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Elva valla leht
Elva vallale anti aasta sportliku
omavalitsuse tiitel
4. jaanuaril toimus

kogu valla sporditegevusele uut
hoogu ning pakkuda elanikele
uusi võimalusi sportimiseks. Spordihoone valmib selle aasta suvel.
Eelmisel aastal võeti tööle ka valla spordijuht, kes koordineerib
ja arendab Elva valla spordivald
konda.
Euroopa jalgpalliliit UEFA tunnistas FC Elvat 2019. aasta Euroopa
parima rahvajalgpalli klubi (Best
Grassroots Club) valimisel pronksiväärse autasuga.

Eesti Olümpiakomitee
auhinnagala „Spordiaasta Tähed 2019“, kus
Elva vallale anti Eesti
kõige sportlikuma
omavalitsuse tiitel.
MERILYN SÄDE

Edukate sportlaste vald

KOMMUNIKATSIOONIJUHT

E

lva vallavanem Toomas
Järveoja ütles, et Elva
vald toetab igati spordi
tegemist. „Peale selle,
et Elva vald toetab rahaliselt eri
spordi
tegevusi, anname kindlasti ka sporditegemise ja tervislike
eluviiside viljelemiseks ise eeskuju. Näiteks korraldasime suvel
heategevuslikud spordivõistlused
koos Järva Vallavalitsusega.“
Elva valla spordijuht Madis Šumanov rääkis, et hea näide on ka
iga aasta augustis korraldatav Elva
spordikuu, kus inimestel on võima-

ELVA VALLAVANEM TOOMAS JÄRVEOJA KÕIGE
SPORTLIKUMA OMAVALITSUSE TIITLIT VASTU VÕTMAS.

lik osaleda erinevates tasuta treeningutes.
„Meie vallas on aasta ringi võimalik sporti teha, sest kõik tingimused selleks on olemas. Töötame
muidugi selle nimel, et sportimis
võimalused oleksid tulevikus veelgi
paremad.“ Spordijuht lisas, et Elvas
on suurepärane õhkkond spordi
tegemiseks, sest kõikides piirkondades on inimesi, kes panustavad
sporti kogu hingega.

Foto: Raigo
Pajula, EOK

Elva vald toetas 2019. aastal valla spordiürituste korraldamist üle
50 000 euroga ning noortespordis
toetatakse 14 erinevat spordiala
kokku aastas ligi 215 000 euroga.
„Sealhulgas toetame ka suurüritusi
nagu näiteks Rally Estonia Elva
linna
katse ning Tartu Maratoni
erinevad üritused,“ sõnas valla
vanem Toomas Järveoja.
Peale selle ehitatakse praegu
Elva linna spordihoonet, et anda

Elva vald on loonud ka tervise- ja
heaolukomisjoni, mille tegevuses pööratakse samuti tähelepanu
tervisedendusega seotud teemadele. Samuti muudeti 2018. aasta
novembris SA Elva Kultuur SA-ks
Elva Kultuur ja Sport, kus üheskoos
toimivad kultuuri, spordi ja turismi
valdkonnad.
Elva vallast on pärit ka trekisõidu
maailmameister ja olümpia
võitja
Erika Salumäe, laske
suusataja
Roland Lessing, kahevõistleja ja
suusahüppaja Kristjan Ilves, autoralli maailmameister Martin Järveoja jpt.
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www.elva.ee
facebook.com/elvavald

LÜHIDALT
OOTAME
TUNNUSTUSTE
KANDIDAATE
Elva Vallavalitsus
ootab 15. jaanuarini
Aasta kultuuriteo ja
Aasta kultuuritoetaja
nominente.

A

asta kultuuritegija
aunimetus antakse
isikule, kelle töö ja
saavutused on oluliselt kaasa aidanud kultuuriväärtuste loomisele, hoidmisele ja
edasikandmisele Elva vallas.
Aasta
kultuuritoetaja
aunimetus antakse isikule või organisatsioonile, kes
on olulisel määral Elva valla
kultuuri
elu edendamisse panustanud.
Aunimetuste
laureaadid
otsustab Elva Vallavalitsuse
moodustatud komisjon. Aunimetused antakse üle vabariigi
aastapäeval ning laureaatidele
antakse üle meene ja tänukiri.
Samuti kantakse laureaadid
Elva valla auraamatusse.
Kandidaadi
saab
esitada Elva valla kodulehel
elva.ee/e-taotluste-valik.

SA Elva Kultuur ja Sport annab kasutusse ruumid

S

A Elva Kultuur ja Sport
annab kasutusse 2020.
aasta suvel valmivas Elva
Spordihoones olevad ruumid.
Üüripind,
suurusega
337,2m², antakse kasutusse
Elva Spordihoones jõusaali

teenuse osutamiseks. Jõusaali
seadmed, muu inventari ja teenuste valiku kirjeldab pakkuja
pakkumisega esitatavas idee
kontseptsioonis. Läbirääkimistega pakkumisel antakse perioodiks
01.09.2020–31.08.2030 üürile SA

Elva Kultuur ja Sport omandis olevad ruumid aadressil Tartu mnt
3/1, Elva linn.
Üüripind, suurusega 105,8m²,
antakse kasutusse Elva Spordihoones raviteenuse osutamiseks. Raviteenuse sisu ja teenuste

valiku kirjeldab pakkuja pakkumisega esitatavas ideekontseptsioonis. Pakutavad teenused peavad
sobima Elva Spordihoone kasutusotstarbega, nt spordiga seotud
tervise taastumist toetavad tervishoiuteenused.
Läbirääkimistega

pakkumisel antakse perioodiks
01.09.2020–31.08.2025 üürile SA
Elva Kultuur ja Sport omandis
olevad ruumid aadressil Tartu
mnt 3/1, Elva linn.
Täpsem info elvasport.ee.
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Otsused 17.12 istungilt

Otsused 31.12 istungilt

Detailplaneeringud

Finants

Võtta vastu Elva linnas Järve tn 9 kinnistu detailplaneering ja Kadaka tn 10 kinnistu

Muuta Elva valla 2019. aasta vallavalitsuse tasandi eelarvet.
Kinnitada Elva valla 2020. aasta eelarvest projektitoetuste rahaliste eraldiste jaotus.

detailplaneering.

Eraldada Eesti Kirikute Nõukogu MTÜ-le projekti „Teeliste kirikud“ läbiviimiseks toetus 150 eurot.

