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Külade Kärajatel anti üle
kogukonnavaldkonna tunnustused
Elva valla Külade Kärajad
toimusid 30. novembril
ning üle anti aasta küla
ja aasta kogukonna
edendaja aunimetused
ning Elva valla 2019.
aasta kauni kodu ja
kauni ehituse tiitlid.
MERILYN SÄDE
KOMMUNIKATSIOONIJUHT

A

asta küla tiitli sai Ki
repi küla. Elva abival
lavanem Marika Saar
ütles, et kandidatuuri
esitajad tõid välja nii Kirepi küla
omaalgatuslikkuse kui ka kogu
konnast hoolimise. „Täpsemalt
toodi välja see, et Kirepi küla pais
tis silma omaalgatusliku ideega
paigaldada külas Ahhaa-pingist
inspireeritud postialused, millest
oli ka ajakirjanduses juttu.“

TUNNUSTUSE SAANUD KOOS NOMINENTIDEGA.

Abivallavanem lisas, et peale
selle on küla eestvedajad tundnud
muret elanike ja eriti laste turvali
suse pärast. „Nii esitasid nad 2019.
aastal Elva valla kaasava eelarve
projekti idee muuta Kirepi bussi
peatused valgustatuks ning idee sai
ka rahastuse,“ sõnas Saar.
Aasta kogukonna edendaja
laureaat on Marju Jõks, kes on
Kirepi küla külavanem. „Kandi
daadi esitajad tõid välja, et Marju

Foto: Jaak Jänes

on korraldanud suuri ühisettevõt
misi, nagu näiteks talgupäev „Tee
me ära!“, korraldatud on mitmeid
külarahvast kaasavaid koosolekuid
ning edukalt võeti osa ka Maal ela
mise päevast, mis tõi Kirepi kanti
väga palju rahvast.“ Abivallavanem
lisas, et Marju puhul on tegemist
kohaliku sädeinimesega, kelle tubli
eestvedamine tõi Kirepi külale juba
teist aastat Elva valla aasta küla
tiitli.

LÜHIDALT

Elva valla 2019. aasta kauni
kodu tiitli sai Liia ja Endel Til
gari kodu Metsalaane külas. Elva
Vallavalitsuse vallaarhitekt Jaanika
Saar ütles, et Liia ja Endel Tilgari
kodu on suurepärane näide hästi
planeeritud ja korraldatud kodust.
„Nende kodu on koht, kus sa puh
kad ja teed aiatöid, see koht annab
sulle lauale meelepärase ning või
maluse nautida maailma armsa
maid ja ilusamaid vaateid.“
Elva valla 2019. aasta kauni
ehituse tiitel läks Palupera Põhi
kooli ajaloolisele mõisahoonele.
„Palupera mõisa puidust ajalooline
peahoone pärineb 1860. aastatest
ja on koos ajaloolise mõisapargiga
säilinud suurepärase eeskujuliku
kompleksina,“ rääkis vallaarhitekt
ja lisas, et säilinud on ka mitmeid
kõrvalhooneid. „Mõisahoonet võib
pidada paiga südameks, sest sel
les tegutseb 1933. aastast kool, mis
hoiab ümbruse elu-olu kirevana,“
sõnas ta.
Tunnustuse pälvinud esitatak
se ka 2020. aasta kevadel „Kaunis
kodu 2020“ maakondlikku vooru.

Foto:
JÕULUPUU TULI
Kayvo Kroon
PEEDULT.

JÕULUPUU
JÕUDIS ELVA
KESKVÄLJAKULE

25.

novembril pai
galdati
Elva
keskväljakule
jõulupuu (nulg), mis toodi Elva
linnast ja mille omanik on
Hardo Becker. Jõulupuu kaalus
3,5 tonni.
Hardo Becker esitas valla
valitsusele raieloa taotluse
ning soovis puu eemaldada,
kuna see oli hoonetele ohtli
kult lähedal. Kokkuleppel val
lavalitsusega otsustati, et puul
lastakse kasvada jõuludeni.
Ühise arutelu käigus jõudis
ki Becker järelduseni, et ta oleks
palju õnnelikum, kui seesugu
ne puu oleks väärikas jõulupuu
ja ei läheks niisama kohe ahju.
Mõeldud, tehtud! Nii tuligi sel
aastal jõulukuusk Peedult.

Kas oled end Elva valla elanikuks registreerinud?

S

eptembri lõpus alus
tas Elva Vallavalitsus
teavituskampaaniat, mis
pöörab sel korral tähelepanu
maal ja Elva vallas elamise posi
tiivsetele külgedele. Niisamuti
kutsub kampaania üles vallas
elavaid kodanikke oma elukoha
andmeid kontrollima.
Kampaania käigus ootame

Elva valla Facebooki lehel posti
tuse „Miks Sulle meeldib elada
just Elva vallas“ all kommentaare,
miks teile meeldib Elva vallas ela
da. Novembrikuus toimus kõikide
kommenteerijate vahel esimene
auhinnaloos, kus loosisime välja
kolm Elva valla meenet.
Järgmine seesugune auhinna
loos toimub juba selle kuu kesk

paigas ning siis läheb taas loosi
kolm Elva valla meenet. Sel korral
valib vallavalitsuse meeskond välja
ka oma lemmikkommentaari, mis
saab eriauhinna.
Kel Facebooki kontot ei ole, võib
saata vastuse küsimusele „Miks
Sulle meeldib elada just Elva val
las“ ka kommunikatsioonijuhi
e-aadressile merilyn.sade@elva.ee

ning sel juhul osalete samuti au
hinnaloosis.
Kõikide nende vahel, kes re
gistreerivad end ajavahemikul
23. september kuni 27. detsember
2019 Elva valla elanikuks, osalevad
3x500 eurot loosis.
Vallale on oluline iga inimene,
sest tulubaas, mida saab kasutada
valla arendamiseks ja teenuste osu

tamiseks, sõltub just registreeri
tud elanike arvust.
Elukoha registreerimine on
kindlasti oluline ka igale kodani
kule, sest ilma elukoha registree
ringuta ei ole võimalik hääletada
või toetusi taotleda.
Tutvu Elva vallas pakutavate
võimalustega aadressil tuleelva.
ee või elva.ee.
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Volikogu 16. detsembri
istungi eelinfo

Otsused 19.11 ja 26.11 istungitelt

Elva Vallavolikogu 2019. aasta viimane istung toimub 16. detsembril valla

Korraldada lihthanke menetlusega riigihange „Rõngu kogukonnakeskuse hoone projekteerimistööd“.

Hanked

majas volikogu saalis. Vallavalitsus on päevakorda esitanud mitmed olu

Korraldada avatud hankemenetlusega riigihange „Sõiduautode kasutusrendile võtmine“.

lised eelnõud, millest kõige tähtsam on 2020. aasta eelarve eelnõu, mis

Korraldada avatud menetlusega riigihange „Elva valla üldplaneeringu koostamine ja keskkonnamõju stratee

läheb istungil lõpphääletusele. Eelarve eelnõu on läbinud esimese lugemise
ja peale seda on olnud võimalik sellele esitada parandusettepanekuid.
Volikogule on suunatud määruse eelnõu Elva valla 2019. aasta III lisa
eelarve kinnitamine. Kolmas lisaeelarve on koostatud vajadusest võtta

gilise hindamise läbiviimine“.
Korraldada väljakuulutamiseta läbirääkimistega hankemenetlus „Lumetõrje Konguta piirkonnas“. Teha ette
panek alustada läbirääkimisi hankelepingu sõlmimiseks ettevõttega OÜ MELIOR-M.

eelarvesse 2019. aastal peale II lisaeelarve kinnitamist laekunud sihtotstar

Maa

belised summad ja korrigeerida kulude iseloomust ja raamatupidamisli

Määrata Pedaste külas Targametsa katastriüksuse (katastritunnus 60801:002:0960) jagamisel kaheks katastriük

kust kajastamisest lähtuvalt kuluartiklite muudatusi.

suseks uutele moodustavatele katastriüksustele koha-aadressid ja sihtotstarbed järgnevalt: Elva vald, Pedaste küla,

Oluline eelnõu on Elva valla eelarvest lammutustoetuse taotlemise

Targametsa, sihtotstarve maatulundusmaa; Elva vald, Pedaste küla, Targanurme, sihtotstarve maatulundusmaa.

ja eraldamise kord. Valla arengukavas planeeritud toetusmeede luuakse

Määrata Külaaseme külas Vahesaare kinnistu (katastritunnus 33101:003:0231) jagamisel kaheks katastriüksu

selleks, et aidata kaasa Elva valla territooriumi heakorrale. Vallas on pool

seks uutele moodustavatele katastriüksustele koha-aadressid ja sihtotstarbed järgnevalt: Elva vald, Külaaseme

lagunenud ehitisi, mille lammutamisega saab lahendada mitu probleemi

küla, Vahesaare, sihtotstarve maatulundusmaa; Elva vald, Külaaseme küla, Päikese, sihtotstarve maatulundusmaa.

