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Elva valla leht
Rõngu Rahva
majas avati
näitus "Hetked
lindudega"

Kogu möödunud
aasta kulutas ligi
35 hobifotograafi
lugematul hulgal
tunde, et pildile
püüda kõige
erilisemad linnu
liigid Eestis.

Laupäeval, 11. jaanuaril avati Rõngu Rahvamajas
taaskord rohkelt avastamisrõõmu pakkuv näitus
„Hetked lindudega".
MARI-LIIS VANAISAK
RÕNGU RAHVAMAJA
JUHATAJA

L

innuteemalisel fotonäitusel on üles seatud väike osa
"Linnuliigi võistlus 2019"
aasta parimatest piltidest.
Näitusel on pilte sellistest liikidest, kelle kohta paljud pole midagi kuulnud või kunagi näinud.
Kogu möödunud aasta kulutas
üle Eesti ligi 35 hobifotograafi lugematul hulgal tunde, kasutades
erinevaid nippe ja tarkusi, et pildile

püüda kõige erilisemad linnuliigid
Eestis. Eesti linnuliikide nimestikku on seisuga 3. märts 2018 kantud
388 liiki. Liiginimestikku peab Eesti
Ornitoloogiaühingu (EOÜ) juures
tegutsev linnuharulduste komisjon.

Facebookis oma album
Võistlejaid jagus erinevatest Eestimaa nurkadest: Hiiumaalt, Tallinnast, Sakust, Alataskivilt, Pärnust,
Rõngust ja mitmetest muudest
Eestimaa paikadest. Osalejatel on
Facebookis "Linnuliigid 2019" grupis oma album, kuhu nad saavad
pildid üles laadida. Võistlus käis

Elva valla leht ootab
lugejate küsimusi

E

lva valla leht ootab lugejate küsimusi infolehe uude rubriiki „Lugeja küsib“. Oodatud on kõik küsimused, mis on seotud valla või vallas
toimuvaga ning millele saavad vastata
vallavalitsuse ametnikud. Küsimusi
oodatakse e-aadressil infoleht@elva.ee
või tel 730 9882.
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infoleht@elva.ee
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AASTA PILT 2019. PILDIL ON METSISEKUKK KÜLMAL
TALVEPÄEVAL ÕHTUSES LOOJANGUS.

Foto:
Kristjan Moorast

kõige rohkemate linnuliikide tabamise peale, peale selle selgitati grupisiseselt välja aasta linnupilt.
Uus võistlus mõningate muudatustega on juba 2020. aasta alguses alanud, kuid just näituse "Hetked lindudega" avamine on väike
tagasivaade möödunud aastasse ja
seda koos kõigi loodusehuvilistega.
Näituse avamisest on saanud omamoodi loodusesõprade
uusaasta
gala, sest peale seda oli
võimalus osa saada tunnustatud
loodusfotograaf Remo Savisaare
loengust ning meeli paitas Jaan
Pehk & Cätlin Mägi kontsert.
Kogu aasta vältel on võistlust
eest vedanud korraldajana Helina
Greenberg, kellele on abiks olnud:
Toomas Traagel, Kristjan Moorast
ja Katrin Tarand. Linnuliikide määramisel on grupis suurt abi pakkunud Madis Karu, Juha Saari ja Tarvo Valker.

Teavita heakorraprobleemist

H

eakorraprobleemidest
saab teavitada Elva valla
heakorratelefonil +372
3333 666.
Heakorratelefonile on võimalik infot jätta ööpäev läbi.
Heakorratelefoni kaudu saab
anda infot järgmistel teemadel:
lumetõrje probleemid, raskesti
läbitav teelõik, asfaldis olev auk,

lahtine kanalisatsioonikaevuluuk, teele kukkunud puu, mittepõlev tänavavalgustuslamp,
vigastatud liiklusmärk, lõhutud pargipink, ohtlikult rippuvad elektri
juhtmed, hulkuvad
loomad, keskkonnareostus või
muud vallas esinevad heakorraprobleemid.
Teie sõnumi salvestab au-

tomaatvastaja, ning see ilmub
valla heakorraspetsialisti elektronpostkasti. Teie teatega tegeletakse esimesel võimalusel.
Jätke oma teade pärast operaatori juhendatud helisignaali, vastasel juhul Teie teade ei
salvestu.
Probleemist teatades annad
panuse heakorrastatud valda!
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Maia Kukk – elukestva õppe
musternäidis

tekib teatud respekt, on Elva linna
kõige ilusam hoone – Tartu maanteel asuv koolihoone. Kesklinnas
käimiseks valin enamasti Arbi järve
ümbruse teerajad.
Milline on Sinu lemmikraamat?
Klassika, Charlotte Brontö, Jane
Eyre. Teatud osasid olen isegi lugenud korduvalt. Ning kõik filmid,
mis selle raamatu põhjal on tehtud,
olen ma otsast lõpuni läbi vaadanud ning läbi analüüsinud nii näitlejad kui ka süžee.
Varem sai ikka rohkem loetud,
kuid praegu pole enam nii palju
vaba aega.

Palupera piirkonna koordinaator Maia Kukk on Elvas
elanud 59 aastat. Elvasse tuli Maia elama Võrumaalt,
sest toona leidsid tema vanemad, et maalt tulnud perele on igati sobilik paljude männipuusalude ja kahe
järvega väike linn Tartu külje all, kus on hea rongi- ja
bussiühendus Tartu linnaga.
TRIINU PAAS
TOIMETAJA

M

aia on Elva vallas kokku töötanud 24 aastat. Praegu on Maia
Palupera piirkonna
koordinaator ning Hellenurme raamatukoguhoidja.
Missugustel ametitel oled töötanud?
Olen töötanud personalijuhtimise alal. Ülikoolis oli tööõigus
minu erialane spetsialiseerumine.
Töötasin selles valdkonnas Tartu
leivakombinaadis ja jalatsivabrikus.
Hiljem jätkasin nahkgalanterii
kombinaadis tootmise juhtimise ja
müügitöö alal.
1996. aastal sattusin tööle Elva
Linnavalitsusse linnavaraspetsialisti ametikohale konkursi korras, sealt
edasi edutati mind linnasekretäriks.
2013. aastal lõpetasin töö linnavalitsuses seoses pensioniea saabumisega. Pärast väikest puhkust jätkasin
ajutiselt Rannu vallasekretärina ja
edasi Palupera vallas sekretärina.
Milline neist on olnud põnevaim
töö?
Põnevaim oli müügitöö aeg.
Sõitsin palju mööda vabariiki ringi, käisin nahkgalanteriikaubaga
laatadel ja messidel. Kõik vabariigi
teed ja linnade tänavad olid mulle
hästi teada ja tuttavad. Sel ajal õpetasin kolmele algajale autojuhile
selgeks isegi Tallinna linna liiklus
skeemi, kuigi minul endal ei ole kunagi juhiluba olnud.
Mis Sulle praeguse töö juures
kõige rohkem meeldib?
Suhtlemine kohalike inimestega
ning see, et saan anda neile tööalast nõu ja pakkuda abi erinevate
küsimuste lahendamisel.

Mis on olnud Sinu kõige suurem
töövõit?
Olen jäänud tiirlema elukestva
õppe karussellis ning olen täna veel
heas töövormis. Püüan igati ennast
täiendada ja hoida kursis tööks
vajalike ning kohalike asjadega.
Kuna töös kasutan mitmeid arvuti
programme, siis pean ennast ikka
täiendama. Käin kursustel ja väga
palju saan selgeks n-ö ise pusides.
Töö
asjades olen paindlik ja õpi
himuline. Minu moto on: õnneks
on vaja õppida.
Viimati oli suur väljakutse Hellenurme Raamatukogu ümberkolimine Palupera teenuskeskuse
ruumidesse ning selle tegevuse
taaskäivitamine. Siis ei tahtnud
aega kaotada ja raamatukogu ega
teenuskeskuse uksi kinni hoida –
paralleelselt käis remont ja kõik
teenused olid kättesaadavad. Seoses ümberkorraldustega õppisin
ära kõik raamatukogu tööga seonduva, aga seda paljuski endise juhataja abi ja nõuga. Alustasin ka
raamatukogudevahelise laenutusega – peamiselt toon teavikuid Elva
raamatukogust. Rassimist ja tegemist oli ka teenuskeskuse teise korruse ruumide ettevalmistamisel remondiks ja elanike sissekolimiseks.
Mittevajalik ja kasutuseta kraam
tuli ruumidest välja viia. Praeguseks on elanikud ennast rahulikult
sisse seadnud.

Mida soovitaksid Elva valla inimestele?
Hoidkem korras oma elukoht,
krunt ning selle lähiümbrus.
Millised ootused on Sul valla
arengu suhtes?
Eks valla areng sõltub ikka valla rahakotist, kuid loodan, et valla
arengu osas küsitakse alati ka rahva
arvamust. Mina eelistan palju jalgsi
ringi liikuda ning soovin, et linna
kõnniteed oleksid heas korras ning
talvel hästi hooldatud.
Soovin, et lähiajal saaksid korda
ka Elva surnuaia auklik sisetee ja
parkimisala. Ootan, millal valmib
valla puhkealade kontseptsioon
ning millal paigaldatakse kõikidesse bussipeatustesse, kus rahvas alati ootamas, ootepaviljonid.
Kes on Sinu eeskuju?
Ei ole endale elus ühtegi kindlat
eeskuju seadnud. Olen alati jäänud
iseendaks ja teinud asju nii, nagu
mina õigeks pean.
Foto: Triinu Paas
MAIA LOEB MEELELDI REISIKIRJANDUST, SEST
UNISTAB REISIMISEST KAUGEMATESSE KOHTADESSE.

juhatuse esinaine Mare Nõmmik
ja paari aasta pärast sokutas ta
sujuvalt seltsi juhtimise töö mulle. Olen ka praegu seltsi liige ning
osalen kangastelgedel kudujate
sektsiooni töös. Käin kudumas nii

nädala sees peale tööd kui ka nädalavahetustel.
Mis on Sinu lemmikkoht Elva
vallas?
Minu lemmikkoht, mille ees mul