Finants

Maa

Kinnitada Elva valla 2019. aasta vallavalitsuse tasandi III lisaeelarve.

Seada isiklik kasutusõigus Eesti Andmesidevõrk MTÜ kasuks tähtajatult Elva valla omandis olevatele

Maa

kinnistutele. Loe lähemalt Elva Vallavalitsuse korraldus 31. detsember 2019 nr 2-3/866.

Seada sundvaldus MTÜ Eesti Andmesidevõrk kasuks Elva linnas, Kulbilohu tn 2
katastriüksusele (17101:001:0779).
Määrata Elva linnas Pikk tn 19 (17002:007:0026) ja Pikk tn 19a (17002:007:0025) liitmisel uue moodustavata katastriüksuse koha-aadress ja sihtotstarve alljärgnevalt: Elva
vald, Elva linn, Pikk tn 19a, sihtotstarve tootmismaa.

Muud
Anda SA Elva Kultuur ja Sport kasutusse Elva valla spordiobjektid viieks aastaks tähtajaga kuni
30.11.2024. Loe lähemalt Elva Vallavalitsuse korraldus 31. detsember 2019 nr 2-3/875
Kooskõlastada Valguta Lasteaed-Algkooli ja Elva Huviala- ja Koolituskeskuse töötajate koosseis.

Määrata Ervu külas Küti kinnistu (66601:008:0150,) jagamisel kaheks katastri

Kehtestada Elva Varahalduse OÜ osutatava saunateenuste hinnakiri alates 1. veebruarist 2020:

üksuseks uutele moodustavatele katastriüksustele koha-aadressid ja sihtotstarbed all

tavapilet – 5 eurot; sooduspilet vanaduspensionärid, töövõimetuspensionärid, töövõimetustoetuse

järgnevalt: Elva vald, Ervu küla, Küti, sihtotstarve maatulundusmaa; Elva vald, Ervu

saajad – 4 eurot; sooduspilet õpilane (7–18 aastat) – 3.50 eurot; sooduspilet laps (0–7 aastat) – 2.50

küla, Pikamäe, sihtotstarve maatulundusmaa.

eurot; perepilet – 11 eurot.
Täiendada tervise ja heaolu komisjoni koosseisu.

Muud

Salle Ritso

Kehtestada „Elva valla lemmikloomade registri põhimäärus“.

vallasekretär

Sõlmida Elva Varahalduse OÜ-ga haridusasutuste remonttööde ja väliterritooriumi
korrashoiutööde osutamise leping.
Sõlmida MTÜ-ga Hoolekoda Elva eakate päevakeskuse teenuse osutamise leping
tähtajaga 1.01.2020-31.12.2021.
Salle Ritso

ELVA VALLAVALITSUSE INFO

vallasekretär

PANE TÄHELE

Hellenurme kodanike
pöördumine
Hellenurme piirkonna elanikud edastasid Elva Vallavalitsusele 17.12.2019 avaliku kirja,
millega juhitakse tähelepanu sellele, et 13.11.2019 eetris olnud Pealtnägija saate kajastus
on kahjustanud Hellenurme küla ja Lõuna-Eesti Hooldekeskuse mainet.
Avalikus kirjas tuuakse välja, et kohalik kogukond on murelik, et saatelõik viitab
„kohaliku kogukonna arvamusele“. Tegelikult on küsitletud vaid paari inimest, kellest
kumbki ei ela Hellenurme külas. Lisaks jäävad saates kõlama mitmed valeväited selle
kohta, kuidas Lõuna-Eesti Hooldekeskus on elukeskkonda piirkonnas halvendanud. Allakirjutanute sõnutsi on tegelikult tegemist piirkonna suurima ja stabiilseima tööandjaga.
Kirjale allakirjutanud soovivad, et ERR-i „Pealtnägija“ meeskond paluks Helle
nurme elanike ees vabandust ning lükkaks ümber valeväited, mis saates esitati. Kirjale
on alla kirjutanud 123 piirkonnas töötavat või elavat inimest. Dokumendiga on võimalik tutvuda Elva valla dokumendiregistris.

Elva vallavalitsus kinnitas 2020. aasta
esindusürituste- ja projektitoetused
Elva valla projektitoetuste korra järgi jagunevad projektid kolmeks – esindusüritused, investeeringuprojektid ning muud projektid.
Esindusüritusi on 2020. aastal kümme ja nendeks on: Eesti Hip Hop festival 2020, Rock@Ulila
2020, 47. Tartu Maraton, 23. Tartu Rattamaraton, 39. Tartu Rattaralli, 38. Tartu Maastikumaraton, Elva
Südaööjooks, Elva Kohvikutepäev, konverents laste- ja peredega töötavatele spetsialistidele ning FC
Elva Jalgpallifest 2020. Esindusüritusi otsustati toetada kogusummas 33 200 eurot.

Raha küsiti kolm korda rohkem
Valla toetus investeeringuprojektidele on kuni kümme protsenti, kui põhitaotlus esitatakse mõnele
teisele rahastajale. Investeeringuprojekti toetusi kinnitas komisjon kogusummas 2 650 eurot. Toetusi
anti Puhja kiriku lühtrite reustareerimiseks, valve- ja tulekaitsesignalisatsioonisüsteemide paigaldamiseks Rõngu kirikusse ning välijõusaali loomiseks Valguta tiigi äärde.
Peale selle määrati toetus 68 projektile kogusummas 47 540 eurot. Projektide hulgas on spordivõistlusi, konverentse, perepäevi ning muid põnevaid üritusi ja tegevusi.
Kõiki taotlusi ei saanud komisjon küsitud mahus toetada, sest projektitaotlusi laekus kokku 185 708
eurole, projektitoetuste fond oli aga kõigest 56 800 eurot. Komisjoni otsusega jagati välja 50 190 eurot.
2020. aastaks jäi reserv 6 610 eurot, millest saab taotleda toetust projektidele, mida ei olnud võimalik
taotluste esitamise tähtajaks ette näha. Samuti saab aasta läbi taotleda investeeringuprojektide oma-
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osalust.
Projektitoetuste hindamiskomisjon tutvus kõikide esitatud taotlustega ning hindas igaüht viie
kriteeriumi alusel. Oli ka neid taotlusi, mis ühel või teisel põhjusel ei kvalifitseerunud.
Lähinädalatel võetakse iga taotlejaga ühendust, esmajärjekorras nendega, kelle projektid on juba

Anna Elva valla äpis tagasisidet!

käimas või lähiajal algamas.