korraga – maastik muutub ilusamaks, kuid ohtlik ehitis on ka oht kesk

Seada sundvaldus AS Emajõe Veevärk kasuks Elva vallas, Aakre külas, Pargi tee 2 kinnisasjale (katastritunnus

konnale ning inimesele. Eelnõu oli avalikul konsultatsioonil, et võimalikud

60801:002:2390).
Korraldada Puhja alevikus Reku tee 3 kinnistu (katastritunnus 60501:004:0081) võõrandamiseks avalik kirjalik

toetuse taotlejad saaksid korra osas ka ise kaasa rääkida.
Volikogu otsustab seekord ka kahe kohanime üle. Rõngu alevikus
on plaan rajada uus tee ja sellele tuleb määrata kohanimi. Kuna tee asub
hooldekeskuse läheduses, siis eelnõu kohaselt saab tee nimetuseks Hoole
tee. Teine kohanimi määratakse Urmi külas loodavale ühistranspordi pea
tusele, täpsemalt bussipeatusele, mille nimeks saab Soka. Nende otsuste

enampakkumine ja kinnitada kinnistu müügihinna algsuuruseks 50 000 eurot.
Korraldada Elva linnas Väike-Tähe tänav T2 kinnistu (katastritunnus 17101:001:0627), üldpind 81 m² võõranda
miseks avalik kirjalik enampakkumine ja kinnitada kinnistu müügihinna algsuuruseks 1 000 eurot.
Seada isiklik kasutusõigus Elektrilevi OÜ kasuks tähtajatult Elva valla omandis olevale kinnistule (katastri
tunnus 17101:001:0469), asukohaga Käärdi alevik, Maisi tänav L1.
Seada isiklik kasutusõigus Eesti Andmesidevõrk MTÜ kasuks tähtajatult Elva valla omandis olevatele kinnis

eelnõud on läbinud ka avaliku väljapaneku.
Volikogu otsustab kinnisasjade vahetamise üle. Annikoru külas va
hetatakse vallale kuuluv kinnistu Annikoru tee 4a Annikoru tee 3 korterio
manikele kuuluva Rahu kergliiklustee L7 vastu. Tehinguga viiakse lõpule
poolte vahel sõlmitud kokkulepe.
Volikogu päevakorda tuleb arutlusele ka Tartu Vallavolikogu ette
panek algatada Elva valla ja Tartu valla piiride muutmine Palupõhja
küla osa ja selle lähipiirkonna kohta. Nimelt soovib Tartu vald, et Elva
vald annaks Palupõhja külast suurema osa üle Tartu valla koosseisu. Tee
mat arutavad 4. detsembril volikogu arengu-ja planeeringu ning majan
duskomisjon ja siis koostatakse eelnõu, mis läheb volikogu istungile aru
tamiseks.
Volikogu eelnõudega saab tutvuda valla dokumendiregistris.
Maano Koemets
vallavolikogu esimees

tutele (vaata täpsemalt Elva Vallavalitsuse korralduse 26.11.2019 nr 2-3/805).

Muud
Kinnitada elutähtsa teenuse osutaja AS Eesti Keskkonnateenused elutähtsa teenuse toimepidevuse riskianalüüs
ja plaan.
Anda OÜ-le MedAid otsustuskorras tasuta kasutusse mitteeluruum Puhja kooli kõrvalhoones, üldpinnaga 16,8m².
Jätta jäätmevaldaja korraldatud jäätmeveoga mitteliitunuks lugemise taotlus rahuldamata.
Moodustada komisjon Elva valla kogukonnavaldkonna tunnustusavalduste määramiseks.
Korraldada Elva linnas Verevi järve rannaala detailplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise aru
ande eelnõu avalik väljapanek 13.12.2019-13.01.2020 Elva Vallavalitsuses (Kesk tn 32 Elva linn).
Eraldada Elva valla 2019. aasta eelarve reservfondist 27. oktoobri tormi tekitatud kahjude likvideerimisega tek
kinud ettenägematu kulu katteks 35 000 eurot.
Algatada Puhja Lasteaed Pääsusilm arengukava 2021-2023 koostamine.
Kehtestada Puhja lasteaias ruumide kasutamise hinnakiri, saali ühekordne rent – 10 eurot/tund.
Kinnitada Elva valla kaunis kodu konkursi tulemused.
Salle Ritso
vallasekretär

ELVA VALLAVALITSUSE INFO

Kutsume kõiki ehtima
maju või ettevõtteid!
Elva Vallavalitsus ning SA Elva Kultuur ja Sport kutsuvad kõiki ehtima
oma kodu, kortermaju, ettevõtteid ja asutusi jõuluajaks kaunistuste või/
ja jõulutuledega.
Kõik, kes saadavad oma ehitud majast foto koos maja aadressiga e-aad
ressile merilyn.sade@elva.ee, osalevad konkursil. Fotosid oodatakse kuni
31. detsembrini.
Kõik saadetud fotod pannakse üles Elva valla äppi, kus kasutajad saa
vad anda neile oma hinnangu. Parimaid ootavad magusad auhinnad ja
valla meened.
Muudame üheskoos koduvalla säravaks!

ELVA VALLAVALITSUSE INFO

Vallavalitsus ootab Elva valla aukodaniku ja
Elva Tähe aunimetuste kandidaate
Elva Vallavalitsus ootab 15. detsembrini Elva valla aukodaniku ja Elva Tähe aunimetuste kandidaate.
Elva valla aukodaniku nimetus määratakse füüsilisele isikule erilise auavaldusena Elva vallale elutööna osu
tatud väljapaistvate teenete eest. Teenetemärk Elva Täht määratakse Elva vallas silma paistnud füüsilisele isikule
Elva vallale osutatud teenete eest.
Kandidaadi saate esitada Elva valla kodulehel „Pane tähele“ rubriigis. Teenetemärk Elva Täht ja aukodaniku
aunimetus antakse üle Eesti Vabariigi aastapäeva aktusel.
Lisainfo Elva valla kodulehel.
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Noortevolikogu
valimistel hääletas
142 noort

LÜHIDALT

Puhja alevikus Reku tee 3
kinnistu kirjalik enam
pakkumine

E

Elva valla teised
noortevolikogu
valimised toimusid
18.–24. novembril

U

us valitud noortevoli
kogu on 9-liikmeline
ning sinna kuuluvad:
Reimo Seppor,
Miia
Uibo, Andero Ojamets, Laura-Liisa
Tõldsepp, Andero Kesküla, Ro
met Krimm, Rebeka Käpa, Reelika
Punkar ja Urmo Nõlvak.
Uuelt noortevolikogult ooda
takse aktiivset panust kohalike
noorte hääle kuuldavaks tegemi
sel ning elu arendamisel. Esime
ne koosolek toimus 30. novembril
Rõngu Rahvamajas, kus valiti voli
kogu esinaiseks Miia Uibo, asee
sinaiseks Reelika Punkar ja ase
esimeheks Reimo Seppor. Samuti
pandi paika esimesed tööplaanid.

Kohtumised ootavad
Noortevolikogu valimistel sai eel
hääletada valla koolides kohapeal
ning e-keskkonnas Volis. Valimis

VALIMISPÄEVAL SAI HÄÄLETADA ELVA
RAUDTEEJAAMA SAALIS.

päev toimus 24. novembril, mil
valimisjaoskond asus Elva raudtee
jaama saalis. Kokku käis hääleta
mas 142 noort.
Valimiskomisjoni
kuulusid
Mari-Liis Vanaisak, Sirle Lüüs ja
Margit Kink.
Noortevolikogu on Elva Valla
volikogu juures tegutsev Elva valla
noorte huve esindav esinduskogu.
Nii noortevolikogu liige kui ka hää

Foto: Pexels

letaja saab olla 14-26 aastane Elva
vallas elav või õppiv noor.
Noortevolikogule pakutakse ka
mentorprogrammi, mille raames
on plaanis teha juba detsembris
üks meeskonnakoolitus, et noori
paremini liita. Plaanis on ka kohtu
mine Tartumaa noortekogu liikme
tega, et luua sidemeid ning tutvuda
nende töökorraldusega. Kohtumisi
ja koolitusi on plaanis veelgi.

Elva Vallavalitsus suunas avalikule
väljapanekule Verevi järve rannaala
detailplaneeringu

E

lva Vallavalitsuse 26. no
vembri istungil otsustati
suunata avalikule väljapa
nekule Elva linnas Verevi järve
rannaala detailplaneering ja kesk
konnamõju strateegilise hindamise
(KSH) aruande eelnõu.

Planeeringu ala, suurusega ca
6 ha, asub Elva linnas Verevi järve
rannaalal ja hõlmab osaliselt ka
Verevi järve, Tartu maanteed ning
Järve tänavat.
Planeeringu eesmärk on supel
ranna väljaarendamine ning ranna
hoone-ujula ehitusõiguse määra

mine. Planeeringuga soovitakse
muuta alal kehtivat detailplanee
ringut ning tehakse ettepanek Ve
revi järve kalda ehituskeeluvööndi
vähendamiseks planeeritud hoo
nestusala ulatuses.
Planeeringuga kavandatava te
gevuse rakendumisega kaasneda
võivaid mõjusid selgitab, kirjeldab
ja hindab KSH aruanne. Käsitletud
on kavandatava tegevuse mõju vee, maismaa- ja sotsiaal-majandus
likule keskkonnale ning määratud
leevendavad meetmed. Detail
planeeringu põhilahenduse koos

tamisel on arvestatud aruandest
tulenevate meetmetega.
Avalik väljapanek toimub 
13.
detsembrist 2019 kuni 13. jaa
nuarini 2020 Elva Vallavalitsuses
(Kesk 32 Elva linn).
Detailplaneeringu ja KSH aru
ande eelnõuga on võimalik tut
vuda ka valla kodulehel: elva.ee/
detailplaneeringud.
Väljapaneku ajal on nimetatud
dokumentide kohta võimalik esi
tada kirjalikke arvamusi, palume
need saata vallavalitsuse e-aadres
sile elva@elva.ee.

lva Vallavalitsus müüb avalikul kirjalikul enampakkumisel
kinnistu Reku tee 3 (katastritunnus 60501:004:0081), sihtots
tarve 100% ühiskondlike ehitiste maa, suurus 5029 m².
Kinnistul asub kahekorruseline plekk-katusega puitehitis, endi
ne vallamaja (EHR 104009877), mis on seisnud aastaid kasutuseta.
Endine büroohoone rekonstrueeriti 2002. aastal. Elektriküte (liitu
mine 3x380V, 80A), vee-ja kanalisatsiooniühendus, kamin, ATS, põ
randatel linoleum ja vaipkate, asfalteeritud parkla, haljastus.
Kinnistu enampakkumise müügihinna algsuurus on 50 000 eu
rot. Avaliku kirjaliku enampakkumise tingimustega saab tutvuda
valla kodulehel: elva.ee/vallavara-muuk.
Enampakkumise tagatisraha 2500 eurot tuleb tasuda hiljemalt
20. detsembriks. Avaldus tuleb enampakkumisel osalemiseks koos
lisadokumentidega esitada kinnises ümbrikus, märkega „Reku pak
kumus“, hiljemalt 20. detsembril, kell 10 Elva Vallavalitsusele aad
ressil Kesk 32, Elva linn, Elva vald 61507, kas tähitult või käsipostiga.
Avalduse esitamisel kasutada Elva Vallavalitsuse koostatud vormi,
mis asub aadressil elva.ee/vallavara-muuk.
Pakkumuste avamine toimub Elva vallamajas, 20. detsembril kell
10.15, kus võivad osaleda kõik pakkujad. Kolme tööpäeva jooksul on
korraldaja juures võimalik pakkumuste avamise protokolliga ka tut
vuda.
Lisainfo:
Terje Korss (vallavaraspetsialist)
terje.korss@elva.ee või tel 53020888