Millega meeldib Sulle vabal ajal
tegeleda?
Vabal ajal tegelen palju lastelastega, neid on mul kokku viis. Kui
kõik lapselapsed koos on, käime ära
näiteks spaas. Veel tegelen koduaiaga ning koon kangastelgedel.
Kuidas olete seotud Elva Naisseltsiga?
Naisseltsiga olen seotud juba
üle 20 aasta. Seltsi kutsus mind

1994. AASTAL ROOTSIS NAHKGALANTERIIKOMBINAADIGA LAADAL

Foto: Erakogu

Millest unistad?
Reisimisest uutesse paikadesse.
Mulle meeldiks väga näha erinevaid rahvaid ja kultuure, igas paigas
külastan kirikuid. Olen praegu juba
väga erinevates paikades käinud,
kuid nüüd sooviks minna näiteks
Vietnami või Indiasse. Kõige kaugem paik, kus käinud olen, on Dubai. Minu esimene reis oli Egiptusesse ning mind võlus väga Punane
meri. Üks koht, kuhu võiks ikka ja
jälle tagasi minna ja avastada, on
Sankt-Peterburg ja selle imeline arhitektuur.
Mis on Sinu elu moto?
Praegu soovin püsida heas vaimses ja füüsilises vormis, et olla tööalaselt kasulik ning toeks oma lastele ja lastelastele.
Olen nõustunud oma vanematega elukoha valikul ja loodan, et
minu perekond nõustub minuga.
Elvas on hea elada!
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Loositi välja elanikuks
registreerimise
kampaania võitjad
Elva valla 2019. aasta elanikuks registreerimise kampaania toimus ajavahemikul
23. september kuni 27. detsember 2019. Kõikide sel ajavahemikul uute

Kui eelmistel aastatel on kampaania olnud suunatud inimestele,
kes elavad Elva vallas, kuid ei ole
mingil põhjusel ametlikult oma
elukohta Elva valda registreeru-

Elva valla raamatukoguhoidjad kutsuvad lugejaid
lugemissild Tartumaalt Põhjamaadesse", et juhtida

L

Elva valda elama

Kutsutakse osalema
väljakutses "Lugemine
ühendab: lugemissild
Tartumaalt Põhjamaadesse"
võtma osa lugemise väljakutsest "Lugemine ühendab:

registreerujate vahel loositi välja 3x500 eurot.
oosi tahtel osutusid võitjateks Ariette Täpsi, Sandra
Demitševa ja Vladimir Pirisild. Palju õnne võitjatele! Vallavalitsus on võitjatega otse
ühendust võtnud.
Kampaania ajal registreeris end
Elva valla elanikuks 141 inimest.
Samal ajal asusid mujale elama 153
isikut, kõige rohkem liiguti Tartu
linna (46), Tallinna linna (24) ja
Nõo valda (11).
Elva vallas elab 1. jaanuar 2020
seisuga 14 630 inimest ning kogu
2019. aasta jooksul registreeris
Elva valda 620 inimest.
Elva vallas oli 2019. aastal positiivne iive veebruaris, mais, augustis, novembris ja detsembris.
Elva Vallavalitsus teeb igal aastal teavituskampaaniat, mille eesmärk on kutsuda üles inimesi end
Elva valla elanikuks registreerima.

LÜHIDALT

tähelepanu põhjamaade kirjandusele.

K

ELUKOHAANDMED PEAVAD REGISTRIS OLEMA
KORREKTSED.

nud, siis 2019. aastal keskendusime
konkreetsemalt peredele, kes võiksid tahta tulla meie valda elama.
Sellegipoolest osalevad loosimises
kõik need inimesed, kes ülaltoodud
ajavahemikul end Elva valla elanikuks registreerivad ehk kes korrastasid oma elukohaandmeid.
Valla jaoks on iga inimene oluline, sest tulubaas, mida saab kasutada valla arendamiseks ja teenuste
osutamiseks sõltub just registreeri-

Foto: Bigstock

tud elanike arvust. Elukoha registreerimine on muuhulgas oluline,
et omavalitsus saaks adekvaatselt
planeerida ja osutada avalikke teenuseid.
Iga inimese enda huvides on see,
et tema elukohaandmed registris
oleksid korrektsed ning vastaksid
tegelikule elukohale. Toetuste ja
teenuste taotlemine, samuti valimistel osalemine toimub üksnes
registreeritud elukoha põhiselt.

ümme kuud vältav lugemisüritus on põhjamaade kirjandust
tutvustav ja meelde tuletav ettevõtmine, aga eelkõige põnev
teekond, mille jooksul on võimalik seigelda nii vanade saagade karmis maailmas, nautida põhjamaade aegumatut klassikat,
lasta end haarata kirevatest muinaslugudest ja mütoloogiast, uudistada uuemaid põhjamaiseid autoreid ning elada kaasa teravate
süžeepööretega kriminullidele. Ampluaa on lai ning lugemist leiab
sellest nimekirjast iga raamatusõber, osalema on oodatud nii lapsed
kui ka täiskasvanud!
Lugeja, kes soovib väljakutsest osa võtta, saab endale raamatu
kogust nostalgilise lugejakaardi, millele kirjutatakse kõik need
põhjamaised teosed, mille ta raamatukogust lugemiseks laenutanud on. Eesmärk on täiendada oma lugemispagasit 50 põhjamaa
autori raamatuga (loomulikult võib ka rohkem!) ning ületada seeläbi sild Tartumaalt Põhjamaadesse, pea kohal veiklemas virmalised, kõrvus kajamas polaarrebase hüüd ning tagataskus mitu väärt
raamatut, mis selle teekonna võimalikuks teevad.
Väljakutse saab alguse 2020. aasta jaanuaris ning läheb lukku oktoobri viimasel päeval. 2020. aasta novembris aset leidva põhjamaade kirjanduse nädala raames toimub tublimate lugejate autasustamine ning kokkuvõtete tegemine väljakutsest.
Raamatukogudes on olemas lugejat sõbralikult suunavad ning
raamatukoguhoidjat abistavad nimekirjad eesti keelde tõlgitud
põhjamaade kirjanduse loeteluga.
Seniks: püsige lainel ning hoidke meeled karged ja vahedad nagu
põhjamaine väits! Küsimuste korral ning täpsema info saamiseks
pöörduge oma kohalikku raamatukokku!
Elva valla raamatukoguhoidjad

Judokad kogunesid
Nõo Spordihoones

26.

Elva Open tõi 11. jaanuaril Nõo Spordihoonesse 278 noort
judokat Eestist, Lätist ja Venemaalt. Tartu Do klubi juhi ja treeneri Andres Põhjala ja Evelin Pihlaku algatatud võistlus on kasvanud
trennisisesest mõõduvõtmisest tugevatasemeliseks rahvusvaheliseks
turniiriks.
Medalid jagati välja kolmes
vanuseklassis, kokku 34 komplekti. Meie klubi judokad võitsid
neli hõbe- ja kolm pronksmedalit.

Väga hea võistluse tegi Mikk Alajõe C-vanuseklassis (34 kg), kes
võitis pronksmedali ja turniiri parima Ipponi auhinna. Mihkel Tarvis võitis kolmanda koha D-klassis
(25 kg), Kristiina Kallas (+40 kg)
jõudis kahe võiduga finaali, kus sai
hõbedase autasu. Mai Mirtel Umblia (kuni 36 kg) jõudis poolfinaali, kus pidas maha tulise lahingu
Loore Lepikuga Barra klubist. Kolmanda koha kohtumises tuli küll
kaotus, aga tasuks tubli viies koht.
E-vanuse
klassi poiste raskekaalus

NÕO SPORDIHOONESSE KOGUNES 278 NOORT.

lõpetas Oskar Vaaderpass turniiri
viienda kohaga, Siim Tarvis (23 kg)
jõudis finaali, kus võitis teise koha.
Art Ariva (27 kg) oli tihedas konkurentsis viies, Artur Mogilenskihh (kuni 38 kg) võitis teise koha,
Sebastian Põim oli samas kaalus

Foto: Teet Raik

kolmas. Eduka võistluse tegi Ello
Põldma ja saavutas teise koha kahe
võidu ja ühe kaotusega.
Võistluse kohtunikud, eesotsas
peakohtuniku Karl-Ernst Saaliga,
tegid väga head tööd. Tabloode taga
pidasid pingelise võistluspäeva vas-

tu Mattias Timm Rast, Airon Mattias Mägi, Rasmus Ritson, Kädi Lii
Kuznetsov, Siim ja Simo Laos ning
peasekretäri vastutusrikka ülesandega tuli suurepäraselt toime Morten Ehari. Annika Jesin tohterdas
haiget saanud käsi ja jalgu.
Aitäh klubi lapsevanemad, kes
tulevad võistluste korraldamisel
alati appi. Aitäh perekonnad Mägi,
Ariva ja Sööt. Pälvisime palju kiidusõnu osalejatelt.
Võistluste rikkaliku auhinnalaua
eest hoolitsesid AS Alecoq, OÜ Büroodisain, ja Eesti Kultuurkapital,
Elva Keegel ja Resto, toetasid Elva
Vald ja Nõo Vald. Suured tänud
Nõo Spordihoone lahkele ja abivalmile personalile, kõikidele võistlejatele ning pöidlahoidjatele.
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HARIDUS JA KULTUUR





Foto: Kairit Leesalu

 FOTOKOLLAAŽ
EHITUD
KODUST.

 PALUPERA
KOOL.

 PEEDU

KOOLI- JA
KOGUKONNA
MAJA.


Foto: Andra Koppel

Foto: Liina Luure

Elva valla jõulufotokonkursi võitis
Andra Koppeli fotokollaaž
Elva Vallavalitsus
kuulutas koos SA-ga
Elva Kultuur ja Sport
eelmise aasta lõpus
välja jõulufotode
konkursi, mille võitis
Andra Koppeli saadetud
fotokollaaž oma
kaunistatud kodust.

