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E

lva valla rakenduse kaudu
saad lugeda kõige värske
maid uudiseid vallas toimu
va kohta. Peale selle on ra
kenduse kaudu võimalik lugeda Elva
valla lehe fookuslugusid, Elva Valla
valitsuse nädalakirja ja hoida end
kursis vallas toimuvate sündmuste ja
üritustega.

Anna äpi kaudu
tagasisidet
Nutirakendus annab vallavalitsu
sele paremad võimalused, et teavi
tada vallaelanikke erakorralistest
sündmustest ning jagada kiirelt

Elva valla
ajalehel
uus nimi ja
kujundus

JAANUAR 2019, NR 44
infoleht@elva.ee
www.elva.ee
facebook.com/elvavald

Foto: Kayvo Kroon

muud olulist ja vajalikku informat
siooni.
Elva valla äpi üks kõige olulise
maid funktsioone on võimalus anda
tagasisidet valla heakorra, ehituse,
teede ja tänavate hoolduse, jäätme
majanduse, sotsiaaltoetuste ja tee
nuste, ühistranspordi, meelelahutuse
ja teiste pakutavate teenuste kohta.
Näiteks on rakenduse kaudu võima
lik laadida üles foto probleemsest

olukorrast ning lisada kaardile ka
asukoht ja olukorra kirjeldus. Pärast
tagasiside andmist saavad valla
ametnikud info kiirelt kätte ning
igale inimesele antakse tagasisidet,
kuidas ja millal olukord paraneb.
Samuti saab äpi kaudu küsida in
fot haridust ja kultuuri puudutavate
teemade kohta ning elukoha, sünni
ja surma registreerimise toimingute
kohta.

Asjaajamine lihtsamaks

Elva valla ajaleht kannab uuest
aastast varasema Infolehe nime
asemel nimetust Elva valla leht.
Vallalehe nime muutus on ühelt
poolt tingitud ajalehe kujunduse
värskendamisest ning teisalt soo
vist anda varasemast enam edasi
mitmekülgsemat infot vallas toi
muvast.

Elva valla ajalehe kujundamisega
tegeles Taivo Org kujundusteenu
seid pakkuvast ettevõttest Küpress
OÜ. Uue ilmega vallaleht on luge
jasõbralikum – tekstid on küljen
datud loetavamalt ning lehe üldine
mulje on puhtam ja selgem. Erine
vad rubriigid on samuti saanud uue
väljanägemise. Igal leheküljel on

suurem fookuslugu ning väiksemad
artiklid olulistest teemadest vallas.

Lähitulevikus on plaanis siduda ra
kendusega ka erinevate taotluste
vormistamine, mis muudab elanikele
asjaajamise veelgi lihtsamaks. Pea
le selle on arendamisel turismiinfo
edastamise võimalus äpi kaudu.
Rakenduse saab alla laadida nii
Android kui ka iOS operatsioonisüs
teemi kasutavates seadmetes.

Rohkem teemasid
Elva valla leht püüab varasemast
enam pakkuda lugejatele ka mitme
külgsemat sisu. Kui varem on valla
leht kajastanud suuresti ainult Elva
Vallavalitsuse ja hallatavate asutuste

Elva valla elanike arv kasvas
2018. aastal 79 inimese võrra
ning vallas elab 1. jaanuari
seisuga kokku 14 691 inimest.
Elva valla iive oli positiivne
viiel kuul aastas – aprillis,
mais, juulis, augustis ja sep
tembris.
Elanikuks registreerimise
kampaania käigus registreeris
2018. aasta kolmel viimasel
kuul end valla elanikuks 183
inimest. Samal ajal asus muja
le elama 124 inimest. Kam
paania keskendus inimestele,
kes elavad Elva vallas, kuid ei
olnud end veel valla elanikuks
registreerinud.
Kampaania korras loositi
välja 3x500 eurot kõikide 2018.
aastal Elva valda registreeri
nud inimeste vahel. Auhinna
raha võitjatega võetakse
ühendust.
ELANIKE ARV
01.01.2019
2018.
AASTAL

14691

sündis

184

suri

205

saabus

548

lahkus

433

infot, siis on plaanis hakata lehes ka
jastama ka muid olulisi sündmuseid,
arenguid ja teemasid kogu vallast.
Elva valla leht ilmub jätkuvalt
kaks korda kuus, igal teisel ja neljan
dal reedel, kui ei ole teavitatud teisiti.
Vihjed ja kaastööd on oodatud nädal
enne lehe ilmumist eaadressil info
leht@elva.ee või telefonil 518 1542.
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Istungi otsused – 18.12.2018

Istungi otsused –
31.12.2018

anda projekteerimistingimused Koopsi külas Koop

määrata Aakre külas, Viira kinnistu jagamisel uute

si farmi kinnistule tahkesõnnikuhoidla ehituspro

le katastriüksustele kohaaadressid ja sihtotstarbed:

jekti koostamiseks;

Elva vald, Aakre küla, Viira, maatulundusmaa; Elva

anda projekteerimistingimused Metsalaane külas

vald, Aakre küla, Viirapõllu, maatulundusmaa; Elva

LauriHansu kinnistule üksikelamu ehitusprojekti

vald, Aakre küla, Viiru, maatulundusmaa; Elva vald,

koostamiseks;

Aakre küla, Viiramäe, maatulundusmaa;

anda projekteerimistingimused Kurekülas Aegvii

määrata Vallapalu külas, Liivapalu kinnistu jaga

du kinnistule elamu laiendusprojekti koostamiseks;

misel uutele katastriüksustele kohaaadressid ja

anda ehitusluba Peedu tee T2 ühisveevärgi ja ka

sihtotstarbed: Elva vald, Vallapalu küla, Liivapalu,

nalisatsioonitrasside rajamiseks;

maatulundusmaa; Elva vald, Vallapalu küla, Liivapa

anda ehitusluba Elvas Laane tn 9a üksikelamu

lu, maatulundusmaa; Elva vald, Vallapalu küla, Kase,

laiendamiseks;

maatulundusmaa;

anda kasutusluba Pilsu päikeseelektrijaamale Anni

määrata Männiotsa külas, Männiotsa kinnistu ja

koru külas Hoidla kinnistul;

gamisel uutele katastriüksustele kohaaadressid ja

anda kasutusluba ümberehitatud ja laiendatud

sihtotstarbed: Elva vald, Tamme küla, Männiotsa,

tööstushoonele Kalme külas Pöksi kinnistul;

maatulundusmaa; Elva vald, Tamme küla, Männi

anda kasutusluba valminud abihoonele Ridakülas

okka, maatulundusmaa; Elva vald, Tamme küla,

Linaski kinnistul.