Elva linnas Väike-Tähe
tänav T2 kinnistu kirjalik
enampakkumine

E

lva Vallavalitsus müüb avalikul kirjalikul enampakkumisel
kinnistu Väike-Tähe tänav T2 (katastritunnus 17101:001:0627),
sihtotstarve 100% transpordimaa, suurus 81 m².
Kinnistu asub ribana Väike-Tähe tänav T1 kõrval, Väike-Tähe tä
nava kurvinurgal. Transpordimaa riba 81 m² Väike-Tähe tänav T2
pole seotud kitsendustega. Pumpla ja elektripost paiknevad KÜ-l
Väike-Tähe tänav T1.
Kinnistu enampakkumise müügihinna algsuurus on 1 000 eurot.
Avaliku kirjaliku enampakkumise tingimustega saab tutvuda valla
kodulehel elva.ee/vallavara-muuk.
Enampakkumise tagatisraha 50 eurot tuleb tasuda hiljemalt 20.
detsembriks. Avaldus tuleb enampakkumisel osalemiseks koos lisa
dokumentidega esitada kinnises ümbrikus, märkega „Väike-Tähe
pakkumus“, hiljemalt 20. detsembril, kell 11 Elva Vallavalitsusele
aadressil Kesk 32, Elva linn, Elva vald 61507, kas tähitult või käsi
postiga. Avalduse esitamisel kasutada Elva Vallavalitsuse koostatud
vormi, mis asub aadressil elva.ee/vallavara-muuk.
Pakkumuste avamine toimub Elva vallamajas, 20. detsembril kell
11.15, kus võivad osaleda kõik pakkujad. Kolme tööpäeva jooksul on
korraldaja juures võimalik pakkumuste avamise protokolliga ka tut
vuda.
Lisainfo:
Terje Korss (vallavaraspetsialist)
terje.korss@elva.ee või tel 53020888
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Kuidas valmistuda kriisiks?

LÜHIDALT

Elva Vallavalitsuse kriisieelne info elanikele
Novembri alguses kogu
nes Elva Vallavalitsuses
kriisikomisjon, kus aru
tati oktoobrikuus toi
munud tormi ning selle
tagajärgi kogu Eestis.
Sellest lähtuvalt arutati
ning pandi koosolekul
paika Elva valla elanike
jaoks oluline kriisieelne
info ja nõuanded kriisiks
valmistumiseks.
MERILYN SÄDE

VARUGE KOJU MUU SEAS KA PATAREIDEGA
TÖÖTAV RAADIO.

Foto: Pexels

KOMMUNIKATSIOONIJUHT

K

õik elanikud võiksid oma
nutiseadmetesse laadida
rakenduse „Ole valmis“,
millega on võimalik tut
vuda Naiskodukaitse kodulehe
küljel (naiskodukaitse.ee). Äpis on
suunised kriisiolukorraks valmis
tumisel ning rakendust saab avada
ka siis, kui internetti ei ole.
Elva valla kodulehel on või
malik enne kriisi tutvuda pere ja
kogukonna
kriisiolukordadeks
valmistumise infoga (elva.ee/pereja-kriisiolukordadeks-valmistumi
ne), kust on leitav ka kogukonna
ohutuse ja riskidega seotud info.
Rõhutame, et kõik ettevõtted
(sh haiglad, hooldekodud jt) pea
vad hoolitsema selle eest, et neil
oleks valmidus saada hakkama
pikaaegse elektrikatkestuse kor
ral. Soovitame osta generaatori või
lasta teha vajalik ühendus, et vaja
dusel oleks võimalik generaatorit
ühendada.

Kust saab kriisi ajal
infot?
Kriisiolukorras saab informatsioo
ni alati Elva Vallavalitsuse taga
(Kesk 32, Elva linn) asuvast Kaitse
liidu majast, mis on kokku lepitult
kriisiolukorras valla kriisikomisjo
ni staap. Kõik elanikud võivad tul
la sealt infot ja abi küsima. Valla
kriisikomisjon lepib kokku valla

piirkondade jaoks samuti vajalikud
staabid.
Kui tegemist on kriisiga, mil
elanikel ei ole võimalik internetija mobiililevi kaudu infot saada,
antakse infot Vikerraadio kaudu.
Selleks soovitame osta kõigil koju
patareidega töötav raadio, varuda
valmis patareid. Raadiot on auto
omanikel võimalik kuulata ka au
tos.
Kui mobiililevi ja elekter on
olemas ning kriis puudutab muid
valdkondi, antakse infot Elva val
la kanalites (veebileht, valla Face
book, äpp). Äpp on kindlasti oluli
ne infokanal, sest selle kaudu saab
vahetut infot oma nutiseadmesse.
Äpi kohta saab rohkem lugeda valla
kodulehelt: elva.ee/elva-valla-app.
Elektriga seotud kriisi korral an
nab Elektrilevi infot vallavalitsuse
le ning vald edastab info elanikele.

PANE TÄHELE!

Vesi, kanalisatsioon,
soojus ja lumi

» Lae telefoni „Ole valmis“ äpp ja valmistu sealsete juhtnööride jär
gi võimalikuks kriisiolukorraks.
» Suurema kriisi korral saab infot Elva linnast vallavalitsuse tagant
asuvast Kaitseliidu majast, mis on kriisi ajal valla kriisikomisjoni
staap.
» Suurema kriisi korral jagatakse elanikele vajalikku infot Vikerraa
dio vahendusel.
» Kui elekter ja/või mobiililevi on olemas, saab infot alati Elva valla
kodulehelt, valla äpist ja valla Facebookist. Soovitame valla äpp
enda telefoni laadida.
» Suurema veekatkestuse korral saab vett Elva linnast, Puiestee
tn 13.
» Mobiiltelefone saab pikema elektrikatkestuse ajal laadida autos,
sülearvutist või akupangast. Kui need variandid ei ole võimali
kud, saab telefoni laadida Elvas Kaitseliidu staabis.
» Pikaajalise elektrikatkestuse korral on kanalisatsioonitorus
tikes ja kanalisatsioonipumplates sõltuvalt asukohast reserv
maht 3 kuni 12 tunniks.
» Kui elektri ja mobiilsidega on probleem, soovitame telefon sea
distada 3G või 4G võrgu asemel 2G võrku – nii jõuab info teieni.
» Hädaabinumbriga 112 ühenduse saamiseks soovitame vajadusel
SIM-kaardi telefonist eemaldada. Nii saab kindlasti 112 helistada.
» Soovitame koju valmis osta patareidega töötav raadio ning pata
reid, et saada igasuguse kriisi ajal kindlasti infot. Hea oleks koju
osta ka mobiiltelefoni laadimiseks akupank ning seda aeg-ajalt
laadida.
» Vallal on olemas lumetõrje võimekus ja suurtehnika, mis tähen
dab, et kriisiolukorras saab saata masinaid ka valla teistesse piir
kondadesse appi. Suure lumesaju korral tagatakse teede korras
hoid 24h jooksul.
» Kui kodudes ei ole enam sooja, määrab vallavalitsus igasse piir
konda hoone, kuhu tuuakse inimesed sooja. Sel teemal jagatakse
infot eraldi.

Pikaajalise veekatkestuse korral
saab vett Elva linnast, Puiestee tn
13. AS Emajõe Veevärk organiseerib
seesugusteks puhkudeks töötajate
valved ning koostöös antakse elani
kele vett. Kui veekatkestuse põhjus
tab pikemaajaline laiaulatuslik vee
katkestus, antakse vett piiratud aja
jooksul. Sellest teavitatakse eraldi.
Kanalisatsioonitorustikes ja ka
nalisatsioonipumplates on sõltu
valt asukohast reservmaht 3 kuni
12 tunniks. AS-il Emajõe Veevärk
on olemas erineva võimsusega ge
neraatorid, millega korraldada ka
nalisatsioonisüsteemi kriisiaegne
toimimine.
Elva Soojusel on olemas gene
raator ning praegu valmistatakse
ette hanget teise generaatori ost
miseks. Katlamajadel on kriisiks
vajalikud seadistused ja etteval
mistused tehtud. Neil on võimalik
elektrikatkestuse ajal soojust toota,
kuid majad, mil on kinnise süstee
miga küttesüsteem ei saa sooja näi
teks siis, kui konkreetses asulas ei
ole elektrit. Majadel peaks olema
valmidus tagada soojasõlme töö
generaatoriga. Soovitame korte
riühistutel oma küttesüsteemid
üle vaadata.
Vallal on võimekus tagada suure
lumesaju korral teede korrashoid
24h jooksul.