K

onkursile saadetud fotod
pandi hindamiseks üles
Elva valla äppi ning Andra Koppeli jõulufoto sai
viie palli süsteemis keskmise hinde
4,75. Tegemist oli kõrgeima keskmise hindega ja seega võitis Andra
Koppel I koha.
II koha sai Kairit Leesalu foto
jõulutuledes Palupera Põhikoolist,
mis sai äpi kasutajatelt keskmise
hinde 3,71.
III koha sai Liina Luure foto
Peedu kooli- ja kogukonnamajast,

mis sai inimestelt keskmise hinde
3,69.

Äpi kasutajad olid žürii
Konkursile oodati fotosid kaunistatud majadest, ettevõtetest või asutustest. Konkursile saadeti kokku
21 fotot, millele said oma hinnangu
anda kõik Elva valla äpi kasutajad.
Kasutajatel paluti fotosid hinnata
viie tärni süsteemis. Fotosid oli võimalik konkursile saata 31. detsembrini ning fotosid sai hinnata pikendatud tähtajaga 12. jaanuarini.

Konkursile
saadeti kokku
21 fotot, millele
said oma hinnan
gu anda kõik
1400 Elva valla
äpi kasutajat.
Kasutajatel paluti
fotosid hinnata
viie tärni
süsteemis.

Konkursile saatsid oma foto veel
ka: Janeli Ring, Helen Saar, Elva
Lasteaed Murumuna, Aakre Lasteaed-Algkool, Rein Treier, SA Elva
Teenused, Serjoža Smorodin, Inga
Ilusalong ja Ave Kütt.
Elva valla äpil on veidi üle 1400
kasutaja, kes kõik said võimaluse
olla konkursi žürii.
Lisainfo:
Merilyn Säde,
kommunikatsioonijuht
merilyn.sade@elva.ee või
tel 5915 1120

Elva valla tegevustoetused 2020. aastaks

E

lva Vallavalitsus kinnitas 7.
jaanuaril tegevustoetuse saajad. Kokku eraldati toetusteks
291 314 eurot, sellest sporditegevuste toetuseks 235 969 eurot, kultuuri
kollektiividele 42 005 eurot ning
muudele mittetulundusühingutele
13 340 eurot.

Sporditegevuse toetused jagunevad 15 spordiklubi vahel. Toetuse
summa koosneb palgatoetusest
ning pearahadest. Peale selle said
kolm spordiklubi täiskasvanud
esindusvõistkonna toetust meistrivõistlustel osalemiseks.
Toetust sai 22 kultuurikollek-

tiivi, nende toetused koosnesid
baas- ja palgatoetusest. Palgatoetust said kollektiivid, kes osalevad laulu- ja tantsupeo protsessis.
Selle toetuse maksmise eesmärk
on pakkuda kollektiivide juhtidele stabiilsust ja motivatsiooni,
et laulu- ja tantsupeole pürgi-

vad kollektiivid püsima jääksid.
Muude mittetulundusühingute
osas said toetust 20 taotlejat. Jätkuvalt said toetust Pillimuuseum,
Lendteater, kogudused ja paljud
teised aktiivsed mittetulundusühingud.
Tegevustoetused on määratud

Elva valla ühtse tegevustoetuste
korra alusel.
Tegevustoetuse saajatega ja neile
eraldatud summadega saab tutvuda valla veebi
lehel: elva.ee/tegevustoetused.
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Uus maalinäitus Elva Kultuurikeskuses „Hetked elust endast“
1. veebruaril kell 14
keskuses uus maalinäitus
„Hetked elust endast“.
Kunstnik Tiia Järvpõld
ütleb: „Maalin hetki,
tundeid, emotsioone.
Väga eriline võib
olla väga tavaline."
Näitust saab külastada

KINK ELVA VALLA
BEEBIDELE

E

lva Eakate Päevakodu
naised kinkisid Elva
Vallavalitsusele ligi 100
paari käsitööna valminud
beebidele mõeldud papusid.
Kõik vanemad, kes registreerivad oma lapse sünni alates selle aasta jaanuarist Elva
vallas (sündi registreerivad:
vallamajas
registripidaja,
Puhja ja Rõngu piirkonnas
koordinaatorid) saavad valida ühe paari endale meelepäraseid papusid kingituseks.
Elva Vallavalitsus ja beebid tänavad sooja kingituse
eest!

Unistan suurelt

tasuta iga päev Elva
Kultuurikeskuse lahti
olekuaegadel kuni märtsi
lõpuni.

T

iia Järvpõld kirjutab näituse tutvustuseks endast
nii:
Arvan, et elan väga
kaunist, tormilist ja väärtuslikku elu. Sünnitrauma tõttu on mul
toime
tulek pea peale keeratud,
kuid ma ei hooli sellest. Toimetan
ja teen kõike oma jalgadega: kirjutamisest nõude pesemiseni. Käsi
ma kasutada ei saa, sest nad lihtsalt
ei kuula eriti minu sõna.
Tõsi, kätega saan kallistada ja
näiteks ka lauda pühkida, kuid kõi-

LÜHIDALT

ju näitusi. Olen käinud maalidega
Eestimaa risti-rästi läbi. Olen juba
näitust teha saanud ka üle Eesti piiri. Mind ennastki üllatab mu edu,
sest ise tunnen, et olen lihtsalt hea
mäkerdaja, kes teeb oma loovust
jalaga. Minu kunsti vaatajad arvavad aga vastupidi. Veel on öeldud,
et ma maalivat hoopis südamega
– ja see ongi tähtsaim. Tegelikult
valmivad minu maalid ikka pintsli
ja värvide abil, kuid hoian pintslit
parema jala varvaste vahel. Joonistanud olen eluaeg, kuid maalinud
13 viimast aastat.

avatakse Elva Kultuuri

TIIA JÄRVEPÕLD ON ÕNNELIK, ET OSKAB POSITIIVSELT
MÕELDA JA SUURELT UNISTADA.

ke muud on siiski jalgadega palju
mugavam ja kiirem teha.
Olen 2007. aasta 1. septembrist

stipendiaat Suu ja Jalaga Maalivate
Kunstnikke Ülemaailmses Ühingus. Mul on olnud uskumatult pal-
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Peale maalimise tegelen paljude asjadega. Mul on ilmunud raamatud
"Ärge lööge mind enam" (2001) ja
"Kohvi jalaga, palun..." (2019). Olen
raamatu "Kiri iseendale" ühe kirja
autor (2014, koostaja Tiina Jõgeda).
Tõenäoliselt kirjutan veel raamatuid. Vahetevahel luuletan sahtlisse.
Soovin saada väga heaks koolitajaks ja nõustajaks. Selle nimel soovin edasi õppida ning on võimalik,
et kunagi lähen lõpetama aastaid
tagasi alustatud psühholoogiaõpinguid.
Olen õnnelik, sest oskan positiivselt mõelda ja unistada hästi
suurelt. Minu suurim kink, mis
olen saanud, on minu elu!
Loe Tiia Järvepõllust lähemalt
tema blogist: www.tiiajarvpold.ee.

Foto:
VÄRVILISED
PAPUD BEEBIDELE erakogu

Elvas alustas Väärikate Ülikool

E

lvas alustas Väärikate Ülikool
juba 17. jaanuaril esimese
loenguga. Loengud toimuvad
iga kuu kolmandal reedel algusega
kell 11 Elva linnaraamatukogu kaminasaalis, Tartu mnt 3.
Osalema on oodatud kõik avatud mõttemaailmaga huvilised
vanuses 50+. Kõik õppijad, kes on
osalenud vähemalt 75% loengutel,
saavad Tartu Ülikooli täiendus
õppe tõendi.
Eelregistreerimine telefonil 518
5437 või e-aadressil hoolekoda@
hot.ee.
Registreerimisel tuleb öelda oma
nimi ja isikukood.

ESIMENE
VÄÄRIKATE
ÜLIKOOLI
LOENG OLI
POPULAARNE
– OSA VÕTTIS
ÜLE SAJA INIMESE. TEEMA
OLI EESTI
PENSIONI
SÜSTEEMI
ARENG,
LEKTOR EIKI
NESTOR.

» 21. veebruar: „Tervist toetav
toitumine“, lektor toitumis
terapeut Triin Muiste
» 20. märts: „Liikumine ja liigesehaigused“, lektor füsioterapeut
Kairit Linnaste
» 17. aprill: „Võrtsjärv ja järvede
tervendamine“, väljasõiduloeng Järvemuuseumisse, lisaks
muuseumikülastus ja Limnoloogiajaama tutvustus*
» 15. mai: „Peresuhted ja rollid
vanemas eas“, lektor pereterapeut Kai Räisa
*

Foto: Marika Saar

Järvemuuseumi külastuse puhul
antakse väljasõiduaeg teada eraldi.
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Ideede teisipäev kui
ettevõtjate kohtumispaik
Tartu Ärinõuandla koos-

OÜ tegevjuht ja üks asutajatest.
2018. aastal käivitas koos EKTLi ja
Startup Wise Guys’iga küberkiirendi CyberNorth, kus partner oli ka
Kaitseministeerium. Peale selle on
ta olnud juures droonitõrje tehnoloogiafirma Marduk Technologies
asutamisel (praegu selle nõukogu
esimees) ning käivitas eelmisel
aastal uue AI-tehnoloogia baasil
autonoomseid süsteeme loova ettevõtte. Jaanus on toimetanud julgeolekuvaldkonnas ligi 15 aastat.
Ta on ka Eesti Kaitsetööstuse Liidu
ning Eesti kaitse- ja julgeolekutööstuse klastri nõukogude liige.
Tema firmade tehnoloogiad on kasutusel Kagu-Eestis Venemaa piiril,
Kesk-Aasia, Lähis-Idas ja Aafrikas
ning koostööd on tehtud maailma
eripaigus ka suurimate USA kaitse-

töös Tartu Teaduspargi ja
Tartu linnaga korraldab
ürituste sarja “Ideede Teisipäev”, mis toimub iga
kuu esimesel teisipäeval
SPARK Demo ruumides
(Narva mnt 3, Tartu).

