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Elva valla leht
Elva vald tunnustas spordivald
konna silmapaistvamaid tegijaid
Aakre Rahvamajas toimus 6. veebruari õhtupoolikul
Elva valla spordivaldkonna tänuüritus, kus anti üle
tunnustused 18 kategoorias. Üritusel tunnustati
valla parimaid sportlasi, treenereid ning teisi
Elva valla spordiellu panustanud inimesi.
MERILYN SÄDE
KOMMUNIKATSIOONIJUHT

T

änuüritus toimus pidu
likus õhkkonnas ja tub
lid tegijad saabusid lava
le punasel vaibal. Õhtut
juhtisid Madis Šumanov ja Ande
ro Ojamets. Meeleolukate vahe
paladega astusid ülesse Konguta
Segakoor ja rahvatantsurühm
Ringen.
Elva abivallavanem Marika Saar
ütles, et Elva vallas on väga palju
silmapaistvaid sportlasi ja spor
ti panustavaid inimesi, mistõttu
valiti Elva vald ka 2019. aasta kõi
ge sportlikumaks omavalitsuseks.
„Meie noored soovivad sporti teha
ning siin on võimalik ka paljudel
aladel oma oskusi proovida. Näe
me, et sport on meie inimeste jaoks
oluline, mistõttu toetab ka valla

Eesti
Vabariigi
sünnipäev
Elva vallas

valitsus aasta-aastalt spordiga seo
tud tegevusi aina enam.“

Toimus rahvahääletus
19 kategooriale esitati kokku 85
kandidaati. Kandidaate oli võima
lik esitada 2019. aasta detsembris.
Spordivaldkonna parimad valiti
välja komisjoni otsuse ja rahvahää
letuse tulemusena. Elva valla koda
nikud said spordivaldkonna tegijate
valimises öelda sõna sekka 20.–26.
jaanuaril toimunud hääletuses.
Elva valla 2019. aasta naissportlane on Eneli Õigus (jalgpall, FC
Elva esindusnaiskonna mängija,
hooaja jooksul viis väravat) ning
meessportlane Ergo Tamm (ker
gejõustik, Eestimaa suvemängude
I koht odaviskes, Eesti MV V koht
odaviskes).
Aasta neiu vanuseklassis
kuni 12 aastat on Minna Li Mäesepp (triatlon, ujumine, rattasõit),

Foto: Jaak Jänes

AASTA VÕISTKONNA NOMINENDID.

vanuseklassis 13–14 Kädi Lii Kuznetsov (judo), vanuseklassis 15–
16 aastat Iiris Rehme (kergejõus
tik) ja 17–18aastaste hulgas Kadi
Kertu Elias (jõutõstmine).
Aasta noormees vanuseklassis kuni 12 aastat on Karel
Pastarus (suusahüpped ja kahe
võistlus), vanuseklassis 13–14
aastat Rasmus Kivari (võrkpall),
vanuse
klassis 15–16 aastat Raimo Markvard (jõutõstmine) ning
17–18aastaste hulgas Edward
Henno (kergejõustik).

Elva valla 2019. aasta nais
juunioriks valiti Helena Pallon
(jalgpall), meesjuunioriks Kaarel
Vent (jalgrattasport, Estonian Cup
maastikuratta maratonide karika
sarja kokkuvõttes III koht).
Aasta naisveterani tiitli sai
Airi Alnek (orienteerumine, kõr
ged kohad nii EMV kui ka Balti
ratta- ja suusaorienteerumistes)
ning meesveterani tiitli omistas
Hannes Külv (jalgrattasport, Fil
ter Maantee jalgrattakarikasarja
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Aasta treeneri tunnustuse sai
jalgpallitreener Andres Bõkarev,
kes on spordiklubi Barca eestveda
ja. Kandidaadi esitanud kirjeldab
Bõkarevi järgnevalt: „Andres tree
nib praegu üle 70 lapse ning on
saavutanud väga hea kontakti eri
nevate lastega, kes väga hoolivad
ja austavad oma treenerit. Ta on
pühendunud ja sõbralik, kes leiab
igale olukorrale lahenduse.“
Aasta võistkond on SC Airi Junior Team, kelle sportlased on saa
vutanud nii Eestis kui ka välismaal
rühmvõimlemises kõrgeid kohti.
2019. aasta sporditegu on Elva
Südaööjooks. Elva Südaööjooksul
osales 2019. aastal pea 700 inimest
ning jooksu osavõtutasudest toe
tati SA Tartu Ülikooli Kliinikumi
Lastefondi kõnniroboti ostmist
1050 euroga.
Aasta spordihingeks valiti Marek Pihlak, kes on Elva Spordiliidu
juhatuse esimees, Elva Gümnaasiu
mi kehalise kasvatuse õpetaja ning
üks Elva Südaööjooksu eestveda
jatest. Marek Pihlak on Elva valla
spordiellu panustanud alates 2011.
aastast ning tema eestvedamisel
on alguse saanud ka Elva spordi
kuu. Samuti juhib Pihlak spordi
klubi Altia.
2019. aasta spordisõbra tiitlile
esitati Elva vald, sest vald toetas
2019. aastal spordiürituste korral
damist üle 50 000 euroga ning vald
toetab noortespordis 14 erinevat
spordiala, kokku aastas ligi 215 000
euroga.