OLULISEMAD NÕU
DED TALVISTELE
HOOLDUSTÖÖDELE

E

lva Vallavalitsus palub
kõigil
kinnistuoma
nikel vaadata üle oma
hoonete katused ning lume
tulles vajadusel kõrvaldada
sealt ohtlik lumi ja jääpuri
kad, et ära hoida õnnetused,
mida põhjustavad katuselt
alla kukkuv lumi ja jää.
Ühtlasi palume kõigil olla
kinnistuga külgneva kõnnitee
hooldamisel tähelepanelikud,
sest keeruliste ja kiiresti muu
tuvate ilmastikutingimuste
tagajärjel võivad kõnniteed
muutuda ohtlikult libedaks.
Siinjuures toome välja olu
lisemad nõuded talvistele
hooldustöödele:
Sõidukite parkimisel tuleb
sõiduki kasutajal tagada, et
pargitud sõidukid ei segaks
avalikes kohtades lumekoris
tust.
Kinnistuomanikule on pan
dud kohustused:
» koristada kõnniteelt lumi
ja jää ning tõrjuda libedus.
Eelpool nimetatud tööd
peaksid olema tehtud
hiljemalt hommikuks, sest
jalakäijate kinni tallatud
lund on hiljem oluliselt
raskem koristada. Vajadu
sel tuleb kõnniteed korras
tada ka päeva jooksul;
» kõnniteel peab olema
puhastatud jalakäijatele
ja jalgratturitele vähemalt
üks meeter käiguruumi;
» hoonete välistrepid tuleb
hoida puhtana ning vältida
sellel libeduse teket;
» katuselt, räästast või
muudest kohtadest tuleb
varisemisohtlikud ehitus
detailid, lumi ja jää eemal
dada ohutul viisil ning
vajadusel tähistada ohtlik
ala;
» hoida lumest puhtana pu
hastusalal asuva hüdrandi
ümbrus.
Keelatud on:
» tuha kasutamine lume- ja
libedusetõrjeks;
» lume lükkamine sõiduteele.
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Elva valla vaimse tervise
kampaania läks inimestele korda
Vaimse tervise päevaga
10. oktoobril sai Elva
vallas alguse vaimse
tervise kampaania
„Võta aega!“. Kampaania
eesmärk oli pöörata
tähelepanu vaimse
tervise olulisusele
ning sellele, et oma
tervisega tegelemiseks
tuleb kiires elutempos
võtta eraldi aeg.
LAURI TAMM
SOTSIAALTÖÖSPETSIALIST
LASTEKAITSE ALAL

K

ampaania raames jagasid
nii valla elanikud kui ka
hallatavad asutused tore
daid tegevusi ning ideid,
mida on võimalik enda tervise tur
gutamiseks ette võtta.
Populaarseks osutusid Elva valla
spordijuhi Madis Šumanovi kor
raldatud vaimse tervise rännakud
Elvas, Puhjas, Rannus ja Rõngus,
mis koosnesid kolmest osast – ja
lutuskäigust koos võimlemise ja
meditatsiooniga värskes õhus, heli
rännakust koos Vilmar Schiffiga
ning oma kogemuse jagamisest.

VAIMSE TERVISE RÄNNAKUTEL TEHTI VÄRSKES ÕHUS MEDITATSIOONI NING MINDI KOOS VILMAR SCHIFFIGA
HELIRÄNNAKULE.

Väga positiivne tagasiside annab
julgust taoliste ürituste korralda
misega jätkata.

Uurisime tervis
edenduse kohta
Vallavalitsus korraldas valla hal
latavate asutuste, valla osalustega
sihtasutuste, vallas tegutsevate
perearstide ning tervishoiuasutus
te seas terviseedendusliku uuringu,
millega kaardistasime praeguse
olukorra ning saime infot ja mõt
teid järgmise aasta terviseedendus
like plaanide koostamiseks.
Küsisime vastajatelt ülevaadet
vaimsete ning füüsiliste tegevuste

osas, mida töökollektivid kas indi
viduaalselt, ühiselt või kogukond
likul tasemel juba harrastavad ning
millised on järgmise aasta plaanid.
On hea meel tõdeda, et asutus
te juhid hindavad töötajate tervis
edendust kõrgelt, palju käiakse
ühistel matkapäevadel ning kooli
tustel. Samuti pakutakse töötajatele
supervisiooni ning kovisiooni või
malust ning toetatakse töötaja ise
seisvust oma tööaja planeerimisel.

Tähelepanu pööratakse
tervislikule toitumisele
Oleme rõõmsad ka selle üle, et
haridus
asutused pööravad väga

Oleme rõõmsad
selle üle, et meie
haridusasutused
pööravad väga
palju tähelepanu
tervisliku toitu
mise teemadele,
selleks üritatak
se palju kaasata
lapsevanemaid
ning võimalusel
ka kogukonda.

Foto: erakogu

palju tähelepanu tervisliku toitu
mise teemadele, selleks üritatakse
palju kaasata lapsevanemaid ning
võimalusel ka kogukonda.
Näiteks pidasid Konguta kooli
lapsed puuviljapäevikut, Elva las
teaias Õnneseen korraldati ees
timaise toidu laat ning Valguta
Lasteaed-Algkoolis jagati omava
hel tervislike köögiviljahoidiste
retsepte.
Kokkuvõtteks tuletan hea mee
lega meelde vaimse tervise õe Jaa
na Undi antud lihtsaid soovitusi
enese hoidmiseks: tuleb tervisli
kult toituda ning teha regulaarselt
trenni.

Raamatukogujuhid käisid kolleegide tööga tutvumas

E

lva valla raamatukogujuhtide
motivatsioonireis toimus 27.
novembril ning seesugune
igasügisene reis hakkab Elva vallas
traditsiooniks kujunema. Sel aastal
toimus reis teist korda ning käidi
Harjumaal.
Külastati Ardu ja Kose raamatu
kogusid, kus imetleti äsja remon
ditud ja avaraid ruume, tutvuti
töökorraldusega ning vahetati ko
gemusi sealsete kolleegidega.
Kose raamatukogu asub teenus
keskuses, kuhu on koondunud ka

TUTVUTI ARVO PÄRDI ELULOO JA LOOMINGUGA.

Foto: erakogu

kultuurimaja, kohvik, muusika
kool, lasteaed, algkool, tervisekes
kus ja noortekeskus – kõik teenu
sed on võimalik kätte saada ühest
kohast.
Ardu raamatukogu on Kose ha
rukogu ja ka seal on mitmed tee
nused, sh pood, koondunud ühte
hoonesse, et elanikel oleks võima
likult mugav.
Veel külastati Arvo Pärdi kes
kust, kus tutvuti Arvo Pärdi eluloo
ja loominguga, nauditi rahulik
ku ja looduskaunist atmosfääri,

vaadati lühifilmi ning uudistati
mõne heliteose käsikirja mustan
deid. Peale selle lõunatati Laulas
maa SPA restoranis Verde ning
nauditi sauna- ja veekeskust.
Raamatukogujuhid olid tänuli
kud ja ühel meelel, et sellist välja
sõitu on väga vaja, et igapäeva
rutiinist välja tulla ning suhelda
kolleegidega väljaspool tööd.
Margit Kink
kultuurispetsialist
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Elvas alustab tegevust
väärikate ülikool
Kümme aastat tagasi, kui
Elva linnas käivitati ea
kate päevakeskus, toimu
sid juba esimesel hooajal
erinevatel teemadel
projektipõhised loengud.
Selle aasta alguses alus
tasime loengute pakku
misega uuesti.
GERDA KIIPLI-HIIR
ELVA LASTE- JA PEREKESKUS

S

eekord sai nende eest
vedajaks Tiiu Vaas, kes
lisaks aktiivsele toimeta
misele päevakeskuses kor
raldas eakatele erinevaid huvireise
ning ujumaskäike ja on ise elukest
va õppe hea näide.
Tiiu Vaasi korraldatud loengud
näitasid eakate elavat huvi ning see
andis julguse viia tegevus ametli
kumaks.
Kevadel alustasid MTÜ Hoole
koda, Elva Vallavalitsus ning Tar
tu Ülikooli elukestva õppe keskus
läbirääkimisi, et laiendada väärika
te ülikooli tegevus ka Elvasse.

LOENGUTELE ON OODATUD KÕIK VALLAS ELAVAD
HUVILISED VANUSES 50+.

Uuest aastast saab ka
Elvas loenguid kuulata
Tartu Ülikooli väärikate ülikool
alustas oma tegevust 2010. aastal
Pärnus ja Tartus. Täna toimuvad
väärikate ülikooli programmid üle
Eesti ning alates 2020. aasta jaanua
rist lisandub teiste hulka ka Elva.
Loengud on planeeritud toimu
ma Elva linnas, kuid oodatud on
kõik Elva vallas elavad vanema
ealised. Loengute korraldamise
eesmärk on väärtustada aktiivset
eluviisi ning motiveerida eakaid
osalema ühiskonnaelus. Loengutel
osalemine aitab eakatel hoida sot
siaalset võrgustikku.

Foto: Bigstock

Loengute korral
damise eesmärk
on väärtustada
aktiivset eluviisi
ning motiveerida
eakaid osalema
ühiskonnaelus.
Loengutel osa
lemine aitab
eakatel hoida
sotsiaalset
võrgustikku.

Koolitused toimuvad esimesel
poolaastal jaanuarist maikuuni
ning jätkuvad peale suvepuhkust
alates septembrist. Väärikate üli
kooli loengutel ja seminaridel kä
sitletakse silmaringi laiendavaid ja
päevakajalisi teemasid.
Esimese poolaasta õppekava on
järgmine:
» 17. jaanuar Väärikate ülikooli
avaaktus ja –loeng „Euroopa Liit
– kas Eesti on õiges kohas“, lek
tor europarlamendi saadik Mari
na Kaljurand;
» 21. veebruar „Tervist toetav toi
tumine“, lektor toitumisterapeut
Triin Muiste;
» 20. märts „Liikumine ja liigese
haigused“, lektor füsioterapeut
Kairit Linnaste;
» 17. aprill „Võrtsjärv ja järvede ter
vendamine“, väljasõiduloeng Jär
vemuuseumisse, lisaks muuseu
mikülastus ja Limnoloogiajaama
tutvustus;
» 15. mai „Peresuhted ja rollid va
nemas eas“, lektor pereterapeut
Kai Räisa.
Loengud toimuvad Elva Linnaraa
matukogu kaminasaalis, algusega
kell 11. Järvemuuseumi külastuse
puhul antakse väljasõiduaeg teada
eraldi.
Osalema on oodatud kõik ava
tud mõttemaailmaga huvilised
vanuses 50+. Kõik õppijad, kes on
osalenud vähemalt 75% loengutel,
saavad Tartu Ülikooli täiendusõp
pe tõendi.
Väärikate ülikooli tegevust Elva
vallas toetavad Tartu Ülikool ja
Elva Vallavalitsus.

Järve Lasteaias
tutvuti politsei ja
päästjate tööga

P

imeda sügiskuu saabudes
pöörasime erilist tähelepa
nu liiklus- ja tuleohutusele.
Milli
mallikate rühmas olid selle
teema selgitamisel suureks abiks ka
mitmed lapsevanemad.
Ohutusteemalise kuu avas abi
politseinik, kes käis rühma hom
mikuringis tutvustamas seda tänu
väärset ametit. Seejärel kutsuti
meid külla Tartu Häirekeskuses
se, kus tehti lastele põhjalik ring
käik päästeameti majas, tutvustati

päästetehnikat- ja sõidukeid.
Võimalus näha päästemeeskon
na professionaalset tegutsemist
päris ehtsa väljakutse ajal oli laste
jaoks lausa kirss tordil.
Aga see ei ole veel kaugeltki
kõik. Jätkates traditsiooni, avasi
me kolmandat aastat järjest laste
aia õuel helkuripuu. Selle puhul
kutsusime endale külla Elva piir
konnapolitseiniku Tiit Treiali,
kes rääkis põhjalikult, milleks on
helkur vajalik ja kuidas seda õi

LAPSED NÄGID PÄÄSTEMEESKONNA TEGUTSEMIST
EHTSA VÄLJAKUTSE AJAL.

gesti kasutada. Lõpetuseks ripu
tas iga laps helkuripuu külge ühe
helkuri.
Nüüd on kõigil, kellel veel min
gil põhjusel helkurit ei ole, võima

Foto: erakogu

lus see meie puu küljest võtta. Soo
vime kõigile ohutut olemist!
Millimallikate ja
Viidikate õpetajad

LÜHIDALT

LAIUSE VOOREL.