Elva valla äpis küsitakse kodanikelt erinevatel teemadel tagasisidet ehk see

rubriigis.

annab võimaluse eri teemadel kaasa rääkida. Uuri lähemalt: elva.ee

Projektide ja neile eraldatud summadega saab tutvuda valla veebilehel elva.ee kultuuri ja spordi
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Volikogu 16. detsembri istung

Uus küla nimi „Lilleküla“

Elva Vallavolikogu 25. istung toimus 16. detsembril. Istungist võttis osa 27 volikogu liiget.

Ulila piirkonna Kureküla elanike soovil algatas vallavolikogu küla nime muutmise, kuna Elva val-

Esimeses päevakorrapunktis andis piirkonnapolitseinik Alik Säde ülevaate Elva

las oli kaks sarnase nimega asustusüksust: Kureküla (Ulila piirkonnas) ja Kureküla alevik (Rannu

valla õiguskorrast 2018. ja 2019. aastatel. Kokkuvõtvalt sedastas piirkonnapolitseinik, et

piirkonnas). Elanike poolt eelistati nimevalikuna Lille küla. Peale eelnõu avalikku väljapanekut

me elame turvalises keskkonnas, kus kuritegevus muutub koos muu sotsiaalse keskkon-

võttis vallavolikogu 26. augusti 2019. istungil vastu otsuse muuta Kureküla küla nimi ja määrata

na muutustega. Elva valla abipolitseinike aktiivsest tegutsemisest tegi kokkuvõtte abi

uueks küla nimeks Lille küla. Vallavolikogu otsus uue nimetusega edastati Rahandusministee-

politseinik Teemar Hiir.

riumile nime muudatuse kinnitamiseks. Rahandusministeeriumi kohanimenõukogu järeldas, et

Esimese eelnõuga päevakorrapunkti teema oli Tartu vallavolikogu ettepanek alustada läbirääkimisi Elva valla ja Tartu valla halduspiiri muutmiseks. Tartu valla soov

„Lille küla“ nimekujuga võib tekkida segatust nimekuju käänamisel ning oleks parem Lille küla
kokku kirjutada nimekujuga „Lilleküla“.

oli muuta piiri nii, et valdav osa Palupõhja külast ja osa Teilma ja Rämsi külast antakse

Riigihalduse ministri 11. oktoobri 2017. a määruse nr 72 „Asutusüksuste nimistu kinnitamine

üle Tartu valla koosseisu. Valdade piir oleks sellel juhul kulgenud mööda Emajõge. Tartu

ning lahkmejoonte määramine“ muutmine lisas 1 on Elva valla külade loetelust jäetud välja „Kure

valla poolt taotletava maa-ala suurus on ca 2500 ha. Peamiseks põhjuseks piiride muut-

küla“ ja lisatud „Lembevere“ järel sõna „Lilleküla“.

misel on Tartu vald välja toonud selle, et juurdepääs Palupõhja külla käib läbi Tartu valla

Elanikud ja kinnistu omanikud ei pea nime muutmise tõttu muretsema, ametiasutuste

ning teehooldust on parem osutada nende vallal. Teemat arutasid 4. detsembril volikogu

poole pöörduma ega nime muutmisest kedagi teavitama. Kõik andmed rahvastikuregistris,

arengu-ja planeeringu ning majanduskomisjon, kes ei toetanud halduspiiride muutmise

maakatastris, kinnistusraamatus, ehitisregistris on automaatselt muudetud uue asutusüksuse

läbirääkimiste alustamist. Volikogu eestseisus ja vallavalitsus olid samuti Tartu valla ette

kohanimega Lilleküla. Samas tasub olla tähelepanelik ja kindlasti on kasuks nii ametlikus suhtle-

paneku vastu. Volikogu laual oli eelnõu, mis ei nõustunud ettepanekuga ning põhjendas,

mises kui ka tavakasutuses kasutatakse uut ja kaunikõlalist küla nime – LILLEKÜLA.

miks ei ole halduspiiride muutmise algatamine Elva valla seisukohast vajalik. Otsuse poolt
oli 26 volikogu liiget, üks volikogu liige jättis hääletamata.
Volikogu kinnitas Elva valla 2020. aasta eelarve, mille kogumaht on 30,3 miljonit
eurot. Eelarve investeeringute maht kokku on 7,2 miljonit eurot. Eelarve põhitegevuste tulude kasvuks prognoositakse 4,8% aastas ja kulud kasvavad 0,9% aastas. Eelarvega saab tutvuda valla kodulehel elva.ee.
Volikogu kinnitas ka teise eelarvet puudutava määruse, Elva valla 2019. aasta III
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Tänuavaldus

lisaeelarve. Kolmas lisaeelarve on korrigeeriva iseloomuga, eelarveaasta lõpus korrastatak-

Elva Vallavalitsus tänab Koidu Rajastet ja Veera Keeldoja südamega tehtud töö eest nii Puhja kui

se eelarveaastal toimunud viimaseid muudatusi.

ka Elva vallas. Koidu Rajaste ja Veera Keeldoja on hooldustöötajatena pühendunult ja kohusetund-

Volikogu kinnitas valla eelarvest lammutustoetuse taotlemise ja eraldamise kor-

likult panustanud üle 10 aasta Puhja piirkonna elanike iseseisva ja turvalise toimetuleku taga-

ra. Ükski seadus ei kohusta omavalitsust sellist toetust maksma, kuid selle toetuse vajadus

misse, mis annab võimaluse abivajajatel elada täisväärtuslikumalt ning kauem oma kodus. Veera

on Elva vallas liikudes mõistetav. Ehitise lammutamine on märkimisväärne kulu ja vald ta-

Keeldoja on valitud Puhja valla aasta inimeseks 2008. aastal.

hab kaasa aidata, et omanikel oleks motivatsioon need ehitised likvideerida. Lammutamise

Suur tänu teile panuse eest ning soovime tegusat pensionipõlve!

puhul tuleb lähtuda ehitusseadustikust, mis nõuab esmalt ehitise olemasolu ehitisregistris.