kokkuvõttes I koht).

21. VEEBRUAR

22. VEEBRUAR

24. VEEBRUAR

» kell 9 Eesti Vabariik 102 – kontsert-aktus Rannu
Rahvamajas. Esineb LED-saksofonist Henri Aruküla.
» kell 19 Eesti Vabariigi 102. aastapäeva tähistamine
Puhja Seltsimajas. Kontserdikülalised on Liisi Koikson
ja Joel Remmel.
» kell 20 Pidu nagu muiste Lõõtsavägilastega Rõngu
Rahvamajas. Pühendatud Eesti Vabariigi aastapäeva
tähistamisele. Pilet 10 € / 15 €.

» kell 18 Erki Pärn
oja kontsert Konguta Rahvamajas.
Eesti Vabariigi 102.
aastapäevale pü
hendatud kontsert.
Pilet 3 € / 6 €.

» kell 13 Iseseisvuspäeva tänujumalateenistus
Elva Kirikus (Pargi tn 8). Jutlustab Peeter Tamm.
» kell 15 Eesti Vabariik 102 – kontsert-aktus
Elva Kultuurikeskuses. Elva valla tunnustuste
üleandmine. Aktusel esinevad Elva Gümnaa
siumi neidudekoor, aktuse põimib tervikuks
Kaidi Koppel. Kontserdil esineb Marek Sadam
ja Jaan Sööt.
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Elva valla aasta meessportlane
usub iseendasse
Elva valla 2019. aasta

tagant
järele targemaks saanud ja
hakanud tegema õigemaid otsu
seid, mis on hakanud mu tulemusi
ja keskmist taset kõrgemale viima.

meessportlase tiitli
pälvis Ergo Tamm.
TRIINU PAAS
TOIMETAJA

E

rgo on silmapaistev viske
sportlane, kes on alati
valmis Elvat esindama.
Praegu treenib ta Tartu
Ülikooli Spordiklubis. Kergejõusti
kuga on Ergo tegelenud 16 aastat,
millest 11 aastat on tegelenud oda
viskega.
2019. aastal võitis Ergo Eesti
Meistrivõistlustel viienda koha
odaviskes. Tema isiklik rekordtule
mus odaviskes on 69,4 m (800 g).

Kust tekkis huvi ja kui vanalt
alustasid treeningutega?
Kõik sai alguse 2004. aastal. Käisin
siis Elva Gümnaasiumi kuuendas
klassis. Kehalise kasvatuse õpetaja
Margit Thomson leidis, et ma olen
tubli ning võiksin osaleda võist
lustel. Peale seda kutsus ta mind
juba kergejõustiku trenni. Toona
olid meelisaladeks 60-meetri jooks
ja kaugushüpe. Heitealade juurde
jõudsin alles keskkoolis. 2009. aas
tal toimusid koolinoorte meistri
võistlused Ülenurmel. Margit üt

Foto: Siim Semiskar

ERGO UNISTAB TULLA EESTI
MEISTRIVÕISTLUSTEL MEDALILE.

les, et pani mind kirja odaviskesse.
Kuigi trennis olin natuke odaviset
harjutanud, puudus mul siiski õige
tehnika. Kuid kõigest hoolima
ta saavutasin teise koha – 42,78 m
(600 g). Tõsisemalt hakkasin oda
viset harrastama aga siis, kui sain
esimesed odaviskenaelikud.
2010. aastal läksin teadlikult Tar
tusse trenni, Peeter Koorepi käe
alla. Juba teisel aastal peale trenni
minekut õnnestus Rakveres toimu
vatel Juuniorite Eesti Meistrivõist
lustel saada pronks medal. Sealt sai
alguse minu saavutussportlase tee
kond Tartu Ülikooli Spordiklubis.