T

egemist on valdkondade
ülese
kohtumisõhtuga
juhtidele ja asjatundjatele, et jagada omavahel ideid, parimaid kogemusi,
töö
võtteid ning arutada Eesti ja
maa
ilma tööstuse ning majanduse arengute praeguse olukorra ja
suundumuste üle. Iga kokkusaamine algab sütitava sõnavõtuga, kus
ettevõtjad, ühiskonnategelased ja
erialaspetsialistid räägivad oma
kogemusest teatud spetsiifilisel
teemal/valdkonnas.
Sealhulgas
oma õnnestumistest ja ebaõnnestumistest, suurematest ja väiksematest väljakutsetest. Sellele järgneb meeldivas õhkkonnas arutelu
ja mõtetevahetus, nautides häid
suupisteid ja joogipoolist.
Järgmine Idee Teisipäev toimub 4. veebruaril algusega kell
16 ja teema on “Müügistrateegiad ja pikaajalised müügi läbirääkimised”:

"IDEEDE TEISIPÄEV" ANNAB VÕIMALUSE VAHETADA
PARIMAID KOGEMUSI.

» Mis on pika müügiprotsessi puhul oluline?
» Mis tagab edu läbirääkimistel?
» Müügiprotsessi juhtimine.
» Millele tuleb tähelepanu pöörata
uuele turule sisenemisel?

Huvitavad esinejad
Esinema tuleb Jaanus Tamm –
sari-ettevõtja ja tehnoloogiaentusiast, Prototroni rahastu ekspertkogu liige, kes on muide Tartust
pärit. Ta on 2006. aastal loodud
tehnoloogiaettevõtte
Defendec

Foto: Bigstock

Iga kokku
saamine algab
sütitava sõna
võtuga, kus
ettevõtjad, ühis
konnategelased,
erialaspetsialistid
avavad ukse oma
maailma.

LÜHIDALT
ALUSTAVA
ETTEVÕTJA BAASKOOLITUSED

S

el aastal korraldab
SA Tartu Ärinõuandla kokku kolm alustavate ettevõtjate baaskoolitust. Selle aasta esimene
koolitus toimub perioodil
18.02–07.04.2020. Ülejäänud
kaks toimuvad 2020. aasta
teises pooles.
Alustava ettevõtja baaskoolitus kestab 7 päeva (kokku 56 akadeemilist tundi),
kus käsitletakse järgmisi teemasid:
» I moodul: Strateegiline
planeerimine väikeettevõttes
» II moodul: Turundus ja
müük
» III moodul: Finantsjuhtimine ja -planeerimine
» IV moodul: Juhtimine.
Äriplaanide esitlused

tööstusfirmadega.
"Riigisektorisse ja kaitsevaldkonda müüa on aeganõudev ja keeruline protsess ning klientide arv maailmas piiratud. Küsimused ongi
iga müügi puhul esmalt: kuidas
määratleda igas riigis õige inimene, kuidas temani jõuda ja seejärel
kuidas neid veenda toodet ostma,"
ütleb Jaanus. Olles oma ettevõtte
peamine müügimees, jagab ta oma
kogemusi rahvusvahelisel turul läbirääkimiste pidamisest ja pikaajalise müügiprotsessi teostamisest.
Üritus on tasuta, kuid vajalik
on eelnev registreerimine. Vaata
lähemalt Tartu Ärinõuandla kodulehelt arinouandla.ee.

Koolituse raames valmib
äriplaan, mis on sobiv taotlemaks Eesti Töötukassa alustava ettevõtja toetust.
Koolituse hind on 70 e urot,
mis sisaldab koolitusmater
jale ja kohvipause.
Baaskoolituse
korraldamist toetab Euroopa Regionaalarengu Fond.
Koolitusele saab kandidee
rida kuni 4. veebruarini aadressil www.arinouandla.ee
Info: Tartu Ärinõuandla,
Maili Kallaste, maili@arinouandla.ee

Elva Vallavalitsus suunas avalikule väljapanekule
Jaani tn 12 krundi detailplaneeringu

E

lva Vallavalitsuse 14. jaanuari istungil otsustati vastu
võtta ja suunata avalikule
väljapanekule Elva linnas Jaani tn
12 krundi detailplaneering. Planeeringuga kavandatakse Jaani
tn 12 kinnistu jagamist kaheks
krundiks, jagatavate kruntide
sihtotstarbe määramist osaliselt
üksikelamumaaks ning osaliselt
väikeettevõtluse hoone maaks.
Kinnistul asuv olemasolev hoonestus säilib, jagamisel teel tekkivale

krundile võimaldatakse ühe hoone
ehitamine.

Esita oma arvamus
Alal kehtib Elva linna üldplaneering, mille järgi paikneb planeeringuala keskuse maa-alal. See on
ala, kus on tihedalt läbi põimunud
keskusesse sobivad maakasutuse otstarbed (nt elamud, bürood,
kaubandus, teenindus jms). Vastu
võetud detailplaneering on üld
planeeringuga kooskõlas.

JAANI TN 12 KRUNDI DETAILPLANEERINGU
LAHENDUSE MAHULINE ILLUSTRATSIOON.

Detailplaneeringu avalik väljapanek toimub 31. jaanuarist 14.
veebruarini 2020. Planeeringuga
on võimalik tutvuda Elva Vallavalitsuse arengu- ja planeeringuosakonnas (Kesk 32 Elva linn) ja
veebilehel www.elva.ee/detailplaneeringud.
Väljapaneku ajal on võimalik
detail
planeeringu kohta esitada
arvamusi, palume need saata vallavalitsuse e-aadressile elva@elva.ee.
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LOOMAD

Ole tähelepanelik!
Eestis levib taas ohtlik koerte katk
Koerte katk on väga
nakkuslik multi

Nakkusallikaks on
haiged loomad,
kes eritavad
viirustekitajat
juba peiteajal
ning ka peale
haiguse läbi
põdemist.

süsteemne viirushaigus,
mis lõppeb tihti looma
surmaga.
HILLE LAOS
PAARISJALGA LOOMAKLIINIKU
LOOMAARST

K

oerte katkuviirus on
patogeenne
paljudele
koerlastele,
kärplastele ning pesukarulastele.
Peale selle on ohustatud ka tuhkrud, naaritsad, rebased, hundid ja
kährikkoerad, kuid mitte inimesed
ja kodukassid.
Haigusele on vastuvõtlikud
igas vanuses loomad, kuid eriti
vastuvõtlikud on kõikide loomaliikide kutsikad ja noorloomad.
Nakkus
allikaks on haiged loomad, kes eritavad viirustekitajat
juba peiteajal ning ka peale haiguse läbi
põdemist. Viirus levib
nii piisknakkusena kui ka eritub
organismist ninanõre, pisarate,
uriini ja roojaga. Viirus võib edasi kanduda ka saastunud esemete
(toidukausid/jooginõud),
riiete
ja söödaga. Seega võib loom haigestuda ka saastunud materjaliga
kokkupuutumisel.

Peiteaeg haigustunnuste
avaldumisel
Haiguse peiteaeg võib haigus
tunnuste avaldumiseni olla 3–7
päeva või mitu nädalat. Haige
loom eritab viirust juba umbes viis
päeva enne haigus-sümptomite
tekkimist/avaldumist ning pärast
paranemist toimub viiruse eritamine veel kuni neli kuud. Viirus
ei ole väliskeskkonnas väga püsiv – ultraviolettkiirgus, kuumus,
kuivus ja tavalised desovahendid
hävitavad selle kergesti. Küll aga
võib viirus säilida madalatel temperatuuridel (+4 °C) mitu kuud.

Antud viirushaigust iseloomustab palavik, hingamisteede põletik,
mis väljendub mädase ninanõre
ning köhimisega. Peale selle võib
tekkida seedetrakti põletik, mis
väljendub oksendamise ja kõhu
lahtisusega. On ka täheldatud silmapõletikke, nahalööbeid ja tõsistel
juhtudel võivad esineda ka närvinähud – krambid, pea surumine vastu
seina, ülierutuvus ja jäsemete jäikus.

Haigust iseloomustab
palavik
Haigust iseloomustab kahefaasiline palavik. Esimene palavik (39,5–

Aita avastada nahkhiirekolooniaid

41,0 °C) kestab 8–48 tundi. Seejärel
palavik langeb mõneks päevaks ja
järgneb uus palavikuhoog. Haiged
loomad on isutud, uimased, värisevad ning ninapeegel on kuiv.
Kopsuvormi korral eritub ninast
limast nõret, mis muutub hiljem
mädaseks. Eritise kuivamisel tekivad ninaavade ümber koorikud.
Loom hingab läbi suu, aevastab,
köhib ning kratsib käppadega nina.
Silmanurgast eritub algul limast,
hiljem mädast nõret, mille kuivamisel silmalaud kleepuvad.
Soolevormi korral haiged loomad oksendavad, neil on vahelduv
kõhulahtisus.

eksperdid jätkuvalt selle nimel, et
tagada nahkhiirte parem kaitse.

Oodatakse infot

S

elle aasta loom on nahkhiir.
Neid väikeseid öise elu
viisiga lendavaid imetajaid
on Eestis registreeritud 14 liiki,
mis on enam kui viiendik meie
imetajaliikidest. Nahkhiire-aastal
pööratakse tähelepanu kõikidele Eestist leitud nahkhiireliikidele – üle Eesti toimub mitmeid
põnevaid sündmusi, näiteks avatakse veebruari keskel Eesti Loodusmuuseumis näitus "Hirmus armas nahkhiir". Samuti tegutsevad

Foto: Pexels.com

KOERTE KATKU SAAB ENNETADA VAKSINEERIMISEGA.

VEELENDLANE.