Männilaane, maatulundusmaa;

anda reklaamiluba Eesti Reformierakonnale vali

määrata Lembevere külas, Tõsta kinnistu jagamisel

miste reklaami eksponeerimiseks: reklaamikandur

katastriüksustele kohaaadressid ja sihtotstarbed:

nr 1 – Vellavere tee 2c, Elva linn 02.01–22.01.2019;

Elva vald, Lembevere küla, Tõsta, maatulundusmaa;

reklaamikandur nr 2 Kalda tee 2, Puhja alevik 02.01–

Elva vald, Lembevere küla, Tõstapõllu, maatulun

22.01.2019; reklaamikandur nr 3 Valgemäe kinnistu,

dusmaa; Elva vald, Lembevere küla, Tõstanurga,

Rannu alevik 02.01.2019–22.01.2019;

maatulundusmaa;

eraldada reservfondist SAle Elva Teenused tege

määrata kinnisasjaga piirneva maaüksuse koha

vuskulude katteks 16 400 eurot;

aadress ja maakasutuse sihtotstarve: Elva vald, Ran

eraldada reservfondist SAle Elva Laste ja Perekes

nu alevik, Järve tee 3; sihtotstarve – tootmismaa;

kus sihtotstarbelist toetust 14 589 eurot;

müüa avalikul kirjalikul enampakkumisel Elva val

kinnitada Elva Muusikakooli hoolekogu;

lale kuuluv bilansiline vara, buss Isuzu Turquoise,

kooskõlastada RAO Metall OÜ ohtlike jäätmete

2012, reg nr 098BHC;

käitluslitsentsi taotlus;

nõustuda hoonestusõiguse seadmisega riigimaale;

korraldada Elva linnas H. Raudsepa tn 11 üksik

rahuldada viis korraldatud jäätmeveo vabastuse

elamu ehitusprojekti koostamiseks projekteerimis

taotlust;

tingimuste andmise avatud menetlus;

rahuldada vaie Elva Vallavalitsuse 13.11.2018 korral

korraldada Elva linnas Kesk tn 27 ärihoonekorter

duse nr 23/1230 „Projekteerimistingimuste andmi

elamu ehitusprojekti koostamiseks projekteerimis

ne“ kohta;

tingimuste andmise avatud menetlus;

jätta rahuldamata viis jäätmeveoga osaliselt mit

korraldada avatud hankemenetlusega riigihange

teliitunuks lugemise taotlust;

„Elva spordihoone ehitustööd“;

seada isiklik kasutusõigus MTÜ Eesti Andmeside

korraldada sotsiaalteenuse hange „SA Innove

võrk kasuks tähtajatult Elva valla omandis olevatele

poolt toetatava projekti nr 20142020.2.02.180057

katastriüksustele: Elva vald, Paju küla, Paju tee L1

„Hoolekandeteenuste arendamine Elva vallas“ raa

– isikliku kasutusõigusega koormatava ala suurus

mes intervallhooldusteenuse osutamine“;

1040 m²; Elva vald, Kulli küla, Paju tee L2 – isikli

kinnitada Elva valla raamatupidamise siseeeskiri;

ku kasutusõigusega koormatava ala suurus 1024 m²;

kinnitada korteriomandi Kesk tn 142, Ulila alevik

Elva vald, Ridaküla, Ridaküla tee L1 – isikliku kasu

avaliku kirjaliku enampakkumise tulemus, kinni

tusõigusega koormatava ala suurus 698 m²;

tada enampakkumise parimaks pakkumuseks 4360

sõlmida MeliorM OÜga töövõtuleping lumetõrje

eurot ja võõrandada korteriomand enampakkumise

teenuse osutamiseks Konguta piirkonnas 2018/2019

võitjale;

talveperioodil maksumusega 65 eurot/töötund;

kiita heaks hajaasustuse programmi aruanne;

võimaldada sotsiaalosakonnal anda toetust isikule

maksta T. Kurisele ja A. Jänessoole preemiat;

1521 eurot pulssoksümeetri ostmiseks.

mitte vastu võtta FE Arhitektid OÜ poolt koos
tatud detailplaneeringut „Tallimäe küüni, Mõisa
tõllakuuri, Mõisa aed ja Ääre kinnistute detail
planeering“;
muuta Elva valla 2018. aasta vallavalitsuse tasandi
eelarvet;

anda projekteerimistingimused noorkarja lauda (koos sõnnikuhoidla
ga) püstitamise ehitusprojekti koostamiseks VäikeRakke külas Tinni
laut kinnistule;
anda projekteerimistingimused üksikelamu ehitusprojekti koostami
seks Elva linnas Nurme tn 10 kinnistule;
anda projekteerimistingimused abihoone ehitusprojekti koostamiseks
Aakre külas Tammemäe kinnistule;
anda projekteerimistingimused robotlauda ehitusprojekti koostami
seks Kurelaane külas Virila kinnistule;
anda ehitusluba üksikelamu püstitamiseks Härjanurme külas Sibula
kinnistule;
anda ehitusluba puurkaevu rajamiseks Pööritsa külas Pombre kinnis
tule;
eraldada Elva Varahalduse OÜle tegevuskulude katteks 4791 eurot;
eraldada reservfondist MTÜle Avatud Hellenurme Noortekeskus
sihtotstarbelist toetust 1000 eurot;
kinnitada Elva Gümnaasiumi hoolekogu koosseis;
kinnitada sotsiaalteenuste hanke „SA Innove poolt toetatava projekti
nr 20142020.2.02.180057 „Hoolekandeteenuste arendamine Elva vallas“
raames intervallhooldusteenuse osutamine“ tulemused. Tunnistada
vastavaks ja edukaks pakkuja SA Elva Haigla pakkumus intervallhool
dusteenuse kahe koha maksumusega 50 eurot päevas, millele ei lisandu
käibemaksu. Teenuse osutamise periood 07.01.2019–30.09.2020;
kinnitada Rõngu Raamatukogu töötajate struktuur;
kinnitada Elva valla 2019. aasta vallavalitsuse tasandi eelarve;
kiita heaks hajaasustuse programmi aruanne;
korraldada Kalme külas Mesilinnu tn 6 üksikelamu ehitusprojekti
koostamiseks projekteerimistingimuste andmise avatud menetlus;
muuta Elva Vallavolikogu 27.11.2017 otsusega nr 23 kinnitatud Elva
Vallavalitsuse struktuuri ja teenistuskohtade koosseisu;
muuta Konguta Vallavalitsuse 06. juuni 2016 korralduse nr 61 punktide
2 ja 3 sõnastust; 06. juuni 2016 korralduse nr 91 punktide 2 ja 3 sõnastust;
06. juuni 2016 korralduse nr 95 punktide 2 ja 3 sõnastust; 06. juuni 2016
korralduse nr 137 punkti 2 sõnastust;
muuta Elva valla 2018. aasta vallavalitsuse tasandi eelarvet;
määrata maaüksusele uus kohaaadress: Koruste küla, Ruuslepiku (en
dine Haaviku);
määrata Koruste külas, Ruuslepiku maaüksustele kohaaadressid ja
sihtotstarbed alljärgnevalt: Elva vald, Koruste küla, Ruuslepiku, sihtots
tarve elamumaa; Elva vald, Koruste küla, Ruuslepiku, sihtostarve maa
tulundusmaa;
määrata Elva valla raamatukogude teeninduspiirkonnad;
nõustuda maa riigi omandisse jätmisega Elva vallas asuvate maaük
suste osas ning määrata maaüksuste kohaaadress ja sihtotstarve: Elva
vald, Puhja alevik, Muru tn 5, sihtostarve elamumaa; Elva vald, Elva linn,
Tähe tn 2e, sihtotstarve elamumaa; Elva vald, Tännassilma küla, Mesini
ku, sihtotstarve maatulundusmaa;
sõlmida kuue isikuga sotsiaaleluruumi üürilepingud;
tunnistada riigihanke nr 201257 „Lumetõrje Elva valla teedel 20182022“
osade 2 ja 3 hankemenetlus kehtetuks;