Jaanuari algusest on Puhja piirkonnas tööl kaks uut hooldustöötajat – Karmen Renter ja Lilli

Suuremate ehitiste puhul on lammutamisel vajalik koostada lammutamisprojekt ja mõnin-

Sepping.

gatel juhtudel on nõutav ka lammutamisluba. Määruse poolt oli 22 volikogu liiget.
Volikogu otsustas kahe kohanime üle. Rõngu alevikus on detailplaneeringuga määratud rajamisele uus tee, mis peab saama nime. Kuna tee asub Rõngu hooldusravikeskuse
läheduses, siis saab tee nimetuseks Hoole tee. Teine kohanimi määratakse Urmi külas loo-
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davale bussipeatusele, mille nimeks saab Soka.
Volikogu otsustas, et Annikoru külas vahetatakse vallale kuuluv kinnistu Annikoru tee 4a Annikoru tee 3 korteriomanikele kuuluva kinnistu Rahu kergliiklustee L7
vastu. Vahetustehinguga viiakse lõpule korteriühistu ja valla vahel sõlmitud eelkokkulepe
ja vald omandab avaliku kergliiklustee aluse maa.
Volikogu kuulas ära revisjonikomisjoni esimehe Tõnu Aigro ettekande 2019-2020
töökava kohta. Põhimääruse kohaselt peab revisjonikomisjon töötama välja iga järgneva
aasta töökava ja esitama selle volikogule arutamiseks. Revisjonikomisjoni töökava toob välja, mida ja millal komisjon täpsemalt kontrollib. Vallavalitsusel on kohustus anda komisjonile kontrollitava teema kohta informatsiooni.
Novembrikuu istungil esitati vallavalitsusele arupärimine Elva linna, Elva Haigla

Elva Vallavolikogu kehtestas Rukki
tn 2a krundi detailplaneeringu
Elva Vallavolikogu kehtestas 16. detsembri istungil Käärdi alevikus, Rukki tänav 2a krundi detailplaneeringu, millega antakse krundile ehitusõigus ühe ridaelamu ehitamiseks. Detail
planeeringuga muudetakse osaliselt Rõngu valla üldplaneeringut. Kehtestatud detailplaneeringu
ja üldplaneeringu muudatusettepanekuga on võimalik tutvuda Elva Vallavalitsuse arengu- ja
planeeringuosakonnas (Kesk 32, Elva linn) ja veebilehel www.elva.ee/detailplaneeringud.

juurde plaanitava perearstikeskuse rajamise toetamise kohta. Istungil vastas kõigile
arupärimises esitatud küsimustele vallavanem Toomas Järveoja ning põhjendas, miks Elva
vald toetab perearstikeskuse rajamist OÜ Tartumaa Tervisekeskus poolt. Omapoolsed selgitused lisas volikogu aseesimees Peeter Laasik.
Muude teemade punktis esitasid valimisliidu Elvamaa Esimesed juht Vahur Jaakma ja Elva Vallakodanik juht Tõnu Aigro kaks uut ühist arupärimist vallavalitsusele.
Esimene arupärimine on suunatud vallavalitsusele ja puudutab Hellenurme Kodu võimalikku mõju Hellenurme külale. Arupärimise taustaks on ERR saates Pealtnägija ilmunud lugu
Hellenurme hooldekodust ja selle mõjust Hellenurme külale. Arupärimine puudutab abivallavanem Heiki Hanseni esitatud seisukohti Pealtnägija saates. Teine arupärimine puudutab laste jõulupakkide küsimust ja on esitatud volikogu koalitsioonile ja vallavalitsusele.
Arupärijad soovivad teada, miks Elva valla lapsed ei saa valla poolt jõulupakke.

RUKKI 2A KRUNDI DETAILPLANEERINGU LAHENDUSE MAHULINE
ILLUSTRATSIOON.
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Elva valla eelarve 2020 –
suurinvesteeringute
jätkueelarve
Detsembris võttis
ELVA VALLA 2020. AASTA EELARVE
TULUDE JAOTUS KOOS LIKVIIDSETE
VAHENDITEGA

volikogu 19 poolthäälega
vastu Elva valla 2020.

6,471%

aasta eelarve. Eelarve

0,001%
0,070%

mln €, põhitegevuse

Muud tulud

6,471%
0,450%

tulud 22,8 mln € ja

42,525%

põhitegevuse kulud
32,985%

HEIKI HANSEN

N

ii vallaelanike kui ka
maksumaksjate
arv
on viimastel aastatel
kasvanud,
kusjuures
maksumaksjaid on lisandunud arvuliselt rohkem kui elanikke. 2019.
aasta seisuga on Elva vallas 6582
maksumaksjat, mis on 134 inimest
rohkem kui 2018. aastal. Teatavasti
moodustab just maksutulu suurima osa valla eelarvetuludest –
43%. Kuludest moodustab suurima
osa haridus, ligi 64% eelarvest.
Investeeringuid on eelarvesse
planeeritud 7,2 mln euro eest, millest 1,8 miljonit tuleb toetustest,
1,7 miljonit laenudest 3,7 miljonit 2019. aasta ülejäägist. Ülejäägi

moodustavad 2019. aasta tulude
ülelaekumised ja pooleliolevad investeeringud, mille raha oli planeeritud 2019. aasta eelarvesse.

Investeeringud kogu
vallas
Investeeringud
moodustavad
rohkem kui neljandiku valla eelarvest, millest suurimad on Elva
spordihoone ehituse jätkumine,
Rannu kooli renoveerimine, Kentsi paisjärve taastamine ja Konguta
koolihoone uuendamine. Samuti
investeeritakse teedesse ja tänavatesse kogu vallas, sealhulgas
näiteks kergliiklustee Käärdi ale-

ELVA VALLA 2020. AASTA
EELARVE PÕHITEGEVUSE KULUD
VALDKONDADE LÕIKES
0.11%
4.19%
3.24%
1.73%
0.04%
9.56%

Üldised valitsussektori
teenused
Avalik kord ja
julgeolek
Majandus
Keskkonnakaitse
Elamu- ja
kommunaalmajandus
Tervishoid
Vaba aeg, kultuur,
religioon

63,96%

E

lva Vallavalitsuse 17. detsembri istungil otsustati vastu võtta ja suunata avalikule väljapanekule Elva linnas Järve tänav
9 kinnistu detailplaneering ja Elva linnas Kadaka 10 detail
planeering.
Järve 9 kinnistu detailplaneeringuga kavandatakse kinnistu jagamist kuueks elamu- ja üheks tänavakrundiks. Elamu
kruntidele antakse ehitusõigus ridaelamute ehitamiseks. Kruntide teenindamiseks nähakse ette avalikus kasutuses tupiktänava
ehitamine.