Foto: Rauno Kalda

Eestimaa Looduse Fond palub
inimeste abi. Suviste nahkhiire
kolooniate kohta on vähe infot. Aga selleks, et nahkhiirte
olukorda paremini mõista, on
vaja teada, kus asuvad eri liikide
kolooniate varjepaigad. Eriti
oodatakse teateid nahkhiirte
poegimiskolooniate kohta hoonetes.
Nahkhiireuurijad saavad nõu
anda kõige paremini siis, kui
inimesed ise ühendust võtavad

Paljudel juhtudel kulgeb katk
närvivormina, mis võib tekkida nii
iseseisva vormina kui ka soole- ja
kopsuvormi tüsistusena. Haigetel
loomadel vaheldub loiduse seisund
erutusega, esinevad üksikute lihasrühmade krambid, liigutused on
koordineerimatud ja esinevad epilepsiahood. Nahavormi korral tekib
villiline lööve reite sisekülgedel,
kõrvadel, kõhuseinal, suu ja nina
piirkonnas. Villide lõhkemisel tekivad pruunid korbad.

Haigust saab ennetada
vaktsineerimisega!
Eesti on transiitriik Soome ja Venemaa vahel. Seetõttu peaksid
Eestis elavad koeraomanikud oma
lemmikuid kindlasti korrapäraselt
vaktsineerima. Küsi oma looma
arstilt, milline on parim vaktsineerimis-skeem sinu loomale.
Haiguse kahtluse korral tuleb
kohe teavitada loomaarsti.

ja küsivad. Selleks võib pöörduda
Eestimaa Looduse Fondi või Keskkonnaameti poole.
Kuidas kindlaks teha, kas kodu
lähedal tegutseb nahkhiirte koloonia? Kui näete tegutsemas korraga
juba mitut nahkhiirt, siis on kindlasti soovitav sellest nahkhiire
uurijatele teada anda.
Ekspertidega saab kontakti:
Eestimaa Looduse Fondi telefon
742 8443;
Facebooki lehel grupis
„nahkhiiresõbrad“;
e-aadressil nahkhiir@elfond.ee.
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Gripikahtlusega ei tasu tööle
ega trenni tormata
Kuigi grippi haigestumise intensiivsus on
veel madal, on gripilevik
laialdane ja haigestumine tõusutrendil. Benu
Apteegi proviisor annab
nõu, kuidas grippi ära
hoida ja mida teha, kui
haigus ükskord siiski
käes on.
MARGOT LEHARI
BENU APTEEGI PROVIISOR

G

ripi tunneb ära sümptomitest nagu kurguvalu,
peavalu, palavik, lihasja liigesvalu, silmavalu,
väsimus ja kuiv köha. “Siinkohal tuleks meeles pidada, et väga rögane
ja nohune olek ei viita veel gripile,“
räägib Lehari ja lisab, et gripi puhul
tunneb inimene end haigemana
kui tavaliselt.
Gripiviirus levib õhu teel piisknakkusena – köhimise ja aevastamise kaudu. Gripi levikut saab

vähendada, kui aevastada ja köhida ühekordsesse salvrätti või enda
varrukasse, mitte enda peopessa,
millega pärast ukselinke ja käsipuid
katsudes viirust samuti edasi kantakse. Haigestunud täiskasvanu on
nakkav umbes nädal haigestumisest ja väikelapsed kuni kolm nädalat.
Grippi haigestumise vältimisel
tuleb kasuks vana hea tarkus – käsi
tasub korralikult vee ja seebiga pesta või alternatiivina kasutada puhastamiseks desinfitseerivat ainet.
Inimene, kes puudutab haigustekitajatega saastunud pindu ja pärast
seda pesemata kätega oma näopiirkonda, võib haiguse sel teel üles
korjata.
Talvel tasub hoida end ka liigse
külmetamise eest. Viirushaigusesse nakatumise vältimiseks on
võimalik apteegist küsida ninna
pihustatavaid viiruste vastaseid
spreisid. Neid saab kasutada tervel
gripi hooajal näiteks enne rahvarohketesse kohtadesse minemist.

Parima kaitse tagab
vaktsiin
Parima kaitse gripi vastu tagab proviisori sõnul siiski vaktsineerimine,
mida tuleks teha novembris-detsembris. Praegu on gripp juba le-

“Osadel inimestel on komme
esmaste haigussümptomite ilmnemisel tormata jõusaali või trenni.
Gripi puhul ma seda kohe üldse ei
soovitaks – esiteks nõrgendatakse
nii enda organismi ning teiseks levitatakse higi ja õhu kaudu viirust
ka teistele,” hoiatab proviisor.

Grippi ära ravi püstijalu

SÜMPTOMITE ILMNEMISEL TASUB PÜSIDA KODUS
NING VÕTTA AEG ENDA RAVIMISEKS.

vimas ja umbes 75% kõigist viirustest on gripiviirused. “Kuna viiruse
vastased antikehad tekivad umbes
kahe nädalaga, siis jõuavad vaktsineerida veel need, kes hoiduvad
eemale rahvarohketest paikadest
ja kel on võimalus veidi vabamalt
võtta oma töö- ja puhkerežiimi planeerimist,” selgitab Lehari.
Vaktsineerimine pole oluline

Foto: Bigstock

vaid riskirühmas, vaid ka tervetel inimestel, kes puutuvad palju
kokku teiste inimestega – näiteks
klienditeenindajad, medõed, apteekrid. Nii kaitseme ka neid, kes
põevad haigust läbi keskmisest
märksa raskemalt, näiteks rasedad
ja alla 5-aastased lapsed, ning neid,
kes mingil põhjusel vaktsineerida
ei tohi.

Gripi ravimeid saab välja kirjutada
arst. Nende puuduseks on see, et
neid peab tarvitama hakkama hiljemalt kaks päeva pärast esmaste
sümptomite ilmnemist. Apteegi käsimüügis on palju sümptomeid leevendavaid ravimeid. Tervetele, üle
16-aastastele täiskasvanutele sobib
külmetusjookides olev kombinatsioon – suur annus paratsetamooli
ning kuiva köha pärssiv ravim. Dia
beetikud, eakad ja krooniliste haiguste põdejad peavad leppima tavalise paratsetamooliga, mida tuleks
võtta iga 4–6 tunni järel.
Samuti soovitab apteeker juua
sooja ravimtaime teed (nt pärnaõis,
nurmenukk, aed-liivatee, salvei),
tarvitada C-vitamiini ning kindlasti püsida kodus ja puhata ning seda
ka paar päeva pärast palaviku taandumist.
Tasuks meeles pidada, et gripi
teeb raskeks haiguseks suurem tüsistuste tekke tõenäosus. Tüsistustena on kõige raskem kopsupõletik,
mis riskirühma kuuluvate inimestele võib lõppeda surmaga. Seega,
kui kopsus on valus ja hingata on
raske, tuleks kindlasti pöörduda
kiiremas korras arstile ja kindlasti
mitte tormata tööle ega trenni.

Haigekassa alustab elundidoonorluse kampaaniaga
Haigekassa alustab
kampaaniaga, mille eesmärk
on tõsta teadlikkust elundidoonorlusest, lükata ümber
ühiskonnas levivad müüdid
ning julgustada i nimesi
sellel teemal rääkima.
Kampaanias astuvad üles
inimesed, kes on saanud elupäästva kingituse – neile on
siiratud uus elund.

S

elle aasta alguse seisuga on
Eestis 66 raske elundipuudulikkusega inimest, kes vajavad uut neeru, maksa, kõhunääret,
kopse või südant. Ühel organi

doonoril on pärast surma võimalik
kinkida uus elu kuni kaheksale inimesele. Allkirjastatud tahteavalduse oma elundite surmajärgseks loovutamiseks on esitanud vaid alla 1%
Eesti elanikkonnast.
Elundi või koe siirdamine võib
mõnedel juhtudel olla ainus ravi
meetod, mis pikendab inimese
eluiga ja parandab elukvaliteeti.
„Elundidoonorlus on elundite annetamine teisele inimesele ravi
otstarbel, kui tema enda mõni eluliselt tähtis organ enam ei tööta,"
selgitas Tartu Ülikooli Kliinikumi
rindkerekirurg dr Tanel Laisaar,
kelle juhtimisel tehti 2010. aastal
esimene kopsusiirdamine Eestis.
Laisaare sõnul saab siirdamiseks
eemaldada organeid vaid pärast
ajusurma diagnoosimist, eluajal on

võimalik teatud erijuhtudel loovutada vaid neeru.
SA Tartu Ülikooli Kliinikumi
Transplantatsioonikeskuse direk
tori Virge Palli sõnul eemaldatakse
Eestis surnud doonorilt elundeid
ja kudesid siirdamiseks vaid juhul,
kui inimene on eluajal avaldanud
tahet nende surmajärgseks loovutamiseks või ei ole olnud selle
vastu. „Enamasti arstidel tahte
avalduse kohta info puudub, mistõttu tuleb lahkunu otsuse kohta
küsida lähedastelt, kes peaksid
juhinduma lahkunu soovist. Probleem tekib, kui lahkunu otsus ei
ole lähedastele teada või see ei
ühti lähedaste arvamusega," selgitas dr Laisaar olukorda Eestis.
„Oluline on, et inimesed räägiksid
sellel teemal, sest me ei tea kunagi

ette, millal me ise või meie lähedased vajavad elupäästvat siirdamist," lisas Pall.
Oma tahte avaldamiseks on inimesel mitmeid võimalusi, andes
oma otsusest teada pereliikmetele
või kandes kaasas doonorikaarti.
Sellele vaatama on nii dr Laisaare
kui Palli arvates kõige parem viis
elektroonilise avalduse esitamine.
„E-tahteavalduse vormistamiseks
tuleb siseneda patsiendiportaali
www.digilugu.ee, valida menüüst
tahteavaldused ning märkida oma
otsus – kas nõusolek või keeldumine – ning kinnitada otsus digi
allkirjaga," selgitas Pall ning lisas,
et allkirjastatud tahteavaldust
saab alati muuta, kuid kindlasti
tuleks sellest teada anda ka oma
lähedastele.