Salle Ritso
vallasekretär

tunnistada riigihanke nr 201257 „Lumetõrje Elva valla teedel 20182022“
osas 4 MeliorM OÜ pakkumus vastavaks ning edukaks.
Salle Ritso
vallasekretär
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SOTSIAAL JA TERVISHOID

Toimus Elva valla laste ja
perede heaolu visioonipäev

toetamisel. Samuti rääkisid Elva Val
lavalitsuse ametnikud valla lastekait
semeeskonna möödunud aasta tööst
ning tutvustasid 2019. aasta plaane.
Elva Laste- ja Perekeskuse esindajad
tutvustasid lastele ja peredele suuna
tud teenuseid.
Ettekannetele järgnenud töörüh
mades toimusid arutelud teemadel:
ennetustöö võimalused, mõjutusva
hendid koolis ja lasteaias, koostöö
korraldamine vallas, koostöö lapse
vanematega ja alaealine õigusrikkuja
kui abivajaja. Kõikidest töörühma
dest jäi kõlama mõte, et oluline on
mitte tegeleda juba tekkinud prob
leemidega, vaid leida võimalusi nen
de ennetamiseks.
Visioonipäeval osalesid Elva valla
koolide ja lasteaedade juhid, tugi
spetsialistid, noorsootöötajad, laste
kaitse- ja haridusspetsialistid ja tei
sed partnerid, kes tegelevad laste ja
perede heaolu tagamise ja toetami
sega.

Rõngu Rahvamajas
toimus 3. jaanuaril
laste ja perede heaolu
visioonipäev „Ennetusja koostöö Elva vallas“.
LAURI TAMM
SOTSIAALTÖÖSPETSIALIST
LASTEKAITSE ALAL

S

eesugune visioonipäev toi
mus Elva vallas teist korda.
Eelmisel aastal Paluperas
toimunud kohtumisel tõid
osalejad välja laste ja perede komis
joni loomise vajalikkuse. On hea
meel, et komisjon on loodud ning
see on üks lisavõimalus laste ja nen
de lähedaste abistamiseks. Eelmisel
visioonipäeval tehti ettepanek ka
asjatundjate vahelise koostöö ning
vanemahariduse
parendamiseks.
2018. aastal toimusid võrgustikukoh
tumised, kus jagati olemasolevat in
fot spetsialistide vahel ning mõeldi
koos laste ning nende vanematega
probleemidele parimaid lahendusi.
Sarnaselt eelmisel aastal toimunud
kahele vanemakoolitusele „Imelised

Panuse saab anda igaüks

Foto: erakogu

VISIOONIPÄEV TÕI RÕNGU RAHVAMAJJA KOKKU LASTE JA PEREDEGA
TEGELEVAD SPETSIALISTID.

aastad“, on ka 2019. aasta kevadel
ja sügisel alustamas kaks koolitus
rühma.

Ennetustöö on oluline
Sel aastal esines visioonipäeval
Sotsiaalkindlustusameti ennetus
valdkonna juht Barbara Haage, kes

kõneles ennetustööst Eestis ning
rääkis täpsemalt, kas ja kuidas seda
praegu tehakse. Endine noorsoo
politseinik, Kõrveküla Põhikooli sot
siaalpedagoog, Marina Paddar rääkis
põhikooli- ja gümnaasiumiseadusest
tulenevatest võimalustest käitu
misraskuste ja erivajadustega laste

Oluline on
leida võimalusi
probleemide
ennetamiseks.

Tulemuslikuks ennetustööks on
oluline mõista, et ennetustöö on
valdkondade ning institutsioonide
ülene ning iga vallaelanik saab sel
lesse panustada, näiteks korraldades
ennetavaid tegevusi kogukondades,
kaasates külaseltse või muid koha
likke mittetulundusühinguid. Elva
Vallavalitsus on avatud erinevatele
koostööpakkumistele ning selleks
võib julgesti ühendust võtta enne
tusvaldkonda koordineeriva spetsia
listi Lauri Tammega, lauri.tamm@
elva.ee, telefon 5301 9106.

Elva Vallavalitsus pakub koostöös
Elva Haiglaga intervallhooldusteenust

I

ntervallhooldus on lühiajaline öö
päevaringne hooldusteenus Elva
valla elanikele Elva Haigla hoolde
kodu osakonnas. Teenus on mõeldud
toimetuleku toetamiseks ja pereliik
metele ajutise puhkuse võimaldami
seks.
Teenusega pakutakse järgmisi toi
minguid: hooldustoimingud, mille
hulka kuuluvad riietamine, toitmi
ne, hügieenitoimingud, abistamine
ravimite manustamisel; järelevalve
tagamine; majutamine; toitlustami
ne kolm korda päevas; esmatasandi
arstiabi kättesaadavuse korraldami
ne; kaasamine aktiivsesse tegevusse;

muud toetavad tegevused: sotsiaalja abivahenditealane nõustamine ja
juhendamine ning abistamine iga
päevaelu toimingute sooritamisel.

Teenuse taotlemine
Intervallhoolduse periood kestab
minimaalselt 24 tundi ja maksi
maalselt kuni 220 päeva kalend
riaastas. Ühel inimesel on võimalik
teenust kasutada kuni 21 järjestikust
kalendripäeva.
Soovitud teenuse ja transpordi
korraldamise abi saamiseks tuleb
teenuse saaja hoolduskoormusega
lähedasel pöörduda piirkonna sot

siaaltööspetsialisti poole. Teenu
se vajaliku mahu ja teenuse alguse
määrab sotsiaaltööspetsialist koos
töös teenuse saaja ja lähedasega.
Intervallhooldusteenus on projek
ti raames Elva valla inimesele tasuta.
Klient tasub individuaalse mähkme
kulu Elva Haiglale arve alusel ja võ
tab kaasa raviplaanipõhised ravimid.
Teenusele tulles täidab hooldusele
soovija või tema lähedane taotluse
ööpäevaringsele hooldusteenusele
suunamiseks. Elva Haiglasse teenu
sele tulles tuleb kaasa võtta isiklik
abivahend, hügieenitarbed ja sise
jalanõud.