Foto:
erakogu

SÜGIS AJALOO
SELTSIS PUHJA
AJA MÄLU

P

uhja Aja Mälu on sel
sügisel pidanud ühe
juhatuse- ja ühe seltsi
koosoleku, saatnud pöördu
mise vallaesindajatele aru
pidamise sooviga ruumide
küsimuses ning kavandanud
uut tegevusaastat.
Hingedepäeval
käisime
õppereisil Jõgevamaal: Tabi
vere vallamuuseumis, Luua
Mõisa
muuseumitubades,
Kuremaa lossis, Laiuse õle
muuseumis, Jõgeva militaar
muuseumis. Käidud paigad
olid põnevad ja harivad. Sai
me kõik targemaks ning meie
sees pakitseb soov oma kodu
paiga muuseumi järele.
16. novembri ajalootund
oli rahvarohke. Seekord oli
külaliseks kirjanik, bioloog
ja õppejõud Juhani Püttsepp,
kellele on meie kodukantki
tuttav. Külaline rääkis tal
le omasel mõtlemapaneval
moel oma juurtest, näitas
jutule lisaks imeilusaid pil
te, tutvustas põgusalt oma
loomingut, sh raamatut
„Alam-Pedja lood”. Soovijad
said osta autorilt raamatuid
koos pühenduse ja auto
grammiga.
Juhani Püttsepp tutvus
Heljo Koppeli kogutud aja
loomaterjaliga ning külas
tas meie väikest ajalootuba
Rahvakojas. Oli kvaliteetaeg
ja tõeline kingitus hingede
kuul, et mõelda iseenda, oma
juurte ja oma kodupaiga üle.
Järgmine ajalootund toi
mub 2020. aasta jaanuaris,
kus tõenäoliselt õpetajaks
Tiit Kuusemaa. Jälgige rek
laami ja tulge kuulama!
Marje Norman
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Kadrilaat pole lihtsalt laat

LÜHIDALT
RÕNGU MAA
NAISTE SELTSI
JUUBELIAASTA

Tuntud koolitusfirma
on haridusinimesi aasta

R

Noorte tagasiside mängule
oli järgnev: „See mäng oli õpet
lik ja kaasahaarav. Sain ettevõt
luse kohta palju uut teada. See
mäng pani kõik tööle ja mõtle
ma. Tahaks sinna veel minna."
Emotsiooni jagus veel ka pä
rast mängu pikkadeks arutelu
deks ja tehtud otsuste analüü
simiseks.
Aitäh SA Tartu Ärinõuand
last Janelile ja MTÜ Ettevõtlus
küla ägedatele juhendajatele!

õngu Maanaiste Selts
valmistas oma juube
lit pikalt ette. Keva
del toetas Elva Vallavalitsus
meie tegevusi ja aprillis sai
me rõõmustada Kohaliku
Omaalgatuse Programmi
rahastuse üle. Tegevused
toimusid erinevate töötu
bade ning Viietee puhvetite
päival ja Rõngu-Otepää Kä
sitöö Teel osalemise kaudu.
Töötubadest oli kõige
suupärasem „Kiiresti ja
maitsvalt”, kus sai ise proo
vida lihtsalt valmistada
suupisteid ja katta maitse
kalt lauda.
Ettevalmistused toimusid
kogu suve. 12. oktoobril said
seltsi liikmed kanda ette
esinemiskava „Ajamasinaga
Rõngu Maanaiste Seltsi töö
des-tegemistes”, mille aitas
kokku kirjutada kirjandu
sõpetaja Lehte Puudersell,
kes esitas Rõngu murdes
seltsi asutamise lugu ja ees
tiaegset toidukultuuri. Kava
tutvustas seltsitegevusi läbi
erinevate aastate ja jõuti
välja tänapäeva toidu-ja kä
sitöökultuurini, kus on täht
sal kohal ka taaskasutus.
Konverentsil
„Naine
muutuvas ajas” esitasid
oma nägemusi seltsi 1989.
aasta taasasutamisest sot
sioloog Anu Laas ja õpetaja
Hille Raja. Tartu Maaüli
kooli lektor Maarika Kose
tegi ülevaate naisest täna
päevases ühiskonnas, koha
likus elus ja peremudelite
muutumisest kogu maail
mas. Konverentsi külalised
said osa uhkest näitusest ja
maitsvatest suupistetest.
Täname kõiki osalejaid,
ürituse
ettevalmistajaid
ja sponsoreid: Kohaliku
Omaalgatuse Programm,
Elva Vallavalitsus, Pärna
Pagar OÜ, Rõngu Pagar,
Muru Villavabrik, Fie Aly
Valvas, AS Bacula.

Maret Kalnitski,
Evelin Aug

Rõngu Maanaiste Seltsi
juhatus

kümneid juhendanud
põhimõtte järgi, et kool
pole meelelahutusasu
tus. Ekskursioonid, mat
kad ja muud külastused
kuuluvad seaduse järgi
pereürituste pärusmaa
le. Ometi korraldavad
sajad eesti koolid teat
ri- ja kontserdikülastusi,
viivad õpilasi kaunitesse
paikadesse, teevad klassi
õhtuid, lugemisöid. Kas
ikkagi meelelahutus? Või
siiski tõsiselt võetav õpe?
PÄIVI MÄRJAMAA
PUHJA KOOLI DIREKTOR

P

uhja Kooli nüüd juba IV
kadrilaat annab võimaluse
vaadata õppimisele üritus
te korraldamise nurga alt.
Oleme varmad avalikult välja üt
lema tõde, et õppida saab igal pool.
Kas ka kõik koolimajast väljatule
kud tegelikult ka õpet sisaldavad,
sõltub
ettevalmistusprotsessist.
Õigemini selle põhjalikust mõtes

KIIREIMA LÄBIMÜÜGI SAAVUTAS ÕNNELOOS JA ÕPILASTE MÜÜKI PAISATUD LIMA.

tamisest. Mida, miks ja mille jaoks
tehakse. Kuidas on see seotud õppi
misega.
Kadrilaat on õpilaste ja õpilast
ümbritsevate täiskasvanute koos
looming. Mõeldakse välja kont
septsioon müügiletiks, arutatakse
toodete kaubandusliku välimuse ja
võimaliku ostuhuvi üle. Kaalutak
se, kuidas kujundada hinnapoliiti
kat ning jagatakse rollid. Teostus
nõuab ilmtingimata vanemate ja
õpetajate abi.

Rahvusmustritega
kiiged ja lima
Selleaastasel laadal olid silmapaist
vamad need klassid, kelle toodang
ja müügistrateegia olid paremini
läbi mõeldud ning koostöös teos

tatud. Rahvusmustritega kau
nistatud kiiged, kapsategu ning
õunamahla pressimist kajastav
fotoseeria toodete taustal meelita
sid ostjaid vastupandamatu jõuga.
Kutsuvalt mõjusid isevalmistatud
küünlad. Selliselt eksponeeritud
kaubal oli oma lugu, see äratas huvi
ja kutsus ostma.
Sama oluline, kui hästi läbi mõel
dud lugu, on turu tundmine. Kiirei
ma läbimüügi saavutas õnneloos
ning õpilaste poolt müüki paisatud
lima. Viimast tuli lausa kodus juur
de valmistamas käia. Müügiedu ta
gas hasart ja mängulisus.

Kooli ja kodu ühistöö
Ostjatele meeldib alati kaunilt ser
veeritud ja laia valikuga toit, käsi

Rannu Kool käis ettevõtlusmängul

SA

Tartu Ärinõuand
la eestvedamisel,
koordinaatoriks Ja
neli Virnas, sai Rannu kooli 7.-9.
klass võimaluse osaleda Ettevõt
lusküla rollimängus.
14. novembril kell 9 olime
kahe
kümneviie Rannu noorega
kohal Spark majas Tartus, kus
asub Ettevõtlusküla. Ettevõtlus
küla koolitusmängude jaoks on
majas kohandatud tehislinnak.

Linnakus on esindatud erine
vad ettevõtted nagu ilusalong,
linnavalitsus, pank, meediakes
kus, tootmisettevõte, kauban
duskeskus ja apteek.
Mängu juhtisid pädevad ju
hendajad, kes jagasid noortele
ülesandeid, korraldasid mängu
ga seotud õppetegevusi, õpeta
sid nägema seoseid kodanike,
majanduse ja ühiskonna toimi
mise vahel.

Mängu olulisim osa oli mees
konnatöö ja erinevate mängu
etappide vahel analüüsiti ka
tehtud otsuseid ja tegevusi.
Ettevõtlusmäng oli üle oo
tuste põnev ja haaras meid kaa
sa nii, et see 2,5 tundi sai otsa
lihtsalt liiga kiiresti. Iga mäng
kujuneb osalejate otsuste ja te
gevuste kaudu, mistõttu on iga
mäng eriline ja sellest osavõtja
te nägu.