Põhivara müük

Võlakohustuste
võtmine

4,387%

ABIVALLAVANEM

10,90%

Põhivara
soetuseks saadav
sihtfinantseerimine

Elva Vallavalitsus suunas
avalikule väljapanekule
kaks detailplaneeringut

Finantstulud

21,5 mln €.

6,26%

Tulu kaupade ja
teenuste müügist
Saadavad
toetused

6,471%

kogumaht on 30,3

Maksutulud

LÜHIDALT

Haridus
Sotsiaalne
kaitse

Likviidsete
varade muutus

vikus ja ka Hellenurmes, kui maa
omanikega saadakse kokkuleppele.
2020. aasta eelarvest tasutakse ka
viimane osa Elva linnasüdame ajakohastamise maksumusest, ligi 1,5
mln €. Linnasüda valmis detsembris, avamine toimub kevadel.
Peale mainitud suuremate investeeringute panustatakse paljudesse väiksematesse projektidesse
üle kogu valla. Ka 2020. aastal rahastatakse kaasava eelarve projekte
45 000 euro väärtuses, 15 000 eurot
igale rahvahääletusel enim hääli
saanud objektile. Kusjuures rahastatavad projektid peavad olema
valla eri piirkondadest. Sügisel toimunud rahvahääletusel valiti 2020.
aastal rahastatavateks projektideks
liikumispark Elva algkoolimaja kõrval, Ulila paadisadama ja ujumiskoha arendamine ning Kirepi bussipeatuste valgustamine.
2019. aasta lõpus on vallavalitsus
esitanud ka mitmed toetusrahade
taotlused, mida pole eelarves kajastatud. Kui taotlused saavad positiivsed vastused, siis suureneb
teede ja tänavate investeeringute
maht. Esitatud on taotlused transiit- ja ettevõtlusega seotud teede
renoveerimiseks (Elva linnas Puiestee tn ja Valga mnt). Suurematest
toetustest loodetakse saada lisa
rahastust Kentsi paisjärvele ning
Elva linna tänavavalgustuse renoveerimisele.

JÄRVE 9 DETAILPLANEERINGU LAHENDUSE MAHULINE
ILLUSTRATSIOON.

Kadaka 10 kinnistu detailplaneeringuga kavandatakse krundile
koolieelse lasteasutuse rajamist. Lisaks lasteaiahoonele on lubatud
täiendavalt paviljonide, varjualuste ning mängu- ja spordiväljakute rajamine. Parkimislahenduse kavandamisel tagatakse välja
kujunenud jalakäijate liikumistee läbi Kadaka 10 kinnistu.

KADAKA 10 DETAILPLANEERINGU LAHENDUSE MAHULINE
ILLUSTRATSIOON.

Detailplaneeringutega kavandatavad tegevused on kooskõlas Elva
linna üldplaneeringuga.
Vastuvõetud detailplaneeringute avaliku väljapanek toimub
kuni 20. jaanuarini 2020. Planeeringutega on võimalik tutvuda Elva
Vallavalitsuse arengu- ja planeeringuosakonnas (Kesk 32 Elva linn)
ja veebilehel www.elva.ee/detailplaneeringud.
Väljapaneku ajal on võimalik detailplaneeringute kohta esitada arvamusi, palume need saata vallavalitsuse e-aadressile elva@
elva.ee.
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Puhja lasteaia Pääsusilma
pühade meenutusi

LÜHIDALT
SOTSIAAL- JA
TERVISE
VALDKONNA
TEGIJATE
TUNNUSTAMINE

Pühad on peetud ning

T

päkapikud ja jõuluvanad
on toimetamistest väsinud. Aga meie lapsed
ning õpetajad on puhanud ning alustavad uut
aastat uue energiaga.
LEELO SUIDT
PUHJA LA DIREKTOR

R

ühmade jõulupeod olid
meil eriilmelised nagu
ka toredad piparkookide
valmistamise tegevused,
jõulumaa ja jõulumetsa külastused.
Loovusest ja ideedest meie maja
inimestel juba puudu ei jää. Laste
silmades särav rõõm on selle kõige
kinnituseks.
2019. aasta oli Pääsusilma
laste
aiale juubeliaasta. Rühmad
osalesid mitmetes projektides,
käisid matkamas, võtsid osa maa
kondlikust laste rahvatantsupeost
ning maakondlikust spordi- ja
tervise
päevast. Kooliminejad lapsed käisid metsa istutamas, toimus tore Mihkli- ja taimelaat koos
lastevanemate ning hoolekoguga.
Korraldatud sai ka Puhja lasteaiale

ÕNNELILLE RÜHM EHTIMAS PUHJA ALEVIKU KUUSEPUUD.

traditsioonilisi Lapse päevi. Peale
selle toimus palju toredat õuesõppe
programmi raames – meie lapsed
käivad õues iga ilmaga. Uuenenud
on ka töötajate kollektiiv.

Lapsi tuleb juurde
Üle mitme aasta on meil lausa kaks
sõimerühma. See näitab, et lapsi
meie kogukonnas puudus ei ole.
Uusi mõtteid tulevikuks annab ka
teadmine, et noori peresid on järjest enam siiakanti elama tulnud.
Uuel aastal on lasteaial valmimas uus arengukava, kuhu kaa-

satakse nii lapsevanemaid kui
ka kogu
konna esindajaid. Meie
õuesõppe töörühm valmistab ette
rada lasteaia õuealal „Väravast värvani“. Tervisemeeskond panustab
tervislike eluviiside tegevustele.
Jätkuvad
kollektiivi
ühis
sündmused nagu näiteks teatriskäigud, õppekäigud ning planeeritud on uusi koolitusi.

Digitoa valmimine
Tore on tõdeda, et valmimas on ka
meie nn digituba. Uus digiekraan
ja programmid on juba paigas.

Foto: Kristjan Moorast

Nüüd on vaja veel koolitusi õpetajatele ja siis saavadki lapsed uusi
teadmisi juba tänapäevasest digitehnoloogiast. Digitoa valmimine
on tore ka sellepärast, et 2020. aasta on kuulutatud digi aastaks. Robootika õppevahendid on samuti
meil pea igapäevaseks saanud ja
lapsed naudivad ning tegutsevad
aktiivselt.
Ootame uuelt aastalt tegude
rohkeid toimetusi, toredat koostööd kõigi partneritega ning soovime seda ka kõigile sõpradele!