Elva Vallavalitsus esitas 2018. aasta
juunikuus Euroopa Sotsiaalfondist
rahastatavasse taotlusvooru projekti
„Hoolekandeteenuste arendamine
Elva vallas”, mille eesmärk on või
maldada vajalikke sotsiaalteenuseid
täisealistele hoolduskoormusega ini
mestele või täisealistele erivajadus
tega inimestele, mille tulemusena

väheneb hoolduskoormus või suu
renevad erivajadustega inimeste
toimetulekuoskused, et nad saaksid
siseneda tööturule või jätkata töö
tamist. Projektiga rahastatakse ko
duteenuse, intervallhooldusteenuse
ja täisealise isiku tugiisikuteenuse
arendamist Elva vallas.

TÄIENDAV INFO JA NÕUSTAMINE:
projekti koordinaator Anneli Salumaa, e-post: annelisalu@gmail.com,
telefon: 5607 9163 või Elva Haigla sotsiaaltööjuht Kaie Kaldre, e-post:
kaie@ehaigla.ee, telefon: 5884 5804.
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Maa kõlvikuline jaotus võib
muuta maatulundusmaa
maksustamishinda
Selle aasta 1. jaanuarist
läks Maa-amet üle
uutele ajakohastatud
katastriandmetele.
DAISY SILD
KINNISTUSPETSIALIST

M

aaamet kasutab ala
tes selle aasta algusest
ajakohaseid kõlviku
kaarte ja aluskaarte,
mille alusel arvutatakse vähemalt
üks kord aastas katastriüksuste kõl
vikute pindalad. Maakatastriseadu
se tähenduses on kõlvik ühetaolise
majandusliku kasutuse ja/või loo
dusliku seisundiga katastriüksuse
osa, mida ei piiritleta piirimärkidega.
Katastriüksuse kõlvikud on looduslik
rohumaa, haritav maa, metsamaa,
õuemaa, muu maa, veekogude maa.
Maakataster määrab maatüki
loodusliku seisundi ehk kõlvikute
andmed aluskaardilt, seega hakka
vad kõlvikute suurused muutuma
vastavalt looduslikule olukorrale. Sa
muti viiakse loodusobjektil kulgevad
piirid vastavusse aluskaardil asuva
loodusobjektiga. Piiriandmete kokku
viimisega muutuvad piiripunkti koor

Foto: Bigstock

LUMETÕRJE
MEELESPEA

dinaadid selliselt, et ühine piiripunkt
on registris piirnevate maatükkide
puhul ühesuguste koordinaatidega.
Nimetatud muudatustega täpsustu
vad maatükkide piiriandmed ning
sellega seoses võib muutuda maatüki
pindala. Maaüksuse piir looduses ei
muutu. Kinnisasja ulatuse määrami
sel jääb kõige olulisemaks selle piir
looduses. Muutunud andmed kajas
tatakse kinnistusraamatus.

Maatulundusmaa
maksustamishind
võib muutuda
Seoses ajakohustatud aluskaarti
de põhjal täpsustatud kõlvikute
andmetele võib muutuda ka maa
tulundusmaa
maksustamishind.
Maatulundusmaa sihtotstarbega ka
tastriüksuste puhul on maamaksus
tamise hinna alus kõlvikuline jaotus
ning selle muutumisel muutub ka
maamaksustamishind. Maaomani
kud saavad kõlvikulise jaotuse and
meid kontrollida Maaameti Geopor
taalis.

Elva vallas maamaksumäär ei muutu
Elva vallas ei muudeta 2019. aastal
maamaksumäärasid. Maa maksus
tamishinna alusel arvutatakse maa
maks. Kehtima jääb maamaksumäär

MAATULUNDUSMAA TÄPSUSTATUD KÕLVIKULINE
JAOTUS MÕJUTAB MAAMAKSU.

2,5% maa maksustamishinnast aas
tas ja põllumajandussaaduste toot
miseks kasutusel oleva haritava
maa ja loodusliku rohumaa maksu
määr 1,5% maa maksustamishinnast
aastas. Maksu ja Tolliamet posti
tab kinnistuomanikele maamaksu
teated 13. veebruaril 2019. Kui maa
maksu summa jääb alla viie euro,

Teavita heakorra
probleemist

E

H

ehitusettevõtjate väitel on praegu
kõige parem aeg hinnapakkumisteks.
Ehitusmaterjalidele saab praegusel
perioodil kõige paremaid hindu ning
ka alltöövõtjad otsivad järgmiseks
suveks uusi objekte.“ sõnas valla
majandusosakonna juhataja Hegri
Narusk.
Pärast pakkumiste avamist toi
mub ettevõtjate kvalifitseerimine ja
taustakontroll ning hankelepinguni
loodetakse jõuda veebruari lõpus, kui
on möödunud ka kahenädalane vaid
lustusaeg.

eakorra probleemidest saab
teavitada Elva valla heakor
ratelefonil +372 3333 666.
Heakorratelefonile on võimalik infot
jätta ööpäevaringselt.
Heakorratelefoni kaudu saab anda
infot järgmistel teemadel: lumetõrje
probleemid, raskesti läbitav teelõik,
asfaldis olev auk, lahtine kanalisat
sioonikaevuluuk, teele kukkunud
puu, mittepõlev tänavavalgustus
lamp, vigastatud liiklusmärk, lõhu
tud pargipink, ohtlikult rippuvad
elektrijuhtmed, hulkuvad loomad,

Foto: Kayvo Kroon

siis maksuteadet ei väljastata ja
maksukohustust ei teki.
Lisateave on leitav Maaameti
veebilehel maaamet.ee. Küsimus
te korral saab pöörduda aadressil
kataster@maaamet.ee või info
telefonil 6750 810 (E–N 8.30–16.30,
R 8.30–15.30).

Elva spordihalli ja
Puhja kooli hanked
lva Vallavalitsus kuulutas selle
aasta algul riigihangete regist
ris välja Elva spordihoone ehi
tuse ja Puhja kooli rekonstrueerimise
hanke. Kui hanke käigus täiendamise
vajadust ei ilmne, siis avatakse pak
kumused 30. jaanuaril 2019. Puhja
koolihoone hange korraldatakse teist
korda, kuna eelmisel aastal esitatud
pakkumused ületasid valla eelarves
kavandatud maksumust ligi 350 000
euro võrra.
„Loodame, et hanked mahuvad
eeldatava maksumuse piiridesse, sest

PANE TÄHELE

keskkonnareostus või muud vallas
esinevad heakorraprobleemid.
Teie sõnumi salvestab automaatvastaja, ning see ilmub valla
heakorraspetsialisti elektronpostkas
ti. Teie teatega tegeletakse esimesel
võimalusel. Jätke oma teade pärast operaatori juhendatud helisignaali, vastasel juhul Teie teade ei salvestu.
Probleemist teatades annad pa
nuse heakorrastatud ja turvalise
elukeskkonna hoidmiseks Elva valla
territooriumil!