13. jaanuarist 31. jaanuarini kestva kampaania kõneisikuteks on neli
inimest, kes on saanud elupäästva
kingituse – elundi, mis on andnud
neile uue võimaluse. Nende inimeste südamlike lugudega saab tutvuda kampaanialehel: www.elundi
doonorlus.ee/kampaania.
Tartus toimus teemaõhtu
teisipäeval, 21. jaanuaril Erinevate Tubade Klubis. Teemaõhtu külalisteks oli Anneli Kannus, kellele on siirdatud uued kopsud, ning
rindkerekirurg Tanel Laisaar ja
hematoloog Ain Kaare.
Kampaania koostööpartnerid on
Eesti Arstiteadusüliõpilaste Selts
(EAÜS), Tartu Ülikooli Kliinikumi
Transplantatsioonikeskus ja Tartu
Ülikooli Kliinikum ja Ravimiamet.
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2020. aasta muudatused
sotsiaalministeeriumi haldusalas
Uued ja paremad teenused

Toetused ja hüvitised

» Perearsti nõuandetelefonilt 1220 saab isikustatud nõu. Alates 2020. aastast on nõu
andval perearstil võimalus näha inimese nõusolekul ka tema terviseandmeid – tehtud
analüüse, määratud ravimeid ja põetud haigusi ning anda seeläbi täpsemat nõu.
» Haigekassa hüvitab 19 uut ravimit. Haigekassa hüvitab sellest aastast 14 uut haigla
ravimit ja viis uut soodusravimit. Hüvitatavate ravimite hulka lisandusid mitmed ravimid, mis on mõeldud rinna-, pea-, kaela-, pankrease- ning hematoloogiliste kasvajate
(erinevate lümfoomide ja leukeemia) raviks. Samuti täienes loetelu kolme uue kopsukasvaja ravimiga (pembrolizumab+pemetrekseed, atezolisumab, durvalumab), mida vajab hinnanguliselt 120 patsienti aastas. Uute ravimite hüvitamine laiendab patsientide
valikuvõimalusi ja muudab ravimid taskukohasemaks sadadele inimestele.
» Haigekassa rahastab 117 uut meditsiiniseadet. Aasta algusest hakkas kehtima uus
meditsiiniseadmete loetelu, kuhu lisandus 117 uut haigekassa rahastatavat seadet. Uue
loeteluga laienes uneapnoe, astma, lümfitursete, venoosse puudulikkuse ja haavaravis
kasutatavate meditsiiniseadmete valik, samuti on lisandunud loetellu uued stoomitooted, ortoosid ja diabeeditarvikud.
» Haigekassa rahastab mitmeid uusi teenuseid. Alates 2020. aastast rahastab haigekassa üldhooldekodudes eraldi teenusena ja senisest suuremas mahus õendusteenust.
Samuti hakkab haigekassa rahastama hospiits- ehk elulõpuravi. Hospiitsravi hakatakse
rahastama haiglavõrgu haiglates, kus on selleks olemas vastav meeskond ja tingimused.
Hospiitsteenus on vajalik nendele inimestele, kelle haigusele ei ole enam tervendavat
ravi, kuid kelle vaevusi on võimalik leevendada spetsiifilise meditsiinilise sekkumise
abil.
» Inimeste tervise kaitseks minnakse üle proviisorapteekide süsteemile. 1. aprillil jõuab pika üleminekuajaga lõpule apteegireform, mille käigus lahutatakse ravimite
jae- ja hulgimüük ning apteegipidamise õigus jääb üksnes proviisoritele. Muudatuste
eesmärk on suurendada konkurentsi ravimite hulgimüügiturul, kaotada senisest jae- ja
hulgimüügi põimitusest tulenev huvide konflikt, vähendada apteegiteenuse sõltuvust
ravimite hulgimüüjate ärihuvidest ning suurendada proviisorite kutsealast vastutust
apteegiteenuse kvaliteedi eest. Patsientide jaoks tähendab see paremat valikut taskukohasemate hindadega ravimeid ning jätkusuutlikumat ja kvaliteetsemat apteegiteenust.
2019. aasta lõpu seisuga on üle Eesti 215 proviisorite osalusega apteeki, millest 181 vastavad kõigile apteegireformi nõuetele. Nõuetele vastavate apteekide asukohad leiab
Ravimiameti kaardilt: apteegid.ravimiamet.ee
» Hooldekodudele hakkas kehtima tegevusloa nõue. 1. jaanuarist kehtib üldhoolde
kodudele tegevusloa nõue, mille eesmärk on tagada inimestele kvaliteetsem üldhooldus
teenus. Tegevusluba omavad hooldekodud peavad tagama, et nii hooldekodu keskkond
kui ka seal töötavate inimeste pädevus vastaksid parimal moel teenuse saajate vajadustele. Tegevuslube väljastab sotsiaalkindlustusamet, kes on 3. jaanuari seisuga väljastanud tegevusloa 150 hooldekodule üle Eesti.
» Laste heaolu tagamiseks täienesid nõuded turvakodu- ja asendushooldusteenusele.
1. jaanuarist jõustus turvakoduteenuse pakkujatele tegevusloa nõue ja teenust osutavatele
inimestele kvalifikatsiooninõuded. Asendushooldusteenuse pakkumisel pere- ja asendus
kodus on laste heaolu tagamiseks ühe pere maksimaalne suurus edaspidi kuus last.
» Uuest aastast tekib lastekaitsetöötajatel kutse omandamise kohustus. Lastekaitse
töötaja peab hiljemalt kahe aasta möödumisel teenistusse asumisest omandama sotsiaaltöötaja kutse spetsialiseerumisega lastekaitsele. Kutse andmisel hinnatakse taotleja
erialaseid teadmisi ja kompetentse. Kõik enne 1. jaanuarit ametisse asunud lastekaitsetöötajad peavad kutse omandama hiljemalt 2022. aastaks.
» Ohvriabi teenuste rahastamine suureneb. Sotsiaalkindlustusameti ohvriabiteenuste
kättesaadavuse suurendamisse suunatakse tuleval aastal 100 000 eurot lisaraha. Kokku
rahastab riik ohvriabi, vägivallaennetuse ja naiste tugikeskuste teenuseid aastas 2,5 miljoni euroga. Õigus ohvriabile on kõigil inimestel, kes on langenud hooletuse või halva
kohtlemise, füüsilise, vaimse või seksuaalse vägivalla ohvriks. Ohvriabi saab iga inimene,
kellele on põhjustatud kannatusi või tekitatud kahju, sõltumata sellest, kas kahju tekitaja
on tulnud avalikuks ja kas tema vastu on algatatud kriminaalasi. Ohvriabi nõustamine
on soovi korral anonüümne. Ohvriabi kontaktid: palunabi.ee ja kriisitelefon 116006.

» 2020. aastal on töötasu alammäär 584 eurot ja minimaalne tunnitasu 3,48
eurot. Töötasu alammäära tõus toob kaasa töötasude ja palga tõusu ning hüvitiste suurenemise. Suurenevad näiteks vanemahüvitis, lapsepuhkuse tasu ja hoolduspuhkuse tasu.
» Uuest aastast tõusid töötutoetus ja töötuskindlustushüvitis. Töötutoetuse
päevamäär on alates 2020. aastast 6,10 eurot (31 päevaga kalendrikuus 189,1 eurot). Töötuskindlustushüvitise minimaalne päevamäär on 9 eurot. Minimaalne
töötuskindlustushüvitis 2020. aastal 31 kalendripäeva eest on 279 eurot.
» Erakorraline pensionitõus 1. aprillist. 1. aprillist tõusevad indekseerimise ja erakorralise pensionitõusu koosmõjul vanaduspensionid 45 euro võrra ning selleks
tõstetakse pärast pensionite indekseerimist baasosa erakorraliselt 7 euro võrra.
Pensioni baasosa kui solidaarsuskomponendi tõstmine mõjutab 2020. aastal ligi
330 000 inimest, sh kõikide vanaduspensionäride ja toitjakaotuspensionäride
pensione.
» Üksi elava pensionäri toetuse saamise aluseks olev pensioni määr tõuseb
582 eurole. Sellest väiksema pensioni korral makstakse inimesele üks kord aastas
toetust, mille suurus on 115 eurot.
» Isapuhkus pikeneb. Alates 1. juulist pikeneb 10-päevane isapuhkus 30-le päevale
ning isa täiendavat hüvitist hakkab sotsiaalkindlustusamet maksma otse lapsevanemale.
» Vanemahüvitise maksmine muutub paindlikumaks. Alates 1. juulist tekib
lapsevanematel võimalus kasutada vanemahüvitist sarnaselt lapsehoolduspuhkusega kas ühes osas või osade kaupa kuni lapse kolmeaastaseks saamiseni. Hüvitist makstakse ka edaspidi siiski 435 päeva eest sünnitushüvitist saanud emale
ning 545 päeva eest sellele emale, kes enne lapse sündi ei töötanud ja sünnitushüvitist ei saanud. Hüvitis tuleb ära kasutada enne lapse kolmeaastaseks saamist.
» Uuest aastast makstakse keskmise puudega lapsele toetust 138 eurot, raske
puudega lapsele 161 eurot ja sügava puudega lapsele 241 eurot. Puudega laste
toetusteks on selle aasta eelarves ette nähtud 22,3 mln eurot ehk enam kui 9 miljoni euro võrra rohkem kui möödunud aastal. Eestis elab ligi 13 000 puudega last.