Digitoas on paigas uus digiekraan ja programmid. Nüüd on vaja veel korraldada koolitusi
õpetajatele ning siis saavadki lapsed uusi teadmisi tänapäevasest digitehnoloogiast.

unnustamise ette
panekud on oodatud
kuni 29. veebruarini
Elva valla veebilehe e-vormil
www.elva.ee/e-taotluste-valik või e-aadressil elva@elva.
ee.
Aasta laste ja perede heaolu edendaja au
nimetus antakse isikule,
kes on panustanud eriliselt
laste ja perede heaolu edendamisse Elva vallas.
Aasta sotsiaaltöö teo
aunimetusega
tunnustatakse ettevõtmist, millega
on märkimisväärselt panustatud sotsiaalvaldkonna
arendamisse.
Aasta sotsiaaltöö edendaja aunimetus antakse
isikule, meeskonnale või organisatsioonile, kes on panustanud eriliselt sotsiaalvaldkonna arendamisse või
abivajajate heaolu parandamisse.
Aasta terviseedendaja
aunimetus antakse erilise
panuse eest tervise edendamisse Elva vallas.
Aasta
märkaja
au
nimetus antakse isikule,
meeskonnale või organisatsioonile, kes on toetanud
või aidanud kaasa sotsiaal-,
tervise või laste ja peredele
heaolu toetamisse.

Paluperas peeti taidlejate jõulupidu
Palupera piirkonna
taidlejate jõulupidu toimus
15. detsembril Hellenurme
kultuurimajas.

P

eo kava ja ühistantsu eest
vedaja oli Anne Udeküll.
Pidu algas ühistantsuga ja
lõppes ühislauluga. Vahepeale
mahtusid kollektiivide etteasted.

Seekord tuli loosi tahtel esitada
midagi teise kollektiivi repertuaarist. Naised näitasid oma
leidlikkust, fantaasiat ja sarmi.
Peol esinesid linetantsurühm
Fiiling, seltskonnatantsude tantsijad Mathilded, naiskoor Helletajad, rahvatantsurühm Helles,
mustlastantsurühm
Sabrina,
kõhutantsijate grupp Marbella ja
soolotantsija Annika.

Raju tants algas aga siis, kui
ainus mees peol, pillimees Siim,
lavale astus. Tants kestis veel ja
veel.
Väike Palupera kogukond on
ühtne, isetegevus elab ja kestab
edasi.
Maia Kukk
Palupera piirkonna
koordinaator
PALUPERA TAIDLEJATE JÕULUPIDU, ÜHISTANTS.

Foto: erakogu
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Kogupere Jõulupidu
Ulila Suveaias

TAADID ON ÜHENDANUD OMA PILLIOSKUSED, LAULUHÄÄLED JA ELLU KUTSUNUD
VAHVA ORKESTRI.

15. detsembril toimus Ulila Suveaias juba
kolmandat korda Kogupere Jõuluõhtu.

KRISTINA ERMEL
MTÜ SOOVEERE/ ULILA
KESKUS KORRALDUS
MEESKONNA NIMEL

S

el aastal juhtis õhtut
jõulumoor Asti ja esinejad olid Minu Tantsukooli Puhja sõutantsu
tüdrukud. Muidugi ei puudunud
ka sel korral vahva Eesti Jõuluva-

Foto: erakogu

nade Seltsi orkester ning maiuspakid lastele.
Suveaed oli muudetud hubaseks
ja muinasjutuliseks. Sissepääsutee
oli valgustatud küünalde alleega.
Peale selle oli paigaldatud tulukesed ja värviline valgustus, pakuti
sooja glögi ja veedeti koos mõnusat
aega.
Sissejuhatuses tutvustas jõulu
moor end lastele ning üheskoos

tantsiti tänapäeval populaarset
tantsu „Baby Shark“. See oli lustakas ja kaasahaarav. Oma tervitus
kõne pidas ka Elva vallavanem
Toomas Järveoja, kes jagas eelmisel
aastal jõuluvanadelt kingituseks
saadud laternast tuld kodudesse.
Õhtu kulminatsioon oli jõuluvanade ilmumine. Nii lapsed kui
ka täiskasvanud kallistasid neid ja
tervitasid väga soojalt. Jõuluvanad
laulsin kõigile tuntud jõululaule.
Kaasalaulmiseks olid laulu
sõnad
kuvatud ka suurele ekraanile.
Tantsiti paar ühistantsu ning pidu
lõppes lastele maiuspakkide jagamisega.
Jõuluvanad sosistasid, et nad
jagasid 199 pakki. Seega võib julgelt öelda, et pidu käis nautimas
ligi 600 inimest (199 last, nende
vanemad, vanavanemad ja lihtsalt
täiskasvanud, kes nautisid jõulupidu). Kogu suveaia esine parkla ja
teeääred olid tulvil pargitud autodest ning Ulila Kesk tänav oli täis
helendavaid helkureid, mis liikusid
suveaia suunas.
Korraldusmeeskonnal on ülimalt hea meel, et ürituse külastajate arv kasvab iga aastaga. See
motiveerib meid veelgi pingutama
ja korraldama seda üritust edaspidigi.
Vaatamata sellele, et sel aastal ei
saatnud ilmataat meile lund, võime
korraldajatena siiski öelda, et jõuluõhtu läks ka sel aastal hästi.
Aitäh teile kõigile, kes kohale
tulid ja aitasid seda õhtut muuta meeldejäävaks! Uuel aastal uue
hooga ning kohtumiseni järgmisel
aastal 20.detsembril!

Judokad võistlesid
14. detsembril
Tartus ja Aluksneses
Elvas on judo väga
populaarne spordiala
just nooremate laste
seas.

T

artus toimunud Jõulu
turniiril võistlesid edukalt
meie nooremad judokad:

» I koht – Art Ariva, Artur Mogilenskihh, Kristiina Kallas, Ello
Põldma

» II koht – Jakob Pihlak, Siim
Tarvis, Mai Mirtel Umblia
» III koht – Mihkel Tarvis, Juhan
Ivask
Lätis Aluksneses toimus tugeva
tasemeline turniir, kus kahe
päeva jooksul käis tatamil 600
judokat seitsmest riigist. Rasmus Ritson näitas head keskendumist ja võitlustahet U14
vanuseklassi raskekaalus ning
jõudis kahe Läti judoka alista-

MEDALITEGA TARTUST JA ALUKSNESIST.

misega finaali. Esikoha heitluses
Arturs Juzenko (Läti) vastu alustas Rasmus hästi ning vastane
sai passiivsuse eest hoiatuse.
Järgmisel rünnakul suutis aga
lätlane Rasmuse heite kontree-

Foto: erakogu

rida ja saavutas esikoha. Rasmus
Ritson sai teise koha.
Kädi Lii Kuznetsov pidi tunnistama kahe vastase paremust
ning lõpetas võistluse viienda
kohaga.