» Lumetõrjet alustatakse,
kui lumekihi paksus on
vähemalt 10 cm.
» Väiksema kui 10 cm lu
mekihi korral hinnatakse
olukorda ja puhastatakse
teid vastavalt vajadusele.
» Vastavalt vajadusele tähen
dab ka osalist lükkamist.
Traktorid ei sõida iga kord
kõikidele teedele, kui sel
leks puudub vajadus.
» Lumetõrje teostatakse
üldjuhul 12 tunni jooksul
alates lumesaju/tuisu lõp
pemisest.
» Sissesõiduteede hooldusel on oluline nende
olukord. Takistused, nagu
näiteks puud, põõsad,
tõkkepuud, sissesõidukee
lumärgid jm takistavad
teehoolduse tegemist.
» Palume puhastada oma tee
okstest ja puudest vähe
malt 4 meetri laiuselt ja 4
meetri kõrguselt.
» Palume tähistada oma
sissesõiduteed ja võimalikud takistused (kivid,
piiripostid jm).
» Vallas on kaheksa lumetõrje
piirkonda, mida hooldavad
erinevad töövõtjad. Sellest
tulenevalt tekivad olukor
rad, kus piirkondade piiridel
võib näha traktorit, mis ei
jõudnud teieni. Palume va
ruda kannatust, teieni jõuab
teise piirkonna traktor.
» Anna probleemidest
teehoolduses teada hea
korratelefonil +372 3333 666,
Elva valla äpi kaudu või
helista piirkonna koor
dinaatoritele: Konguta:
Kerli Metsallik, tel 518 1542;
Palupera: Maia Kukk, tel 511
2479; Puhja: Ede Möldre, tel
504 9912; Rannu: Sirje Erm,
tel 525 3370; Rõngu: Ene
Joosing, tel 509 6202 või
taristuspetsialistile Kristjan
Vilule, tel 5342 2067.
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Sotsiaalmaja Tareke
rekonstrueerimise tööd
on lõppenud

LÜHIDALT

Konverents „Kuidas luua
ruumi, milles elame?“
Konverents „Kuidas luua ruumi, milles elame?“
toimub 25. jaanuaril kell 11–16 Elva Kultuurikeskuses.

K

onverents toimub Elva valla üldplaneeringu koostamise
protsessi raames ning selle eesmärk on koos valdkonna
spetsialistidega arutada ruumiloome ja planeerimise tee
madel laiemalt. Konverentsil esinevad teiste seas ettevõtlus ja
infotehnoloogiaminister Rene Tammist, Andres Meesak MTÜst
Eesti Päikeseelektri Assotsiatsioon, arhitekt Toomas Paaver, esin
dajad Keskkonnaametist, Põllumajandusametist, Maaeluminis
teeriumist, Maanteeametist ning Elva valla ettevõtjad.
Kõik huvilised on oodatud! Lisainfo: elva.ee/konverents, Kertu
Vuks, kertu.vuks@elva.ee.

Kuidas muuta Turuplatsi
park funktsionaalsemaks?

TAREKE ON SAANUD REKONSTRUEERIMISE KÄIGUS VÄRSKE VÄLJANÄGEMISE.

2018. aasta detsembris
lõppesid Annikoru külas
sotsiaalmaja Tareke
ehitustööd.
KERLI METSALLIK
TOIMETAJA

R

ekonstrueerimistööde käi
gus soojustati maja vun
dament, seinad ja lagi,
vanad aknad vahetati soo
japidavate kolmekordsete klaaspa
kettakende vastu, elektriradiaatorite
asemele paigaldati maaküte, rajati
ventilatsioonisüsteem ning vahetati
välja katusekate koos varikatuste ja
vihmaveesüsteemiga. Lisaks uuen
dati osaliselt vananenud elektrisüs
teem ja paigaldati tuletõkkeuksed.
Vallamajandusosakonna juhataja
Hegri Naruski sõnul oli Tarekese re
konstrueerimine vajalik, sest hoone
soojapidavus ja küttelahendused ei
vastanud tänapäevastele lahendus

tele ja vajadustele. Kuigi hoone re
konstrueerimise tööd on lõppenud,
siis lõpetatakse kinnistu haljastus
tööd kevadel. „Kevadel tehakse ära
osad vaegtööd, mida ei saanud sü
gisel teostada – maakütte kollektori
kaevete tasandamised ja haljastuse
rajamine. Pärast maapinna tasanda
mist paigaldatakse tagasi ka kõnni
tee plaadid ja toimub pinnase pla
neerimine hoone ümbruses,“ selgitas
Narusk.
Sotsiaalmaja Tareke rekonst
rueerimistööd said teoks tänu re
gionaalsete investeeringutoetuste
programmile, mida rahastas 80 000
euro ulatuses EAS. Kokku läksid tööd
maksma 124 741 eurot, millest 44 741
eurot kattis Elva vald.

Eluruumid neile, kes
enam ise hakkama ei saa
Tarekese sotsiaalmajas on võima
lik tuba üürida inimestel, kes ei ole
võimelised endale sotsiaalmajan
duslikust olukorrast tulenevalt elu
ruumi tagama, näiteks tulekahju
tagajärjel või kui oma eluruumides
ei ole võimalik enam hakkama saa

Foto: Kerli Metsallik

da tulenevalt tervislikust seisun
dist (oma majas elamistingimused
võimatud, küttekolded lagunenud,
ei saa ise kütmisega hakkama).
Sotsiaalmajas on kokku üksteist
tuba ning praegu elab majas ka
heksa inimest, kelle kasutuses on
eraldi tuba, Peale selle saavad nad
kasutada ühiseid ruume (köök, tua
letid, saun). Eluruumid antakse
kasutusse üürilepinguga, teenuse
saajad tasuvad eluruumi üüri ja
kommunaalteenuste eest. Majas
töötab kaks sotsiaalmajaperenaist,
kelle tööülesanded on sotsiaalma
ja üldise korrashoiu tagamine ja
majas elavatele inimestele vajadu
sel nende toimetulekut toetavate
teenuste osutamine (abistamine
asjaajamisel, abistamine arstiabi
korraldamisel ning ravimite ja
abivahenditega varustamine, toi
duainete ja majapidamistarvetega
varustamine, toiduvalmistamine,
abistamine enesehooldusel, elu
ruumi koristamine, pesu pesemise
korraldamine ja muud kokkulepi
tud tööd, mis soodustavad kliendi
iseseisvat toimetulekut).

Sotsiaalmaja soojustati, paigaldati soojapidavad klaaspakettaknad, rajati maaküte ja ventilatsioonisüsteem ning vahetati
välja katusekate koos varikatuste ja vihmaveesüsteemiga.