Foto: erakogu

töö, hõrgud hoidised ja talukaup.
Nendesse panustanud müüjaid oli
kauplejate hulgas ka enim. Konser
vatiivne, aga kindel.
Kooli ja kodu ühistöös saab jäl
gi ajades leida meeskonnamängu,
matemaatikat, tehnoloogiat, kee
leõpet, kodundust, käsitööd, kee
miat, isamaalisust, loodushoidu,
kehalist kasvatust, muusikat ning
veel lugematute oluliste oskuste
tunnuseid. Pealekauba veel saadud
rõõm edukalt omanikku vahetanud
kaubast.
Klasside müügitulu kasutavad
õpilased klassi ühisürituseks ja/
või liikuma kutsuvate vahetundide
jaoks mõeldud vahendite soetami
seks.
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KOGUKOND

Kuidas toimub lumetõrje Elva vallas?
Juhtnöörid elanikele lumetõrje tagamiseks
Elva vallas (sh linna
territooriumil) toimub
lume ja libeduse tõrje
suuremate muudatuste
ta. Teenuse pakkujad on
samad, kes möödunud
hooajal.
KRISTJAN VILU
TARISTUSPETSIALIST

E

lva vald tellib teenuse osu
tajatelt lumetõrjet peale
avalike teede ka nende ma
japidamisteni, kus elatakse
aastaringselt. Oluline on seejuures
see, et elanikud oleksid registree
ritud oma tegelikku elukohta ning
et neile ei ole antud omavalitsuse
poolt prügiveo vabastust.
Peale selle on äärmiselt oluline
sissesõidutee olukord – kui puud,
põõsad, tõkkepuud, sissesõidu
keelumärgid või muud sarnased ta
kistused takistavad traktoritel tee
nust pakkuda, siis ei saa nad paraku
ka seda teha.

Sissesõiduteed tuleb
takistustest puhastada
Siinkohal on Elva Vallavalit
susel ja lumetõrje teenusepak
kujate ühine palve, et elanikud

TRAKTORID ALUSTAVAD LUMETÕRJEGA REEGLINA KOOLIDE ÜMBRUSTEST NING SEALT, KUS LIIGUB ÜHISTRANSPORT
NING TIHEDAMA LIIKLUSSADEGUSEGA TEEDEST.

tähistaksid oma sissesõiduteed
ja likvideeriksid või tähistaksid
kõikvõimalikud takistused (ki
vid, piiripostid jms). Peale selle
tuleks kärpida või lasta kärpida
puid ja põõsaid, mis ulatuvad tee
dele. Ideaalne on, kui teekoridor
on okstest puhas vähemalt kaks
meetrit tee servast ja nelja meetri
kõrguselt.
Ettevõtted juhinduvad valla
teede lumetõrje puhul tee talvis
te seisundinõuete tasemest 1 ehk
koheva lume puhul peab lumekihi

Moodsad ajad ja vanad
tavad Rõngu lasteaias

R

õngu lasteaed Pihlakobar
väärtustab vanu kombeid
ja tähtpäevi ning tutvustab
neid lastele mängulises vormis.
Hoolimata sellest, et mood
sad ajad on meie majja toonud
robootikavidinad, plaanime uuel
arengukavaperioodil
sisetervi
serada, liiklusrada õuealale, savi
keskust ja muid vahvaid asju, ei
tohi ära unustada vanu kombeid
ja tähtpäevi.
Edaspidi plaanime lisada oma
rahvapärimusele veel teadmisi

teistegi rahvaste omadest – olgu
see siis integratsioon või lihtsalt
silmaringi avardamine, kuid plaa
nime tundma õppida meie laste
aias käivate muust rahvusest laste
kodudes peetavaid tähtpäevi.
Rõngu lasteaias on detsembri
kuus aastaid tähistatud aga too
mapäeva. Õige varsti on see jälle
käes – 21. detsembril. Kuna vanad
tavad kipuvad ikka saama mõju
tusi tänapäevast, siis on ka meie
majja ilmuv Tahma-Toomas ena
masti nüüdisaja materjalidest.

paksus olema 10 cm, millest ala
tes alustatakse hooldustsüklit igal
juhul. Väiksema lumekihi korral
hindame olukorda ja puhastame
teid vastavalt vajadusele. Trakto
rid alustavad lumetõrjega reeglina
koolide ümbrustest ning sealt, kus
liigub ühistransport ning tihedama
liiklussagedusega teedest.

Tavaolukorras
hooldustsükkel 12 tundi
Tavaolukorras on vallateedel
hooldustsükli aeg 12 tundi, ekst

Näiteks eelmisel aastal oli tal pea
kummipallist ning kuub mustast
narmendavast kilest.
Keegi ei tea, kust ta tuleb, kuid
ühel hetkel on see tume ja veidi
räsitud moega nukk mõne rühma
ukse taga. Võtame tegelase endi
sekka hommikuringi ja teeme
tutvust. Vestlusringis saavad lap
sed teada, et toomapäeval toimus
jõulueelne suurpuhastus, mida
nimetati ka Tolmu-Tooma välja
ajamiseks. Ka meie soovime koos
Toomaga tublid olla ning korras
tame lauamänge ja sorteerime
mänguasju.
Kuna vanasti oli kombeks õlgvõi kaltsunukk Must-Toomas ma
jast välja kihutada teise pere ukse

Koheva lume
puhul peab lume
kihi paksus olema
10 cm, millest
alates alustatak
se hooldustsüklit
igal juhul. Väik
sema lumekihi
korral hinnatakse
esialgu olukorda.

Foto: Bigstock

reemsemate lumesadude korral
24 tundi. Palume mõistvat suhtu
mist ja head koostööd ka kodani
kelt.
Küsimuste korral võite pöörduda
nii piirkonnakoordinaatorite kui ka
taristuspetsialisti (kristjan.vilu@
elva.ee) poole.
Piirkondade kaardid ja vastavad
lepingupartnerid leiate Elva valla
kodulehelt (elva.ee/teede-ja-tana
vate-hooldus).

taha, et vältida laiskust, mustust,
lohakust jms, siis saadame meiegi
tülika tegelase teise naaberrühma
poole teele. Kõik töötajad kanna
vad hoolt, et Tahma-Toomas lõ
puks lasteaiast välja saaks ning
legendid räägivad, et sageli ilmub
ta hoopis välja kuskil väljaspool
Rõngut.
Tahma-Toomase lugu on vaid
üks näide, kuidas me lastele vanu
tavasid mänguliselt tutvustame ja
eesti rahvapärimust väärtustame.
Soovime kõigile rõõmsat ja ra
hulikku jõuluaega!
TAHMA-TOOMASEL
POLE KA DIREKTORI
KABINETIS PIKKA
PIDU.

Foto:
erakogu

Marge Jaasi-Tamm,
Epp Väikene
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Palupera Põhikooli õpilased külastasid
Tartumaa ettevõtteid
Meile kõigile jäi
mulje, et head
töölised on väga
hinnatud, ilma
nendeta ei toi
muks tootmist,
mis on Torm
Metallis väga
täpne ja reegleid
järgiv.

Foto: erakogu

KARJÄÄRIRETK LAIENDAS ÕPILASTE TEADMISI TÄNAPÄEVASTEST TÖÖTAMISVÕIMALUSTEST.

Palupera Põhikooli 9. klass osales Kredexi karjääriret
kel ja külastas kaht Tartumaa ettevõtet: Torm Metall
ja EstHus. Külastused olid põnevad ja õpilased said
mitmeid uusi teadmisi.
PALUPERA PÕHIKOOLI
9. KLASSI ÕPILASED
JA KLASSIJUHATAJA
REET ALLAK

P

alupera põhikooli õppe
kavas on 9. klassile ette
nähtud
karjääriõpetus.
Tund toimub kord nädalas

ja annab teoreetilisi algteadmisi.
Reaalse tööeluga tutvumiseks ole
me varem külastanud Elvas Linna
raamatukogu ja tutvunud kahe
ettevõttega: Enics Eesti AS ja Saint
Gobain Sekuriti.
Soovisime aga tutvuda ka Tartu
maa ettevõtetega ning kirjutasime
motivatsioonikirja ja taotluse soo
viga osaleda Kredexi karjääriretkes.
Meie rõõmuks soov rahuldati ja

15. novembri hommikul sõitiski 9.
klass karjääriretkele, et külastada
kahte erinevat Tartumaa ettevõtet.

Head töölised on väga
hinnatud
Tartu linnas käisime ettevõt
tes Torm Metall ja Vedu külas
puitmajatehases EstHus.
Torm Metallis said õpilased tea
da, et oskustöölised on väga ooda
tud ja otsitud, eriti vajas ettevõte
keevitajaid. Samuti jäi meile kõigi
le mulje, et head töölised on väga
hinnatud, ilma nendeta ei toimuks
tootmist, mis nimetatud tehases
on väga täpne ja reegleid järgiv.

Puhja kirik korraldab jõululoterii

E

ELK Puhja kogudus tänab
kõiki, kes on toetanud kiri
ku restaureerimistöid. Ko
gukonna tugi on väga oluline, et
meie ühine kultuuripärand säiliks.
Viimasel kuul on töid toeta
nud Tarmo Tamm, Kristel Matt
Finstad, Osvald Salo, Ainu Naa
rits, Anneli Telvar, Hiie Kõiv ja
anonüümsed annetajad. Hea uu
disena lisandus EKRE antud ka

tuserahadest piisav summa, et
katta uue kooriruumi katuse ja
torni avariiremondi kulud ja jät
kata tuleval aastal pikihoone ka
tuse vahetusega. Loodame, et ka
Muinsuskaitseamet annab oma
osa. Suur tänu kõigile!
Kiriku juures on aga teha veel
palju. Kiriku kroonlühtrite 36-st
tulest põleb vaid 9 ja juhtmestik
on vana ning ohtlik. Kõigi nelja

lühtri taastamine maksab 5940
eurot, millest Kohaliku Omaal
gatuse Programm on eraldanud
2000 eurot.
Kogudus soovib korraldada
lühtrite restaureerimiseks jõulu
loterii, et võiksime tulla kok
ku valges kirikus ja rõõmustada
taastatud kunstiväärtuste üle.
Loosimine toimub koguduse
jõulupeol 5. jaanuaril ja pileteid

Tootmine Torm Metallis oli
huvitav, sest kasutati erinevaid
nüüdisaegseid masinaid, näiteks
laserlõikurit ja vesilõikurit, mille
tööd me ka näha saime. Veel oli põ
nev jälgida, kuidas liikusid toote
detailid ühest paigast teise.