Lisaks sotsiaalministeeriumi
haldusalas
» 20. maist kaovad kõigi Euroopa Liidu liikmesriikide turult mentooliga sigaretid. Tubakast erinevad maitsed on kogu Euroopa Liidus sigarettides keelatud
alates 2016. aastast, erandina anti pikem üleminekuaeg mentooli lisamiseks sigarettidele kuni aastani 2020. Muudatuse eesmärk on vähendada suitsetamise
atraktiivsust ja seeläbi suitsetamisega alustamist.
» Uuel aastal avatakse ka Ida-Eestis lastemaja. Sotsiaalkindlustusameti lastemaja on mõeldud seksuaalselt väärkoheldud või selle kahtlusega laste abistamiseks. Kohapeal teevad lapse heaolu nimel koostööd lastekaitsetöötaja, psühho
loog, arst, politseiametnik ja teised lastega töötavad spetsialistid. Lastemaja
avamiseks Ida-Eestis on 2020. aasta eelarves 120 000 eurot.
» Sotsiaalministeeriumis alustas peakaplanina tööd vaimulik Ove Sander,
kelle ülesanne on ehitada üles hingehoiusüsteem tervishoiu- ja hoolekandeasutustes.
» Töökeskkonna kantserogeensete ainete loetelu täieneb uute ainete ja piirnormidega. Jaanuarist jõustub uus töökeskkonna kantserogeensete ainete ja
piirnormide loetelu, mis puudutab 18 keemilist ainet, millega võib kokku puutuda peamiselt tööstuses, ehituses ja transpordisektoris.
Lisainfot leiab: sotsiaalkindlustusamet.ee, sm.ee ja haigekassa.ee
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Otsused 7.01 ja 14.01 istungitelt

Lumetõrje meelespea

Finants
Kinnitada Elva valla 2020. aasta vallavalitsuse tasandi
eelarve.
Kehtestada 2020. aasta eelarvest eraldatavate tegevustoetuste baastoetuse, palgatoetuse ja pearaha suurused
järgmiselt: kultuuriühingu baastoetuse suuruseks 800
eurot; kultuuriühingu palgatoetuse suuruseks 20 eurot
tunnis, toetatud tundide arv kuus on vastavalt määruse
§ 6 lg 5 p 3 12 astronoomilist tundi, 12 kuul aastas; spordiklubi palgatoetuse suuruseks 4014 eurot; spordiklubi
pearaha suuruseks 165 eurot; täiskasvanute esindusvõistkonna toetuse suuruseks kuni 1000 eurot; muude mittetulundusühenduste baastoetuse suuruseks 200 eurot.
Kinnitada 2020. aasta tegevustoetuste rahaliste eraldiste
jaotus kultuuriühingutele, täiskasvanute esindusvõistkondadele ja spordiklubidele ja muudele mittetulundusühendustele. Eraldada Elva Suusaklubile relvade hoiustamiseks 480 eurot ning Elva Laskespordiklubile 500
eurot. Eraldada MTÜ-le BC Elva täiskasvanute esindusvõistkonna toetus 900 eurot osalemaks Tartumaa meistrivõistlustel korvpallis, Elva Keegliklubile toetus 1000 eurot osalemaks Eesti meistrivõistlustel sportkeeglis ning
MTÜ Jalgpalliklubi FC Elva esindusmeeskonnale täiskasvanute esindusvõistkonna toetus 1000 eurot osalemaks
Premium liigas.
Kehtestada alates 1.01.2020 Elva valla munitsipaallasteasutuse lasteaiaõpetaja töötasu (täistööaeg) alammääraks 1184 eurot kuus ja magistrikraadiga lasteaiaõpetaja
töötasu (täistööaeg) alammääraks 1315 eurot kuus.
Eraldada MTÜ-le Elva Puuetega Inimeste Ühing tegevustoetus summas 1420 eurot ja MTÜ-le Käärdi Pensionäride Päevakeskus tegevustoetus summas 600 eurot.
Finantsosakonnal üle kanda SA-le Elva Laste- ja Perekeskusele 9017.05 eurot sihtotstarbeline toetus sotsiaaltöötaja palkamiseks laste ja noorukite vaimse tervise
kabineti tegevuseks ja SA-le Elva Teenused 9245 eurot
sihtotstarbeline toetus toitlustamisteenuse osutamisega
seotud kulutuste katteks.
Kinnitada Elva valla munitsipaalüldhariduskoolides
õpilaskoha tegevuskulu arvestuslik maksumus ühe lapse
kohta aastas 10. jaanuari 2020. aasta seisuga järgmiselt:
Aakre Lasteaed-Algkoolis 6 963,19 eurot; Elva Gümnaasiumis 1 397,28 eurot; Konguta Koolis 3 336,51 eurot; Palupera Põhikoolis 3 251,27 eurot; Puhja Koolis 2 829,91 eurot;
Rannu Koolis 3 043,39 eurot; Rõngu Keskkoolis 2 358,01
eurot; Valguta Lasteaed-Algkoolis 6 090,50 eurot.
Kinnitada Elva valla koolieelsetes munitsipaallasteasutustes majandamiskulude, personali töötasu ja sotsiaalmaksu ning õppevahendite kulu arvestuslik maksumus ühe lapse kohta 2020. eelarveaastal 5 015,20 eurot
(417,93 eurot kuus).
Kinnitada 2020. eelarveaastaks Elva valla munitsipaalhuvikoolides õpilaskoha tegevuskulu arvestuslik maksumus ühe lapse kohta aastas: Elva Muusikakoolis 3 095,61
eurot; Elva Huviala- ja Koolituskeskuses huvihariduse
osas 559,85 eurot.

Hanked
Kinnitada riigihanke nr 216936 „Elva vallas Peedu tee, J.
Kärneri tn ja Lootuse tn ning Pika tänava põhiprojekti
koostamine“ tulemused. Tunnistada vastavaks Roadplan

OÜ (12432118), OÜ Tinter-Projekt (10149499), T-Model OÜ
(11270607), OÜ Keskkonnaprojekr (10769210), Landverk
OÜ (11889198), AS Infragate Eesti (10845129) ja ViaVelo
Inseneribüroo OÜ (11712139) pakkumused. Tunnistada
edukaks Roadplan OÜ (12432118) pakkumus maksumusega 52700,00 eurot.
Kinnitada riigihanke nr 216130 „Sõiduautode kasutus
rendile võtmine“ tulemused: tunnistada vastavaks Hansarent OÜ (11695889) ja Rentest AS (10814092) pakkumused; tunnistada edukaks Rentest AS (10814092) pakkumus
maksumusega 89053,43 eurot.
Kinnitada riigihanke nr 216385 „Rõngu kogukonnakeskuse hoone projekteerimine“ tulemused: tunnistada
vastavaks Osaühing Sirkel & Mall (11124774), OÜ U-Disain
(10352243), Projekt O2 OÜ (10913931), P.P. Projekt OÜ
(12875152) pakkumused, kuna esitatud pakkumused vastasid riigihanke alusdokumentides esitatud tingimustele; tunnistada edukaks Osaühing Sirkel & Mall (11124774)
pakkumus maksumusega 51 700,00 eurot.
Nõustuda maa riigi omandisse jätmisega Elva vallas
Kõdukülas asuva Marjamaa maaüksuse osas.
Anda reklaamiluba AS’le Olerex reklaami avalikustamiseks Elva linnas Valga mnt 3a tähtajaga 01.01.2020–
31.12.2020.

Maa
Määrata Kenksepa kinnistu (katastritunnus 69403:003:
0023) jagamisel kaheks katastriüksuseks uutele moodustavatele katastriüksustele koha-aadressid ja sihtots
tarbed.
Määrata Välja kinnistu (katastritunnus 69403:003:
0073) jagamisel kolmeks katastriüksuseks uutele moodustavatele katastriüksustele koha-aadressid ja sihtotstarbed.
Määrata Mesilinnu tn 5 kinnistu (katastritunnus
69403:004:0086) ja Mesilinnu 6 kinnistu (katastritunnus
69403:004:0088) piiride muutmisel uutele moodustavatele katastriüksustele koha-aadressid ja sihtotstarbed.
Määrata Kaera tn 2a kinnisasja (katastritunnus
17101:001:0070) jagamisel kaheks katastriüksuseks uutele
moodustavatele katastriüksustele koha-aadressid ja sihtotstarbed.
Kinnitada kinnistu Väike-Tähe tänav T2, Elva linn,
Elva vald (katastritunnus 17101:001:0627) avaliku kirjaliku
enampakkumise tulemused.
Määrata Poe kinnisasja (katastritunnus 66601:002:
0100) jagamisel kaheks katastriüksuseks uutele moodustavatele katastriüksustele koha-aadressid ja sihtots
tarbed.
Seada isiklik kasutusõigus Eesti Andmesidevõrk MTÜ
kasuks Kirepi külas, Mõisa tee L5 valla maale andmesiderajatiste ehitamiseks ja omamiseks, ala suurus 202 m².

Muud
Korraldada Rõngu alevikus, Mahlatsehhi krundil tootmis- ja laohoone laiendamise ehitusprojekti koostamiseks projekteerimistingimuste andmise avatud menetlus.
Kinnitada „Elva valla 2020. aasta huvihariduse ja tegevuse kava“.
Salle Ritso
vallasekretär

» Lumetõrjet alustatakse, kui lumekihi paksus on vähemalt 10 cm.
» Väiksema kui 10 cm lumekihi korral hinnatakse olukorda ja puhastatakse teid vastavalt vajadusele.
» Vastavalt vajadusele tähendab ka osalist lükkamist.
Traktorid ei sõida iga kord kõikidele teedele, kui selleks puudub vajadus.
» Lumetõrje teostatakse üldjuhul 12 tunni jooksul alates
lumesaju/tuisu lõppemisest.
» Sissesõiduteede hooldusel on oluline nende olukord.
Takistused, nagu näiteks puud, põõsad, tõkkepuud,
sissesõidukeelumärgid jm takistavad teehoolduse
tegemist.
» Palume puhastada oma tee okstest ja puudest vähemalt 4 meetri laiuselt ja 4 meetri kõrguselt.
» Palume tähistada oma sissesõiduteed ja võimalikud
takistused (kivid, piiripostid jm).
» Anna probleemidest tee hoolduses teada heakorra
telefonil +372 3333 666, Elva valla äpi kaudu või helista
piirkonna koordinaatoritele: Konguta: Elo Kasetalu, tel
523 9389; 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.