E

lva Vallavalitsus korraldab 29. jaanuaril koos pargi arhitekti
Edgar Kaarega rahvakoosoleku, et arutada võimalusi, kui
das muuta Elva linna Turuplatsi park funktsionaalsemaks.
Seoses bussipeatuste kolimisega Jaani tänavale, on muutumas
ka pargiala kasutamise tihedus ja väikevormide vajadus (pingid,
mänguatraktsioonid jms).
Mõttetalgud toimuvad 29. jaanuaril kell 18 Elva vallamaja voli
kogu saalis (Kesk 32, Elva linn).
Tule jaga oma mõtteid ja paneme üheskoos pargi elama!

Avalik arutelu: Elva valla
ÜVK kava 2019–2030

E

lva valla ühisveevärgi ja kanalisatsiooni arendamise kava
2019–2030 avalik arutelu toimub 23. jaanuaril kell 18 Puhja
Seltsimajas. Lisainfo: Kertu Vuks, kertu.vuks@elva.ee.
Kõik huvilised on oodatud!

Enampakkumise teade

E

lva Vallavalitsus müüb avalikul kirjalikul enampakkumisel
Lauri vesiveski kinnistu (Illi küla, Nõo vald). Kinnistu siht
otstarve on 100% elamumaa, suurus 5277 m², kinnistul asu
vad amortiseerunud hooned: elumaja, kuur, töötuba ja laut.
Alghind 12 500 eurot, enampakkumisest osavõtutasu 125 eurot
ja tagatisraha 625 eurot tuleb tasuda hiljemalt 03.03.2019. Pakku
mine tuleb esitada kirjalikud hiljemalt 04.03.2019 kell 10. Lisainfo:
elva.ee/vallavaramuuk, tel 5302 0888, epost terje.korss@elva.ee.
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Elva Vallavalitsus
kinnitas ligi
76 000 euro eest
projektitoetusi

LÜHIUUDISED

Elva Vallavalitsus kinnitas 8. jaanuaril 2019.

RAIN SUITS PALLE
ÜLE ANDMAS.

aasta projektitoetuste jaotuse. Selleks aastaks on
projektitoetusteks ettenähtud 85 000 eurot, millest

FC ELVA KINKIS
VARJUPAIGALE
JALGPALLID

75 995 jagati eri projektide vahel ära.
KARMEN
MOONT
KULTUURISPETSIALIST

E

lva valla ühise projektitoe
tuste korra järgi jagunevad
projektid kolmeks – esin
dusüritused, investeeringu
projektid ning muud projektid.
Elva valla esindusüritused on 2019.
aastal Eesti Hip Hop Festival, Elva
südaööjooks, Elva Kohvikutepäev,
konverents spetsialistidele, kes töö
tavad lastega ning Klubi Tartu Ma
raton Elva vallaga seotud üritused.
Esindusürituste nimekirja kinnitas
volikogu kultuurikomisjon taotluste
alusel ning nende toetussumma on
kokku 25 000 eurot.
Valla toetus investeeringuprojek
tidele on kuni kümme protsenti, kui

põhitaotlus esitatakse mõnele tei
sele rahastajale. Sel aastal eraldati
kokku viiele projektile 4705 eurot.
Investeeringud on seotud Puhja,
Rannu ja Rõngu kirikute remondi
ga ning Elva koerteaediku kohaliku
omaalgatuse programmi taotluse
omaosalusega.

Reservi jäi 9005 eurot
Peale selle saavad toetust veel 61
projekti, millest 29 on seotud spor
diga, 20 kultuurivaldkonnaga, kuus
haridusprojektide ning kuus muude
valdkondade projektidega. Toetus
te summa on kokku 46 290 eurot.
Projektide hulgas on spordivõistlu
si, konverentse, erinevaid kontserte
ning muid põnevaid sündmusi ja
tegevusi.
Projektitoetuste hindamiskomis
jon tutvus kõikide esitatud taotlus
tega ning hindas igaüht viie kritee
riumi alusel. Oli ka neid taotlusi, mis

Tunnustati Tartumaa
sportlasi

J

ääaja keskuses toimus 19. det
sembril Tartumaa spordiaas
ta lõpetamine, kus Tartumaa
Spordiliit tunnustas 2018. aasta Tartu
linna ja maakonna parimaid sportla
si, treenereid ning kehalise kasvatuse
õpetajaid.
Elva vallast said tunnustuse Cas
par Austa (jalgratas), Kristjan Ilves,
Andreas Ilves, Kevin Maltsev, Andrus
Ilves (kahevõistlus, suusahüpped),
Pärt Laas (judo), Reijo Virolainen,
Tuuli Kübarsepp (laskmine), Kalev

Ermits (laskesuusatamine), Marg
ret Zimmermann (orienteerumine),
Getriin Marii Lessing (ujumine),
Mare Külv (kergejõustik).
Parima kehalise kasvatuse õpetaja
kategoorias tunnustati Rannu Kooli
õpetajat Risko Nuumat.
Tunnustusüritusel anti üle ka
Eesti Kultuurkapitali preemia „Aasta
Sporditegija 2018“, mille pälvis Marek
Pihlak.
Eestimaa Spordiliit Jõud aasta
noortetreeneri autasu sai Airi Pärn.

Foto:
erakogu

ELVA VALLA ESINDUSÜRITUS ON 2019. AASTAL
TEISTE HULGAS KA ELVA KOHVIKUTEPÄEV.

ühel või teisel põhjusel ei kvalifitsee
runud.
Lähinädalatel võetakse iga taotle
jaga ühendust, esmajärjekorras nen
dega, kelle projektid on juba käimas
või lähiajal algamas.
Projektitoetuste reservi jäi käes
olevaks aastaks 9005 eurot, millest

Foto: Kayvo Kroon

saab taotleda toetust projektidele,
mida ei olnud võimalik taotluste esi
tamise tähtajaks ette näha. Samuti
saab aastaringselt taotleda investee
ringuprojektide omaosalust.
Projektide ja neile eraldatud sum
madega saab tutvuda valla veebile
hel elva.ee kultuuri ja spordi rubriigis.

Tunnustused
kultuuriinimestele

T

abivere Rahvamajas toimus
10. jaanuaril tänuvastuvõtt
Tartumaa kultuurirahvale,
kus pälvisid tunnustuse ka mitmed
Elva valla kultuuriinimesed.
Kultuurkapitali Tartumaa eks
pertrühm nimetas Kultuuripärl 2018
laureaadiks panuse eest Tartumaa
kultuurimaastikku näitekirjanik, la
vastaja ja näitleja Janno Puusepa, kes
on varasemalt ka Rannus näiteringi
juhendajana tegutsenud.
Aasta kultuuritegijateks nimetati

LendTeatri eestvedaja, näitekirja
nik, lavastaja ja näitleja Aire Pajur,
Elva LendTearis näitekunsti vald
konnas südamega tehtud töö eest
Margus Möll ja Lea Kurvits panuse
eest Tartumaa kultuurimaastikku
rahvatantsu õpetajana.
Tartumaa Omavalitsuste Liidu
tänukirja said ka tublid raamatu
kogude ja rahvamajade töötajad.
Elva vallast sai tänukirja Elva Linna
raamatukogu direktor Imbi Härson.

