@palupk.edu.ee.

Elva vald mälestab

Pühapäev, 30. september

kell 14 jumalateenistus, teenib Timo
Švedko.

Pühapäev, 7. oktoober

kell 14 jumalateenistus, teenib Timo
Švedko.

Pühapäev, 14. oktoober

kell 14 armulauaga lõikustänupüha
ja leeripüha jumalateenistus,
teenivad Timo Švedko ja EELK Valga
praostkonna vaimulikud.
Hooldajaõpetaja EELK Valga
praostkonna praost Mart Jaanson,
tel 5661 1443,
e-post mart.jaanson@eelk.ee.
Talitused palun kokku leppida
hooldajaõpetajaga.
Timo Švedko, tel 553 4529, e-post
timo.svedko@mail.ee.

Ants Pede

18.05.1953-17.08.2018

Koidula Jõgi

12.04.1924-20.08.2018

Liivi Rudenko

Mare Niitots

21.12.1939-30.08.2018

Liidia Poren

12.12.1933-01.09.2018

Maie Kahk

23.10.1933-20.08.2018

23.03.1938-01.09.2018

Anu Pleskovski

Aleksandra Bitševina

24.10.1958-24.08.2018

Rein Eendra

18.10.1938-25.08.2018

Antonine Erik

06.05.1934-03.09.2018

Arnold Neumann

21.01.1930-04.09.2018

Armilda Tattar

03.07.1922-25.08.2018

07.01.1924-04.09.2018

Vasily Korolev

Svetlana Sitnikova

22.01.1933-26.08.2018

06.08.1938-04.09.2018
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Kultuuri- ja spordiürituste
kalender
22. september
12.00

Elva Meejooks

Elva Linnastaadion

25. september
17.00

Jooksukrosside sügissarja
III etapp

Elva Linnastaadioni
parkmets

26. september Jalgrattakrosside sügissarja Elva Linnastaadioni
III etapp
17.00
parkmets
26. september
Elva
Saa nutikaks!
16.00-18.30 Õpime kasutama nutiseadmeid Linnaraamatukogu
26. september
18.00
28. september
18.00

Teadlaste ÖÖ Kongutas.
JukuAkadeemia öökool
(eelregistreerimisega)
Elva valla Puhja piirkonna
pensionäride pidu.
Külaliseks Marju Länik

Konguta Kool

BEEBIKOOL OOTAB
TUTIKAID ÕPILASI

Puhja Seltsimaja

28. september Teadlaste Öö Festival 2018- Palupera Põhikool
18.30-21.00 võistlusmäng “Aardejaht”
30. september Eakate tantsuline puhkeõhtu. Elva Kultuurikeskus
14.00 Meesansambel Pange Poisid.
Loone Otsa näidend
30. september “Kessleri
viled ehk orelimeistri Puhja Seltsimaja
18.00
pöörane päev”
Rahvusvahelise
1. oktoober
muusikapäeva tähistamine Konguta
Rahvamaja
19.00 ETNO ESTONIA KONTSERT
2.-5. oktoober Elva valla Ettevõtlusnädal 2018 Elva vald

Elva Meeskoor

a lu stab oma u u t lau lu h o o a e ga
20 .sep tembr il kell 18 .3 0
Elva Gü mn aasiu mi
Ta r tu mn t õp p eh oon e aul a s

K u t s um e e n d a g a liit uma
l au l m i s e st h u v it a t u id mehi
k o g u ü h in e v a v a lla
t errit ooriu m ilt
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LISAINFO huvikeskus.elva.ee
Tel 53 925 694 (Irina)

Elva Koolituskeskus kutsub koolitusele
ETTEVALMISTUS EDUKAKS ÕPPEKS KASULIKUD IGAPÄEVAOSKUSED
VANEMAEALISTELE (40 tundi)
alates 4. oktoobrist Elva Linnaraamatukogus
Koolituse läbinu on värskendanud oma
suhtlemisoskusi, teadmisi eneseanalüüsist ja
infootsingust ning oskab planeerida oma tegevusi
õppes ning kohaliku kogukonna elus osalemiseks.
Kursus on osalejatele tasuta !
Kursuse sihtrühm: 50 aastased ja vanemad,
elukestvas õppest eemal olnud, majanduslikult
mi�eak�ivsed, töötud, pensionärid, kodused jt

Inf o t e l 5 0 6 8 1 6 0

Info ja r egistreerimine: knoorkoiv@gmail.com või
tel 516 7362
Kursusi toetab Euroopa Liidu Sotsiaalfond koostöös Ees� riigiga

Infoleht on Elva valla infoleht

Toimetaja: Kerli Rätsep. Ladumine: Kayvo Kroon.
Trükk: Printall AS. Kojukanne: Omniva. Tiraaž 6500.
Kontakt: infoleht@elva.ee.
Järgmine infoleht ilmub 28.09.2018.
Kaastööde esitamise tähtaeg 21.09.2018.