LÜHIDALT

Eluaseme kohandamise
kolmas taotlusvoor
avatud
Erivajadusega Elva valla elanikel on võimalik taotleda
eluaseme kohandamist.
Eluruumi kohandamise raames toetatakse puuetega
inimeste liikuvusega seotud toimingute, hügieeni- või
köögitoimingute parandamist. Eesmärk on tagada puudega inimestele paremad elamis-, õppimis- ja töötamistingimused.
Kohandamiseks võib olla näiteks platvormtõstuki,
laetõstuki paigaldus, vaheplatvormita kaldtee rajamine,
hoone välisukse ava kohandus, korteri välisukse ava, siseukse ava või lävepakuta ukseava kohandus, uksekünnise paigaldus, tualettruumi (pesemisruum ja WC ühes ruumis või pesemisruum) või WC-ruumi kohandus.
Kohandada saab eluruumi, mis asub Elva valla haldusterritooriumil ning on taotleja rahvastikujärgne ja tegelik
elukoht. Isikul on õigus saada meetme raames ühe eluruumi kohandamise toetust ühel korral.
Taotlus koos lisadokumentidega esitada hiljemalt
4. veebruaril digitaalselt allkirjastatuna e-aadressile
alo.rebane@elva.ee või paberil Kesk 32, Elva linn 61507.
Peale selle saab taotlust esitada vallamajas ning piirkonna teenuskeskustes. Taotluse blankett on leitav veebilehel elva.ee.
Lisateave: Alo Rebane, tel 730 9894, 520 7869; e-post:
alo.rebane@elva.ee
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KUULUTUSED
Müüa vanad laiad kiriteljed. Poomi laius
145 cm. Hind 180 €. Telefon 525 4591.

Soovin osta maja Elva vallas.
Telefon 53733266

Soovin kasutada erasauna 1 kord nädalas,
soovitavalt Arbimäel, 1.5h / 4.5 €.
Telefon 525 4591

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

Müüa kvaliteetset puitbriketti ja pelletit.
Info ja tellimine mob 5119782.
Ostan vanemat eesti kunsti. Sobivusel
maksan ausat hinda. Tel 5341 6769 või
info.lercon@gmail.com
Müüa saematerjali, voodri-, põranda- ja
terrassilauda. Transport tasuta! Info telefonil 525 8911.

ELVA VALLAVALITSUSE INFO

Korvtõstuki teenused Elva vallas. Ohtlike
puude lõikus, katuste lumetõrje jne.
Tel 55977007, www.tlo.ee.
Müüa toorest küttepuud. Transport
hinnas. Võimalus transportida kaugemale.
Lepp/haab/segapuu 34€/rm ja kask 38 €/
rm. Metsakuiva 40L halukotid 2 €. Info
53733322, 5699719

SA Elva Teenused
otsib oma meeskonda

Töökuulutus

Töökat, rõõmsameelset ja puhtust
armastavat

Elva Varahalduse OÜ võtab tööle
hooldustöötaja, kelle ülesanne on
kinnistute välise heakorra
tagamine.

» ASENDAJAT (koristaja; köögi
abitööline)

» Kandideerimiseks esitada CV
e-aadressile varahaldus@elva.ee
või aadressile Kesk tn 21, Elva
linn 61507.
» Tööle asumise aeg: veebruar 2020
» Asukoht: Elva linn
» Tööaeg: Täistööaeg
» Isikuomadused: kohusetundlikkus, töökus, hea tervis, B-kategooria load
Lisainfo telefonil
7 470 000 / 512 5500

Pakume pikemaid ja lühemaid
asendusperioode – võimalusel ka
tähtajatut töösuhet!
Otsime asendajaid Elva, Palupera,
Rõngu, Puhja ja Rannu piirkonda.
Pakume: meeldivat töökollektiivi,
35 päeva puhkust, väljaõpet
kohapeal, professionaalseid töö
vahendeid, paindlikku tööaega,
tasustatud lisa puhkepäevi.
CV ja kirjeldus eelnevast töö
kogemusest palun saata aadressile
teenused@elva.ee või tuua kohapeale
kokkulepitud ajal.
Lisainfo: +37258844799

Teenetemärk Tartumaa Kuldne
Tammeoks ootab nominente
Tartumaa teenetemärgiga tunnustatakse inimesi, kes on pika aja jooksul olulisel määral kaasa aidanud Tartumaa arengule, siinsele majandusele, kultuurile, elukeskkonna
kvaliteedile ja inimeste heaolule.
Teenetemärk antakse üle 24. veebruaril Eesti Vabariigi aastapäeva Tartumaa pidulikul vastuvõtul. Kandidaate saab esitada kuni 30. jaanuarini 2020.
Lisainfo ja kandidaadi esitamise vorm: www.tartumaa.ee
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TEATED
Elva valla sündmuste kalender
KUUPÄEV

SÜNDMUS

ASUKOHT

PILETI HIND

29. jaanuar
kell 12–13
29. jaanuar
kell 19
30. jaanuar
kell 16
31. jaanuar
kell 19
kuni 31.
jaanuarini
1. veebruar
kell 14
1. veebruar
kell 10
1. veebruar
kell 12
1. veebruar
kell 16
1. veebruar
kell 18
5. veebruar
kell 19
7. veebruar
kell 19
8. veebruar
kell 19
9. veebruar
kell 9

IT-alane nõuandetund vanemaealistele

Elva Linnaraamatukogu
LendTeater (Elva,
Pikk 73)
Elva Kultuurikeskus

tasuta

LendTeatri etendus "Abielumäng"
Lusikapidu

6€/8€
tasuta

Mälumänguturniir Palupera Karikale

Rõngu Rahvamaja

tasuta

Tiina Ojaste maalinäitus

Elva Kultuurikeskus

tasuta

Tiia Järvpõld maalinäituse
"Hetked elust endast" avamine
FC Elva Indoor Cup (U14G - 2007 tüdrukud)

Elva Kultuurikeskus

tasuta

Nõo Spordihoone

tasuta

Raamatu "Meenutusi Elva koolist 1945–1957"
tutvustus
Rõngu Öökoss

Elva Linnaraamatukogu
Rõngu Keskkooli
võimla
Puhja Seltsimaja

tasuta
pealtvaatajatele
tasuta
tasuta

Rannu Rahvamaja

14 € / 16 €

LendTeater (Elva,
Pikk 73)
Rannu Rahvamaja

6€/8€

pealtvaatajatele
tasuta

Segarahvatantsurühm Opsal-35 kontsert-
etendus „Põhjamaa lapsed” ja rahvapidu
Rakvere Teater “Ükssarvikute farm”
LendTeatri etendus "Kadrill maksuametiga"
Rahvatantsijate talvine tantsufestival
“Tantsutallad”
8. Tartu Teatemaraton

5€

10. veebruar
kell 11.30
11. veebruar
kell 9–15
13. veebruar
kell 19
14. veebruar
kell 19
15. veebruar
kell 12
15. veebruar
kell 17
16. veebruar
kell 9

Etendus “Hunt Kriimsilma talvevembud”

Start Tehvandi
Spordikeskuse
staadion, finiš
Tartumaa Tervisespordikeskus.
Puhja Seltsimaja

Elva valla pillipäev Ehe emotsioon, vol 2

Konguta Kool

tasuta

Kontsert – Inga ja Toomas Lunge

Elva Kultuurikeskus

11 € / 13 €

LendTeatri etendus
"Maa poripritsmed pühi suult"
Kirikuõpetaja Aleksander Bender – 130

LendTeater (Elva,
Pikk 73)
Elva Koguduse maja

6€/8€

Salme Teatri külalisetendus "4 õuna"

8 € / 10 €

16. veebruar
kell 14
18. veebruar
kell 19
19. veebruar
kell 11-14
20. veebruar
kell 18
21. veebruar
kell 9

Eakate tantsuline puhkeõhtu

LendTeater (Elva,
Pikk 73)
Start Tehvandi
Spordikeskuse
staadion, finiš
Tartumaa Tervisespordikeskus.
Elva Kultuurikeskus

47. Tartu Maraton

Annemarie Luik

sündis 24.12.2019

Selma Kriisk

sündis 28.12.2019

Armin Paas

sündis 31.12.2019

Johanna
Kuuskvere

Aadi-Johannes
Rist

sündis 03.01.2020

sündis 10.01.2020

Nora Käärik

Roosi Rosalie
Rõõm

sündis 03.01.2020

Matteo Tammsaar

sündis 10.01.2020

sündis 05.01.2020

Elva vald mälestab
Helgi Arak

21.06.1931-31.12.2019

Ljubov Bojarinova

Maria Kangro

04.11.1927-05.01.2020

Raimond Sild

20.07.1938-03.01.2020

29.11.1925-08.01.2020

Urmas Lauri

Valeri Fitjulkin

18.07.1952-04.01.2020

Anu Kikerpill
30.06.1945-13.01.2020

Asta Kohv

11.01.1931-15.01.2020

27.01.1956-12.01.2020

Raamatu tutvustus
Laupäeval 1. veebruaril algusega kell 12 Elva Linnaraamatukogu
kaminasaalis tutvustab Marju Saar raamatut "Meenutusi Elva
koolist 1946–1957". Sissepääs tasuta.

8€

tasuta

pealtvaatajatele
tasuta

IT-alane nõuandetund
vanemaealistele
Nõuandetund toimub iga kuu viimasel kolmapäeval Elva Linnaraamatukogu internetipunktis kell 12–13.
Esimene nõuandetund toimub 29. jaanuaril.
Raamatukogud üle Eesti on alati pakkunud abi ja aidanud inimesi nii arvutite kui ka nutiseadmete kasutamisel.
Kui vajad abi, kuidas internetis, nutitelefonis või tahvelarvutis
turvaliselt toimetada ja soovid oma igapäevaseid toiminguid nende abil mugavamaks muuta, siis meie aitame ja vastame sinu küsimustele.
Info telefonil 745 6755

5€
6€/8€

TÜ Kliinikumi Verekeskuse doonoripäev Elvas

LendTeater (Elva,
Pikk 73)
Elva Kultuurikeskus

Mälumäng #ÜleVallaMälukas

Elva Kultuurikeskus

tasuta

Eesti Vabariik 102, kontsert-aktus
Esineb LED-saksofonist Henri Aruküla ja
tantsutrupp Shaté

Rannu Rahvamaja

tasuta

LendTeatri etendus "Ema Tereesa"

Tervitame uusi
ilmakodanikke!

tasuta

Teavita infolehe kandeprobleemist
Elva valla leht peab jõudma kõikidesse
Elva valla postkastidesse kahe tööpäeva
jooksul pärast ilmumist. Kannet teostab
Omniva. Palume probleemidest teavitada
telefonil 730 9882 või infoleht@elva.ee.
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