Detsembris andis jalgpalliklu
bi FC Elva kogukonnajuht Rain
Suits üle Tartu Kodutute Loo
made varjupaigale jalgpallid,
mis on läbinud pika teekonna
jalgpallurite treeninguid abis
tades, kuid mille tööaeg oli läbi
ja mis ootasid väärikat pensio
nile minekut.
Varjupaiga rõõm oli selli
se kingituse üle suur ja kuna
palle oli palju, siis osad neist
rändasid edasi Valga Kodutute
Loomade Varjupaika.

VÄÄRTUSTAME
IGAVEST
Vana aasta on jäänud selja
taha ning võime taas tänus
alustada uut. Uut aastat alus
tades on meile kõigile antud
võimalus elada oma elu nii, et
tulemus jääks. Inimeseks ole
mine algab südamest, milles
on olemas igavik. Olgu uus
aasta meile elu igavese vunda
mendi ehitamise aasta, millele
ehitame julgelt kõik muu.
Uuel aastal alustab Rannu
kirik pühapäevakooliga Ran
nus. Esialgu on oodatud eel
kooliealised, kuid huvi korral
edaspidi ka vanemad lapsed.
Eelmisel aastal sai kirik jõu
ludeks soojuskiirguri ja nii ei
pidanud rahvas juba jõulude
ajal istuma jääkülmas kirikus.
Sel aastal on plaanis jätkata ka
kiriku oreli remondiga.
Soovin teile õnnistatud aas
tat!
Timo Švedko
EELK Rannu koguduse õpetaja
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EESTI LAULU JA TANTSU JUUBELIAASTA

Puhjas avati fotonäitusega
Eesti laulu ja tantsu juubeliaasta

näitusega.

joonistamisel on tulemuseks maal
arvutiekraanil. Autor soovis maali
mistehnikaga jätta piltidele ka vana
aegset hõngu. „Iga tantsujuhi maalil
on näha õrna kuldset teksti, mis ka
tab kogu maali pinna. Iga autori pil
dil on ühe tema loodud tantsu kirjel
duse fragment, nii on näiteks Anna
Raudkatsi pildil kujutatud Tuljaku
kirjeldus,“ selgitas Kaarna.

KERLI METSALLIK

Soov tutvustada
noortele tantsujuhte

Puhja Seltsimajas
saab kuni jaanuari
lõpuni tutvuda Eesti
rahvatantsujuhtide
portreemaalide

TOIMETAJA

S

ellel aastal möödub esime
sest laulupeost 150 aastat
ning tantsupidu toimub sel
aastal 20. korda. Seetõttu
on 2019. aasta kuulutatud laulu- ja
tantsupeo liikumise teema-aastaks –
„Laulupidu 150. Eesti laulu- ja tantsu
juubeliaasta“. Elva vallas avati Ees
ti laulu- ja tantsupeo juubeliaasta
Meelika Kaarna maalinäitusega Ees
ti rahvatantsujuhtidest.

Digimaalid
rahvatantsujuhtidest
Näitusel on eksponeeritud kaheteist
kümne rahvatantsujuhi digimaalid.
Maalide autor Meelika Kaarna ka
sutas joonistamiseks graafikalau
da ja spetsiaalset pliiatsit, millega

Digimaalide näitus valmis autoril
Tartu Kunstikooli maalimise aine
raames. Näituse teemaks sai vali
tud tantsujuhtide kujutamine, et
ka noorem põlvkond neid tundma
saaks. „Vanade väärikate tantsujuhti
de tantse olen tantsinud palju, kuid
kahjuks ei teadnud ma enne päris
mitme tantsujuhi kohta mitte mida
gi, ka seda, millised nad välja nägid.
Nüüd olen neid maalipintsli kaudu
tundma õppinud ning lugenud nen
de elulugusid ja olen uhke, kui mõn
da nende tantsu tantsida või õpetada
saan,“ rääkis Kaarna.
Puhja Seltsimaja juhataja Kaja
Udso tutvus näitusega Tartus ning
soovis seda kindlasti tutvustada ka
kohalikele ning Kaarna maalide näi
tus on heaks sissejuhatuseks alga
vale aastale. „Nüüd siis toimuvadki
esimeste ülevaatuste proovid meie

suurpidude korüfeede valvsa pil
gu all – loodame, et sellest on meie
tantsijatele-lauljatele abi,“ naljatles
Udso.

Kevadel saab näha
rahvariideid

NÄITUSE AUTOR MEELIKA KAARNA PUHJA
KOOLI ÕPILASTELE NÄITUST TUTVUSTAMAS.

Foto: Kerli Metsallik

Peale näituse tähistatakse laulu- ja
tantsupeoaastat teistegi üritustega.
Peoaastale on pühendatud ka keva
del avatav näitus „Piirideta ilu”, kus
eksponeeritakse erinevate maade
rahvarõivaid või nende üksikuid ele
mente. Selleks on ka lehelugejate abi
teretulnud. „Inimesed reisivad palju
ja kui keegi on neilt kaasa toonud
mõne riigi rahvarõiva juurde kuuluva
eseme, siis oleme väga tänulikud, kui
need jõuavad ka meie näitust rikas
tama,“ rääkis Udso.
Rahvatantsujuhtide
portreede
näitus on avatud jaanuari lõpuni töö
päeviti kell 10–13, muul ajal näitust
külastada soovijad peaksid külastuse
eelnevalt kokku leppima. Tutvumi
seks on väljas ka persoonidega ja
üldpidudega seotud kirjandust ning
saab uudistada ka fotosid Puhja kol
lektiivide laulu- ja tantsupidudel
osalemisest läbi aegade. Näitusega
saab tutvuda iseseisvalt, kuid ka kul
tuurimaja töötajad on lahkelt valmis
näitust tutvustama.

KOGUKOND

Puhja Lasteaed Pääsusilm kogub
hoogu seiklusraja ehitamiseks

P

uhja Lasteaial Pääsusilm on
olnud unistus saada kaas
aegne, mitmekülgne ja tur
valine õueala ning seda see täna ka
on! Lõpliku unistuse täitumiseks
on veel vaja teha üks samm.
Hoolekogu, lapsevanemad, las
teaia kollektiiv ja lapsed on olnud
tublid ning erinevate ettevõtmiste
kaudu on suudetud koguda kopsa
kas summa, et saada oma õuealale

seiklusrada, kuid pool teed on veel
minna. Selleks, et kiirendada unis
tuse täitumist, käivitas Puhja laste
aia hoolekogu Hooandjas projekti
seiklusraja ehitamiseks.
2019. aastal täitub Puhja Laste
aial Pääsusilm 40 aastat rõõmu
rohket tööd. Koos teie abiga ta
haksime lasteaiale tänutäheks ja
mälestuseks kinkida kauaoodatud
seiklusraja. Projekti rahastamise

korral soovime seiklusraja valmis
ehitada 2019. aasta sügiseks.
Seiklusraja projektiga saab tut
vuda ning seda toetada veebilehel
hooandja.ee.
Oluline on iga toetus! Aitäh
kõikidele hooandjatele!
Puhja Lasteaia Pääsusilm
hoolekogu
SEIKLUSRADA.