Puidutisler peab
oskama pliiatsit teritada
Õpilaste sõnul meeldis neile teha
se juhtkonna ütlus, et nad võtavad
meelsasti tööle praktikante ja pa
kuvad ka suvel noortele tööd. Õpi
lastele jäi ettevõttest soe kodune
tunne ja arusaam, et sinna on noo
red alati oodatud.

saab osta koguduse esindajatelt,
Puhja seltsimajast, koolist, las
teaiast ja raamatukogudest.
Puhja pastoraadis on samuti
algamas renoveerimistööd, mille
tulemusel saab kasutusse viis uut
ruumi teisel korrusel. Riigihan
ke võitis Rehe Ehitus OÜ ja tööde
maksumus on 81 950 eurot. Leader
on projekti toetanud 69 120 euroga.
Kogudus on tänulik kõigile,
kes on aidanud ses erakordses ja
rahakulukas ajas kogudust jooks
vate kuludega toime tulla ja kes
on jõudsalt kaasa aidanud – olgu

Puitmajatehases EstHus saime
näha nn liblikhaaratseid, millega
suuri majadetaile ümber pööratak
se ja ühest kohast teise tõstetakse.
Kui algul arvasime, et puidutisler
peaks alustama oma töid-tegemisi
väga keeruliste ülesannetega, siis
meid vastu võtnud töödejuhataja
ütles, et kõik saab alguse väga liht
sast. Tema teatas, et esimese asjana
peaks hoolas puidutisler selgeks
õppima pliiatsiteritamise! EstHu
sis oli meie jaoks põnev just too
dang, milleks on elementmajad.
Teadsime, et tänapäeval võib maja
kokku panna varem valmis tehtud
detailidest, kuid neid detaile reaal
selt näha oli väga põnev.
Karjääriretk laiendas meie tead
misi tänapäevastest töötamis- ja
ettevõtlusvõimalustest ja oli huvi
tav just seetõttu, et käisime ettevõ
tetes, mis ei asu meie naabruses ja
millest me varem midagi ei tead
nud.

koristustalgutel või riiete suur
jagamisel, mille annetustest lae
kus üle 1100 euro kiriku remondi
jätkamiseks.
Soovime lugejaile kannatlik
ku vaikset advendiaega, et jõu
ludeks ei olda ennast liialt ära
väsitanud ja et rõõmu Õnniste
gija sündimisest jaguks kolme
kuningapäevani välja. Hoidkem
ennast ja nähkem kaunist kõige
argise üle.
Puhja koguduse õpetaja
Tiit Kuusemaa
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Kodanike vastuvõtt
Elva Vallavalitsuses
Selleks, et vallavalitsuse
ametnikud saaksid iga
kodaniku murele või
küsimusele täielikult
keskenduda, soovitame
väga ametnikega
kohtumiseks eraldi aeg
kokku leppida või tulla
ametnikuga kohtuma

VASTUVÕTUAJAD
»
»
»
»
»
»
»

tema vastuvõtuajal.

»

MERILYN SÄDE

»

KOMMUNIKATSIOONIJUHT

E

simesena tuleks kindlas
ti ametnikule helistada
või kirjutada ning seejärel
saab ametnik hinnata, kas
küsimuse või teemaga on võimalik
tegeleda telefonitsi/ kirja teel või
on tarvis kokku leppida kohtumi
seks aeg.
Ametnikega kohtumiseks on
parim viis tema vastuvõtuajal. Kui

»
»
»
»

Registripidaja Kristi Kalmus: E-N 8.30–12; 13–16; R 8–12
Kinnistuspetsialist Daisy Sild: T, N 9–12; 13–16
Ehitusspetsialist Riina Sirel: T, K, N vastuvõtt eelregistreerimisel
Planeeringuspetsialist Maarika Uprus: E, N 9–12; 14–16
Lastekaitsespetsialist Hille Deede: Puhja teenuskeskuses N 9–12;
Konguta teenuskeskuses T 9–12; muul ajal kokkuleppel
Lastekaitsespetsialist Anneli Lepik: Rõngu teenuskeskuses
T 9–12; Rannu teenuskeskuses N 9–12; muul ajal kokkuleppel
Lastekaitsespetsialist Eve Jõgi: Elva vallamajas T 9–12, N 14–16;
muul ajal kokkuleppel
Lastekaitsespetsialist Elise Aher (eelkooliealiste lastega pered):
Elva vallamajas T 9–12; N 14–16; muul ajal kokkuleppel
Sotsiaaltööspetsialist Elo Kasetalu: Konguta teenuskeskuses
T 9–12, 14–16; Elva vallamajas N 9–12, 14–16
Sotsiaaltööspetsialist Ene Sõber: Rõngu teenuskeskuses
T, N 9–12; 14–16
Sotsiaaltööspetsialist Sille Kask: Elva vallamajas T, N 9–12;
14–16; Palupera teenuskeskuses eelneval kokkuleppel
Sotsiaaltööspetsialist Laura-Liis Õnneleid: Puhja teenuskesku
ses T, N 9–12; 14–16
Sotsiaaltööspetsialist Sirje Erm: Rannu teenuskeskuses T 9–12,
N 14–16

Teiste ametnikega kohtumiseks tuleb aeg eraldi kokku leppida.

ametnikul ei ole kirjas eraldi vas
tuvõtuaega, tuleb temaga kohtu
miseks kokku leppida eraldi aeg.
Seda on võimalik teha ametnikule
helistades või kirjutades. Nii saab
iga ametnik kohtumiseks vajadusel
valmistuda ning arvestada iga ko
daniku jaoks kindla aja, mil kesken
dutakse ainult kodaniku teemadele.

Kui ei tea, kelle poole
pöörduda
Kui te ei ole kindlad, missuguse
ametniku poole te oma küsimuse
ga pöörduma peaksite, siis palume
kindlasti helistada üldnumbril 730
9880, kust teid suunatakse vajadu
sel edasi. Registripidaja juurde tu
lemiseks ei ole tarvis aega ette bro
neerida, kuid palume jälgida, mis
kellaaegadel toimub vastuvõtt.

Taotlustega aitab ka
infospetsialist
Kuna ametnike töö hõlmab iga päev
ka dokumentidega tööd, kohtumisi
jm, ei pruugi kõik ametnikud alati
vallavalitsuses olemas olla, mistõt
tu tasub kindlasti kohtumiseks aeg
kokku leppida või tulla kohale vas
tuvõtuajal.
Eelmise kuu algusest võtab Elva
Vallavalitsuse fuajees kodanikke
esimesena vastu infospetsialist
Triinu Paas. Infospetsialist abistab
vajadusel taotluste esitamisega,
vastab küsimustele ning on valla
majas kodanikele igati abiks.

Vallavalitsus ootab spordivaldkonna
tunnustuste kandidaate
Esitada palume ka aasta teo, aasta tegija, aasta kultuuriteo ja aasta kultuuritoetaja kandidaate

S

pordivaldkonna tunnustusi
on võimalik esitada 31. det
sembrini SPOKU-keskkon
nas (elva.ee/e-taotluste-valik) või
tulles Elva Vallavalitsusse koha
peale.
Spordivaldkonnas tunnusta
takse aasta parimaid sportlasi eri
nevates vanuseklassides:
1) Aasta noormees vanuseklassi
des kuni 12 aastat, 13-14 aastat,
15-16 aastat, 17-18 aastat;
2) Aasta neiu vanuseklassides
kuni 12 aastat, 13-14 aastat, 1516 aastat, 17-18 aastat;
3) Aasta naisjuunior vastava
spordiala vanuseklassis;
4) Aasta meesjuunior vastava

spordiala vanuseklassis;
5) Aasta meesveteran vastava
spordiala vanuseklassis;
6) Aasta naisveteran vastava
spordiala vanuseklassis;
7) Aasta meessportlane vastava
spordiala vanuseklassis;
8) Aasta naissportlane vastava
spordiala vanuseklassis;
9) Aasta võistkond;
10) Aasta treener.
Peale selle valitakse komisjoni ja
rahvahääletuse tulemusel aasta
spordisõber, aasta spordihing
ning aasta sporditegu. Sportlas
te tunnustamine toimub jaanua
ri lõpus.

10. jaanuarini saab esita
da Aasta tegu ja Aasta tegija
nominente. Aasta Tegu/ Aasta
Tegija aunimetus määratakse
tunnustusena isikule või ühen
dusele, kes oma tööalase või
ühiskondliku tegevusega on aas
ta jooksul silma paistnud erilise
tulemuslikkusega
majanduse,
kultuuri, hariduse, spordi, sot
siaalelu, kohaliku omaalgatuse
või muus valdkonnas, mille läbi
on rikastanud kogukonnaelu ja
toonud vallale tuntust. Aunime
tused antakse üle Eesti Vabariigi
aastapäeva aktusel.
15. jaanuarini saab esitada
Aasta kultuuritegu ja Aasta

kultuuritoetaja nominente.
Aasta kultuuritegija aunime
tus antakse isikule, kelle töö ja
saavutused on oluliselt kaasa ai
danud kultuuriväärtuste loomi
sele, hoidmisele ja edasikandmi
sele Elva vallas.
Aasta kultuuritoetaja aunime
tus antakse isikule või organisat
sioonile, kes on olulisel määral
Elva valla kultuurielu edenda
misse panustanud. Aunimetused
antakse üle vabariigi aastapäeval.
Lisainfo:
Margit Kink, kultuurispetsialist
margit.kink@elva.ee või
tel 5855 3137

LÜHIDALT

LEMMIKLOOM
TULEB KIIBISTADA.