LÜHIDALT
VÕRRATU
DIGIKUNST –
LOOVAD NOORED
JA NOORSOOTÖÖTAJAD

D

igikunst ühendab
endas arvutid, disaini ja kunsti. Digikunsti huviringis lõimitakse
kunst ja loovus infotehnoloogiliste lahendustega.
Tänapäeval kasutatakse
pea iga disaini (tapeedimuster, logo, seinakalender,
toidupakend, plakat, lendlehed) loomiseks digitaalkunsti abi. Tegemist on
oskusega, mida on vaja paljudel elualadel ning mida
võiks juba noorelt õppida.
Sellel aastal toetas ENTK
projekt „Varaait vol 15“ digi
kunstiringi tegemisi erinevate
programmidega:
Photoshop Elements 2019 &
Premiere Elements 2019 ning
Clip Studio Paint Pro. Samuti osteti värviprinter ja
skanner, et oleks võimalik
noorte töid välja printida
ning näitustele panna.
Septembris
toimusid
digikunsti
tutvustavad
töötoad ja avatud tunnid
Elva Huviala- ja Koolitus
keskuses, mis olid laste seas
menukad ja ringid täitusid
kiiresti uute digikunsti huvilistega.
Oktoobris toimus Nõo
Noortekeskuses digikunsti
tutvustav töötuba. Töötoas
oli võimalus Nõo noortel
tutvuda programmiga Clip
Studio PRO, millega tehti
fotomonteerimist ning joonistati digimaale.
Novembris toimus Elva
ja Nõo valla noorsootöötajatele ja huvijuhtidele
töötuba. Õpetati, kuidas
teha reklaamplakateid, voldikuid ja lendlehti. Räägiti värvi ja kirjastiili valiku
olulisusest ning tutvustati
erinevaid kujundustehnikaid ja ajaloolisi plakati
stiile.
Loe rohkem digikunstiringi kohta huvikeskus.elva.
ee/huvikool/huviringid/digikunstiring/
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Koolitus „Kuidas jõuda oma
unistuste töökohani“

KUULUTUSED
Müüa kvaliteetset puitbriketti ja pelletit.
Info ja tellimine mob 5119782.
Müüa kuivi küttepuid, tel 513 1968.
Ostan vanemat eesti kunsti. Sobivusel
maksan ausat hinda. Tel 5341 6769 või info.
lercon@gmail.com
Soovin osta garaaži Elva linnas. Eduka tehinguni viiva info eest vaevatasu 100 eurot.
Tel 55 696 802, e-aadress rwd@hot.ee.
Ehitus-, remont- ja renoveerimistööd.
Kõik vajalikud tööd kodule ilusa ilme loomiseks ühest kohast. Sisetööd, välitööd, abi -ja
kõrvalhoonete ehitus. Tel 5672 6823,
www.teenustööd.ee
Korvtõstuki teenused Elva vallas. Ohtlike
puude lõikus, katuste lumetõrje jne. Tel
55977007, www.tlo.ee.

ELVA VALLAVALITSUSE INFO

Töökuulutus

Kutsutakse osalema tasuta koolitusel „Kuidas jõuda oma unistuste töökohani“, mille
kohta toimub infotund 23. jaanuaril algusega kell 13 AHHAA Teaduskeskuse II korrusel
(Tartu, Sadama 1).
Koolitus on suunatud neile, kes on olnud tööturult eemal 18 kuud või kauem ning
kellel on lapsi, kes on kuni 7-aastased.
Koolitusel saab teada rohkem enda võimaluste ja tööturu kohta ning julguse teha
häid valikuid. Koolituse (kokku 131 tundi) osad on: eneseanalüüs ja ettevalmistumine tööotsinguks; töövestlus; tööõigus; tööelu planeerimine; arvuti kasutamine töö
otsingul; tööklubi.
Koolitusele järgneb tööpraktika, et omandada praktilisi teadmisi ja tööturul vajalikke kogemusi ning saada soovitaja või kontakte tööelus. Tööpraktika on konkreetses
ettevõttes juhendaja toel töötamine. Vajadusel on pärast koolitust võimalus minna
erialasele kursusele.
Kogu koolitus on tasuta. Transpordikulud kompenseeritakse ning koolitusel on
tasuta toitlustamine.
Infotunnil osalemiseks on vajalik registreerumine, mida palutakse teha telefonil
56 808 151 või e-aadressi laura@jmk.ee.
Tegevusi toetavad Euroopa Sotsiaalfond ja Elva Vallavalitsus.

Elva Varahalduse OÜ võtab tööle
välihooldustöötaja, kelle ülesanne on kinnistute välise heakorra
tagamine.
Kandideerimiseks esitada CV e-aadressile varahaldus@elva.ee või aadressile Kesk tn 21, Elva linn 61507.
Tööle asumise aeg: jaanuar–
veebruar 2020
Asukoht: Elva linn
Tööaeg: Osaline tööaeg (vara
hommikune), 4 h
Isikuomadused: kohusetundlikkus, töökus, hea tervis
Lisainfo telefonil 7 470 000