Foto: Taimi Rao
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KUUPÄEV

SÜNDMUS

ASUKOHT

8.31. jaanuar
ER kell 10.0013.00

Eesti rahvatantsujuhtide
portreemaalide näitus

Puhja Seltsimaja

12. jaanuar12. märts

Hobifotograaﬁde linnuliikide näitus

Rõngu Rahvamaja

17.24. jaanuar

EV 100: Vabadussõja rong ekspositsiooniga Elvas

Elva raudteejaam

21. jaanuar kell 18.00

“Kuidas oma last paremini toetada”
Tiit Kõnnussaare koolitus lapsevanematele

Elva Linnaraamatukogu
kaminasaal

23. jaanuar kell 11.00

Lasteteater Reky “Buratino”

Rannu Rahvamaja

27. jaanuar kell 14.00

Jumalateenistus armulauaga.

EELK Rannu Püha
Martini kirik

Õp Timo Švedko EELK Rannu Püha
Martini koguduse õpetajaks seadmine. Jutlustab piiskop
Joel Luhamets. Kaasa teenib koor Dionysius.
27. jaanuar kell 14.00

Eakate tantsuline puhkeõhtu

Elva Kultuurikeskus

Sirje ja Rein Kurg
31. jaanuar kell 11.0014.00

Elva Vallavalitsus võtab
tööle lastekaitsespetsialisti
Oled oodatud kandideerima, kui Sul on kõrgharidus (soovitavalt
erialane), varasem töökogemus avalikus sektoris või lastekaitse
valdkonnas ning tunned tööks vajalikke seaduseid ja õigusakte.
Kandidaadilt ootame head suulist ja kirjalikku eneseväljendusoskust,
head koostöövõimet ja pingetaluvust ning kohusetunnet.
CV, motivatsioonikiri koos palgasooviga ning koopia haridust
tõendavast dokumendist edastada hiljemalt 29. jaanuaril
elva@elva.ee. Täiendav info: elva.ee/toopakkumised

Tervitame uusi
ilmakodanikke!
Iiris Oras

Doonoripäev

Elva Kultuurikeskus

1. veebruar31. märts

Kersti Kohtla akvarellide näitus

Elva Kultuurikeskus

3. veebruar kell 14.00

Jumalateenistus armulauaga.
Neljas pühapäev pärast ilmumispüha.

EELK Rannu Püha
Martini kirik

6. veebruar kell 19.00

Komöödiateatri etendus “Hotell California”

Puhja Seltsimaja

8. veebruar kell 20.00

Sõbrapäeva simman ansambliga Väliharf

Aakre Rahvamaja

9. veebruar kell 19.00

Seasaare Teatri etendus “Missioon”

Elva LendTeater

9. veebruar kell 19.00

Tantsuõhtu ansambliga Nedsaja Küla Bänd

Elva Kultuurikeskus

9. veebruar kell 19.00

Tartumaa rahvatantsijate talvefestival Tantsutallad.

Rannu Rahvamaja

sündis 06.12.2018

Otto Pant

sündis 10.12.2018

Mattias Pant

sündis 10.12.2018

Stenver Kaurla
sündis 17.12.2018

Ramon Siirak

sündis 20.12.2018

Gabriela Amelia
Abel
sündis 21.12.2018

Sandra Tooming
sündis 29.12.2018

Emma Maisalu

Tõnn Sild

sündis 30.12.2018

Kelly Kiisla

Getter
Huopalainen

sündis 22.12.2018
sündis 22.12.2018

Kristofer Patska
sündis 22.12.2018

Raiko Rooleht
sündis 25.12.2018

sündis 01.01.2019

Helene-Hilda Pau
sündis 06.01.2019

Bianca Ülper

sündis 07.01.2019

Elva vald mälestab

Õhtul tantsuks ansambel Kentukid
10. veebruar kell 16.00

C-Jam ja Mikk Kaasik, kontsert

Rõngu Rahvamaja

11. veebruar kell 16.30

Lasteﬁlm „Lotte ja kadunud lohed“

Rannu Rahvamaja

11. veebruar kell 18.30

Kinokohvik “Lõbus perekond”

Rannu Rahvamaja

12. veebruar kell 13.00

“Toidulisandid - kasulikud või kahjulikud?”
Maire Eichelmanni loeng

Elva Linnaraamatukogu
kaminasaal

Vana Baskini Teater “Öökuninganna”

Elva Kultuurikeskus

14. veebruar kell 19.00
15. veebruar kell 20.00

Õhtu ansambliga S.E.K.S. Lauad ettetellimisel.

Puhja Seltsimaja

16. veebruar kell 20.00

Pidu nagu muiste Nedsaja küla bändiga,

Rõngu Rahvamaja

Toivo Tullino

24.07.195711.12.2018

Aivar Mölder

Ants-Albert
Kangur

12.10.194026.12.2018

Jaan Sisask

17.11.193230.12.2018

Uudo Buhvestov

16.11.195515.12.2018

Elfride Jäger

01.03.193930.12.2018

Adu Kurg

17.10.193327.12.2018

Leili Sarman

10.12.195619.12.2018

Matti Kostabi

30.08.194120.12.2018

Jaan Rekand

14.04.193724.12.2018

Liidia Iidla

Elvi Uibo

15.04.194727.12.2018

Arvo Seppo

14.02.196329.12.2018

Valve Parts

21.04.192629.12.2018

20.12.193724.12.2018

18.02.193931.12.2018

Juta Süldre

27.06.194401.01.2019

Kaarel Laansoo

29.04.194702.01.2019

Aleksandr Ignatov
21.01.194205.01.2019

juhatame sisse EV sündmuste nädala
18. veebruar kell 12.15

Norra rahvamuusikute ja Karijärve
keelpilliorkestri kontsert

Puhja Seltsimaja
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Tänuavaldus

Elva Haigla hooldekodu elanikud
tänavad Elva Gümnaasiumi tark
peasid, häid õpetajaid ja õpilasi, kes jõulupühal meie kodusse rõõmu
tõid. Soovime teile sama nupukaid ideid ja ettevõtmisi ka uuel aastal!

Toimetaja: Kerli Metsallik • Ladumine: Taivo Org • Trükk: Trükis AS • Kojukanne: Omniva • Tiraaž: 6450
Kontakt: infoleht@elva.ee • Järgmine Elva valla leht ilmub 08.02.2019 • Kaastööde esitamise tähtaeg 01.02.2019