Foto:
Pexels

UUEST AASTAST
HAKKAB KEHTIMA
KOERTE JA
KASSIDE PIDAMISE
EESKIRI

A

lates 2020. aasta 1.
jaanuarist
hakkab
kehtima uus Elva val
la "Koerte ja kasside pidamise
eeskiri".
Uue regulatsioonina on
eeskirja lisatud põhimõte,
mille järgi muutub 1. jaanua
rist 2022 kassi ja koera mär
gistamine (mikrokiibi paigal
damine) ja registreerimine
kohustuslikuks – kiibistada
ja registreerida tuleks enne
antud kuupäeva.
1. jaanuarist 2020 hakkab
vallas kehtima uus eeskiri,
peale mida tuleks valla hal
dusterritooriumil peetav koer
ja kass märgistada mikrokii
biga hiljemalt 3 kuu jooksul
koera ja kassi sündimise
päevast või 1 kuu jooksul
koera või kassi omandamise
või valdusse saamise päevast,
juhul kui ta ei ole märgista
tud mikrokiibiga.
Elva Vallavalitsus korral
dab uue eeskirja alusel koerte
ja kasside üle arvestuse pi
damist lemmikloomaregist
ri www.llr.ee kaudu. Kui koer
või kass on registreeritud
mõnes teises registris, tuleb
loom kanda ka valla kasuta
tavasse registrisse – see toi
ming on tasuta. Registreeri
da saab ise aadressidel www.
llr.ee või www.eesti.ee ning
vajadusel võib registreerimi
seks pöörduda ka Elva valla
heakorraspetsialisti poole,
kes aitab registreerimisega.
Ühtlasi soovitame Elva
valla kodulehel (elva.ee/
lemmikloomad)
tutvuda
lemmikloomade pidamise,
registreerimise,
hulkuvate
loomade ja korduma kippu
vate probleemidega.
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ELVA VALLAVALITSUSE INFO

KUULUTUSED
Ostan vanemat eesti kunsti. Sobivusel
maksan ausat hinda.
Tel 5341 6769 või info.lercon@gmail.com

Töökuulutus
Elva Varahalduse OÜ võtab tööle

Müüa 7-kuune valge jäär. Kaal 50 kg.
Hind 50€
Telefon 55641316.

välihooldustöötaja, kelle ülesanne on
kinnistute välise heakorra tagamine.
»

Kandideerimiseks esitada CV e-aad
ressile varahaldus@elva.ee või aad

ONUD kutsuvad

Elva valla leht peab jõudma kõikidesse Elva
valla postkastidesse kahe tööpäeva jooksul

AASTALÕPUPEOLE
27.12.2019

20.00

pärast ilmumist. Kannet teostab Omniva.
Palume probleemidest teavitada telefonil
730 9880 või infoleht@elva.ee.

»

Tööle asumise aeg: jaanuar 2020

»

Asukoht: Elva linn

»

Tööaeg: Osaline tööaeg (varahom
mikune)

»

Isikuomadused: kohusetundlikkus,
töökus, hea tervis

Lisainfo telefonil 7 470 000

Elva Kultuurikeskus

Jõulud läbi, aastalõpp veel ees ... Tule peole!
Ansambel ONUD ja õhtujuht Raido Roostalu
ootavad Sind!
Avatud KultuuriKohvik
Eelmüügist 10€, kohapeal 15€

ressile Kesk tn 21, Elva linn 61507.

Teavita infolehe
kandeprobleemist

elvakultuur.ee

Avalda kuulutus Elva valla lehes

Elroni sõiduplaan on uuenenud
Tallinn
Tartu
Reisi nr

8:13

13:05

15:24

10:10

15:01

17:21 19:40

330

332

334

17:43

336

Reisi nr

331

333

335

337

Valga

6:20

7:19

13:51

17:22

Sangaste

6:31

7:30 14:02

17:33

Keeni

6:39

7:38

14:10

17:41

Tartu

10:13 15:04

17:25 19:43

Mägiste

6:45

7:44

14:16

17:47

Aardla

10:17

15:08

17:29

19:47

Puka

6:50

7:49

14:21

17:52

Ropka

10:23

15:14

17:35

19:53

Palupera

6:57

7:56

14:28

18:01

Nõo

10:28

15:19 17:40

19:58

Elva

7:06

8:05

14:37

18:10

Tõravere

10:33

15:24

17:45 20:03

Peedu

7:09

8:08 14:40

18:13
18:16

Reklaami suuruste

Peedu

10:36

15:27

17:48 20:06

Tõravere

7:12

8:11 14:43

Elva

10:40

15:31

17:52 20:10

Nõo

7:16

8:15 14:47 18:20

ja hinnakirja

Palupera

10:49 15:40 18:03 20:19

Ropka

7:21

8:20

14:52

18:25

kohta loe lähemalt

Puka

10:56

15:47

18:10 20:26

Aardla

7:28

8:27

14:59

18:32

Mägiste

11:00

15:51

18:14 20:30

Tartu

7:32

8:31

15:03

18:36

Keeni

11:07

15:58

18:21 20:37

Sangaste

11:15 16:06

18:29 20:45

Tartu

7:35

8:39 15:06

18:41

Valga

11:25

18:39 20:55

Tallinn

9:33 10:39 17:04 20:39

valla kodulehelt:
elva.ee/infoleht.

16:16

11

12
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TEATED
Elva valla sündmuste kalender
KUUPÄEV

SÜNDMUS

ASUKOHT

PILETI HIND

11. detsember
kell 10

FC Elva Indoor Cup 2019/2020

Nõo Spordihall

tasuta

11. detsember
kell 11

Lasteteater Reky jõuluetendus
"Hunt Kriimsilma talvetembud"

Elva Kultuurikeskus

8€

11. detsember
kell 18

Elva Gümnaasiumi jõululaat

Elva uus keskväljak

tasuta

11. detsember
kell 19

Elva LendTeatri etendus "Luikvalge"

Elva LendTeater
(Pikk 73)

10 € / 8 €

14. detsember
kell 10

FC Elva Indoor Cup 2019/2020

Nõo Spordihall

tasuta

14. detsember
kell 12

Elva Tuletõrje Seltsimaja avamine - 110

Elva Linnaraamatu
kogu kaminasaal

tasuta

14. detsember
kell 13

EELK Valga praostkonna advendikontsert
"Jõulurõõmu ootuses"

Elva Luteri kirik

tasuta

14. detsember
kell 14

Rannu piirkonna 60+ jõulupidu

Rannu Rahvamaja

5€

14. detsember
kell 16

Elva LendTeatri etendus "Luikvalge"

14. detsember
kell 20

Aastalõpupidu ansambliga MaMA

Tervitame uusi
ilmakodanikke!
Reiko Täheväli

Lisette Himmaste

Karl Martis

Lenna Kivisoo

Mairon Radtšenko

Liisi Ruusoja

Oskar Oras

Tõnet Sokk

Anna-Maria Luik

Jakob Luht

sündis 03.11.2019

sündis 09.11.2019

sündis 04.11.2019

sündis 15.11.2019

sündis 08.11.2019

sündis 18.11.2019

Elva vald mälestab
Urmas Puusalu

Elva LendTeater
(Pikk 73)

10€ / 8€

Puhja Seltsimaja

10 €

01.08.1931-15.11.2019
10.12.1960-18.11.2019

Grigori Andriasjan
12.10.1970-19.11.2019

Helju Tatar

Rõngu Rahvamaja

tasuta

15. detsembril
kell 15

Elva laulustuudio jõulukontsert

Elva Kultuurikeskus

tasuta

15. detsember
kell 17

Kogupere jõulupidu Ulilas

Ulila Suveaed

tasuta

16. detsember
kell 17

Koguperefilm "Kõik, mida soovin jõuludelt"

Rannu Rahvamaja

4€ / 3€

17. detsember
kell 18

Elva Gümnaasiumi jõulukontsert
"Lumised jõulud"

Elva kirik

tasuta

17. detsember
kell 19

Elva LendTeatri etendus "Luikvalge"

Elva LendTeater
(Pikk 73)

10€ / 8€

18. detsember
kell 15

Rõngu kandi eakate jõulupidu

Rõngu Rahvamaja

tasuta

18. detsember
kell 16.30

Jõulukohvik ja laat. Esinevad Rannu Rahvamaja

Rannu Rahvamaja

tasuta

20. detsember
kell 18

60+ jõulupidu Väägvere külakapelliga

Puhja Seltsimaja

tasuta

21. detsember
kell 13

Pensionäride jõulukohvik

Uula Huvikeskus

tasuta

koos üllatuskülalistega. Lisainfo: 7451 737

21. detsember
kell 14

Pillimuuseumi juubeliaasta finaalkontsert
"Meie pere jõulud"

Rõngu Pilli
muuseum

sissepääs: vaba
annetus

21. detsember
kell 20

Öös on tähti. Meeleolukas jõulupidu. Tantsuks

Rõngu Rahvamaja

eelmüügist 12€
/ kohapeal 16€

22. detsember
kell 15

JõuluDuur - Samuel, Randvere, Altrov

Elva Kultuurikeskus

eelmüügist 13€
/ 15€, kohapeal
18€

24. detsember
kell 16

Jõulujumalateenistus. Laulab Dionysius

Puhja kirik

tasuta

24. detsember
kell 16

Jõululaupäeva liturgiline jumalateenistus

Rõngu kirik

tasuta

24. detsember
kell 18

Jõululaupäeva liturgiline jumalateenistus

Elva kirik

tasuta

laululapsed ja klaveriklassi õpilased

mängib Nukker Kukeke. Sõuprogramm.

LISAINFO ELVA.EE/KALENDER VÕI ELVA VALLA ÄPIST
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Maria Kerenberg

30.05.1930-27.11.2019

Hergi Pajula

02.12.1973-26.11.2019

Kalmer Tamm

Jõuluootuse hommik.
Rõngu Muusikastuudio jõulukontsert

sündis 26.11.2019

sündis 15.11.2019

sündis 08.11.2019

18.01.1969-11.11.2019

15. detsember
kell 12

sündis 21.11.2019

Peeter Tomson

26.04.1954-27.11.2019

Konguta Kool kutsub oma
Hooandja projekti toetama
Konguta Kooli ainulaadne Taska kultuurilooklassil on avanenud erakord
ne võimalus tuua kooli Saksamaal Heidelbergis asuvast köitekojast väga
heas korras papikäärid, sest nende klassis on seesugune masin puudu. An
tiikne, 500 kg kaaluv seade annab head võimalused lõigata paberit, kar
tongi, nahka ning hoida kokku kallist aega. Seade annab võimaluse teha
kvaliteetseid tooteid ja korraldada kursusi, õpi- ning töötube. Hooandja
toetust vajatakse seadme maksumuse ja transpordikulude tasumiseks.
Projekt Hooandjas: Eduard Taska kultuurilooklassi antiiksed papikäärid

Elva Muuseumisõprade
Klubi kutsub
Elva Muuseumisõprade Klubi kutsub 14. detsembril kell 12 Elva Linnaraa
matukogu kaminasaali, et rääkida Elva Tuletõrje Seltsimajast, millest sai
hiljem Elva kultuurielu keskus. Kultuurimajana töötas seltsimaja 1945.
aastani – Eesti Vabariigi taasiseseisvumiseni.
Maja on väärt, et meenutada selle auväärset ajalugu. Olete oodatud!

PANE TÄHELE

Teade

Elva Vallavalitsus on 23. detsembril
suletud.
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