Toidupanga tegevus Elvas
2020. aastal
2012. aastal alustasid Toidupank ja MTÜ Hoolekoda koostööd, et käivitada Toidupanga
tegevus Elva linnas. Toonane eesmärk oli poodides ülejääva toidu jagamine eelkõige
lastega peredele, et toetada puuduses elavate perede toimetulekut.
Kohe paralleelselt alustati ka tasuta riiete jagamist ning seda kõigile soovijatele. Esialgu tehti koostööd SA Dharma ja Uuskasutuskeskusega Tallinnas, tänaseks jaotatakse
laiali peamiselt kohalike elanike annetatud riideid ja esmatarbekaupu, propageerides
seeläbi ka taaskasutust.
Elvasse jõuab jagatav toit kaks korda kuus Tartust ning see komplekteeritakse toidupakkideks samal päeval, kui toimub selle üleandmine abivajajatele, kelle on suunanud
Toidupanka Elva Vallavalitsuse sotsiaal- ja tervishoiuosakond.
Hetkel on abi saajate hulgas 45 inimest, neist 23 last.
Igal aastal osaletakse tiimiga ka toidukogumiskampaaniates Tartu erinevates
kauplustes. 2019. aastal esmakordselt oli soovijatel võimalik oma panus anda ka Elva
Mini-Rimis, kus oli terve detsembrikuu kassade juurde pandud annetuskäru. Täname
kõiki, kes Toidupanga tegevust toetasid!
Toidupank ja tasuta riiete ning jalanõude jagamine toimub aasta esimeses kvartalis: 22.01, 05.02, 19.02, 04.03 ja 18.03 kell 18.00–19.00 aadressil Kesk 21 (sissepääs hoovi
poolt).
Toidupanga tegevust ja riiete jagamist toetab Elva Vallavalitsus.
MTÜ Hoolekoda (Gerda Kiipli-Hiir, Agnes Laasberg, Sirje Ruus)

Avalda kuulutus Elva valla lehes
Reklaami suuruste ja hinnakirja kohta
loe lähemalt valla kodulehelt: elva.ee/infoleht.
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TEATED
Elva valla sündmuste kalender
KUUPÄEV

SÜNDMUS

ASUKOHT

PILETI HIND

18. jaanuar
kell 10

FC Elva Indoor Cup (Naised)

Nõo Spordihoone

tasuta

19. jaanuar
kell 10

FC Elva Indoor Cup (U16G - 2005 tüdrukud)

19. jaanuar
kell 14

Suur puhkpillimuusika pidu

Rõngu Rahvamaja

tasuta

20. jaanuar
kell 19

Elva Lendteatri etendus
"Kadrill maksuametiga"

Puhja Seltsimaja

5€ / 7€

25. jaanuar kell 9

Puhja sulgpalliturniir

Puhja

tasuta

26. jaanuar
kell 10

FC Elva Indoor Cup (Mehed)

Nõo Spordihoone

tasuta

30. jaanuar
kell 16

Lusikapidu

Elva Kultuuri
keskus

tasuta

31. jaanuar kell 19

Mälumänguturniir palupera Karikale

Rõngu Rahvamaja

tasuta

Nõo Spordihoone

tasuta

Tervitame uusi
ilmakodanikke!
Loit Helstein

sündis 01.12.2019

Karen Volmer

sündis 05.12.2019

Romet Pihlak

sündis 13.12.2019

Sandor Kuusma

sündis 15.12.2019

Emma Emilie Rosin Miia Sofia Kiisla

Lisanne Rannala

sündis 18.12.2019

Emma Eller

sündis 24.12.2019

Jakob Piilman

sündis 08.12.2019

sündis 15.12.2019

sündis 26.12.2019

Andero Luht

Reena Ruby
Puusep

sündis 26.12.2019

sündis 09.12.2019

Mia-Maribel Mikko

Ruby Christella Pihl

sündis 18.12.2019

sündis 12.12.2019

Elva vald mälestab
Nikolai Komissarov

08.01.1934-13.12.2019

Virve Arold

14.12.1923-14.12.2019

Arno Kiis

29.01.1929-22.12.2019

Elva Kultuuri
keskus

tasuta

Näitus "Tiia Järvpõld - jalgade abil
maalitud pildid"

Elva Kultuuri
keskus

tasuta

1. veebruar
kell 10

FC Elva Indoor Cup (U14G - 2007 tüdrukud)

Nõo Spordihoone

tasuta

PANE TÄHELE

1. veebruar kell 18

Segarahvatantsurühm Opsal-35 kontsert-
etendus „Põhjamaa lapsed” ja rahvapidu

Puhja Seltsimaja

tasuta

Elva sauna uus hinnakiri

5. veebruar
kell 19

Rakvere Teater “Ükssarvikute farm”

Rannu Rahvamaja

14 € / 16 €

8. veebruar
kell 19

Rahvatantsijate talvine tantsufestival
“Tantsutallad”

kuni
31. jaanuarini

Tiina Ojaste maalinäitus

1. veebruar kuni
31. märts

9. veebruar
kell 9

8. Tartu teatemaraton

Rannu Rahvamaja
Start Tehvandi
Spordikeskuse
staadion, finiš
Tartumaa Tervise
spordikeskus.

7€
pealtvaatajatele
tasuta

Kalju Lind

21.02.1939-19.12.2019

Alates 1. veebruarist hakkab Elva saunal kehtima uus hinnakiri:
»

tavapilet – 5 eurot;

»

sooduspilet vanaduspensionärid, töövõimetuspensionärid, töö
võimetustoetuse saajad – 4 eurot;

»

sooduspilet õpilane (7–18 aastat) – 3.50 eurot;

»

sooduspilet laps (0–7 aastat) – 2.50 eurot;

»

perepilet – 11 eurot.

Elva saun asub Puiestee tn 2, Elva linn. Saunaliste kasutada on 55 lukustatavat kappi ja kaks eraldiseisvat pesuruumi ja leiliruumi.
Saun on avatud neljapäevast laupäevani kella 13–20. Viimased inime-

10. veebruar
kell 11.30

Etendus “Hunt Kriimsilma talvevembud”

Puhja Seltsimaja

8€

11. veebruar
kell 9–15

Elva valla pillipäev Ehe emotsioon, vol 2

Konguta Kool

tasuta

13. veebruar
kell 19

Kontsert – Inga ja Toomas Lunge

Elva Kultuuri
keskus

11 € / 13 €

16. veebruar
kell 9

47. Tartu Maraton

Start Tehvandi
Spordikeskuse
staadion, finiš
Tartumaa Tervisespordikeskus.

pealtvaatajatele
tasuta

Eakate tantsuline puhkeõhtu

Elva Kultuuri
keskus

5€

16. veebruar
kell 14

Kalju Jaanmaa

25.10.1944-13.12.2019

sed lubatakse sauna tund enne sauna sulgemist.

Puhja jäätmepunkti
lahtiolekuaeg muutunud
Alates 1. jaanuarist 2020 on Puhja aleviku jäätmepunkt avatud kolma
päeviti kell 16–18.

Tänuavaldus
Elva Haigla hooldekodu elanikud tänavad Elva Gümnaasiumi õpilasi vahva
meelespidamise eest. Soovime Teile kõige paremat uut aastat!
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