Kui sageli trenni teed?
Neli korda nädalas. Kolmapäeval ja
pühapäeval puhkan ning laupäeval
on selline aktiivne puhkus – käin
näiteks looduses jalutamas. Sport
lasele on väga tähtis taastumine ja
puhkamine.
Millised on järgmised võistlusplaanid?
Tahaks Eesti Meistrivõistlustel
medalile tulla – see on mul mitu
aastat täitumata unistus. Olen ol
nud kord lähemal, kord kaugemal.
See aasta on ettevalmistused olnud
kõige tõsisemad. Olen aastatega

Aasta naissportlane Eneli
Õigus usub mõttejõusse

E

neli Õigus on FC Elva
esindusnaiskonna mängija,
kes mängis 2019. aasta naiste
Esiliigas hooajal kokku 21 mängus
1890 minutit. Eneli lõi hooaja jook
sul viis väravat. Klubi valis ta FC
Elva esindusnaiskonna 2019. aasta
mängijaks.
Kust tekkis huvi ja kui vanalt
alustasid treeningutega?
Jalgpallitreeningutega
alustasin
15-aastaselt, aga spordiga olen alati
tegelenud. Olen käinud kergejõus
tikus, aeroobikas, peotantsus, ten
nises, võrkpallis ja sõutantsus.

Kui sageli trenni teed?
Teen trenni kuni kolm korda näda
las.
Millised on järgmised võistlusplaanid?
Praegu ei ole mul võistlusplaane
– võtan aja maha ja mõtlen sellele
uuesti 2021. aasta jalgpallihooaja
alguses.
Milline on Sinu spordialane eesmärk?
Kui ma olin noorem, siis tahtsin
jõuda Eesti mõistes naiste jalgpallis
tippu ja mängida Eesti naiste koon
dises, kuid tegelikult pärast noorte

koondise lõppu keskendusin roh
kem õpingutele ja karjäärile. Olen
oma valikuga rahul ning jätkan
jalgpalli mängimist hobi korras.
Kas Sul on olnud tõsisemaid vigastusi?
Tõsiseid vigastusi ei ole olnud –
ükskord murdsin käeluu.
Kuidas ennast motiveerid?
Mul on kõrge sisemine motivat
sioon – vahet pole kas tegemist on
spordiga või millegi muuga. Kui ma
olen trenni või võistlustele tulnud,
siis ma ei anna kunagi alla ja olen
valmis pingutama. Usun, et õige

Milline on Sinu spordialane eesmärk?
Eesti Meistrivõistlustel võiks jõuda
vähemalt poodiumile ja sealt eda
si Euroopa Meistrivõistluste nor
matiivi täitmiseni. Kui tänavuse
Euroopa MV normatiiv on umbes
80,5 m, siis täna on mul natuke üle
kümne meetri sellest puudu. Aga
ma ei ole väga nördinud, sest saan
aru, et kui tippsportlased teevad
trenni kaks korda päevas ja mina
vaid korra päevas, siis ma jäängi
arengus maha. Enda jaoks olen ik
kagi tipptasemel harrastaja.
Olen mõelnud selle peale, et
võiksin olla heitealade treener. See
oleks üks väljund, kuidas oma tead
misi ja kogemusi, mis aastatega
on kogunenud, jagada. Varasemalt
puudus selleks võimalus, kuna El
vas polnud selleks sobivaid tingi
musi. Sel aastal valmiv Elva spordi
hoone annaks kindlasti võimaluse
sellega tegeleda.
Kas Sul on olnud tõsisemaid vigastusi/traumasid?
Suuri vigastusi pole õnneks olnud.
Olen ennast teadlikult natuke ta
gasi hoidnud ning teinud teadli

mõttetööga on võimalik tõsta oma
soorituse taset.
Milliseid Sinu omadusi selle ala
harrastamine arendab?
Kuna jalgpall on võistkonnasport,
siis ei piisa vaid ühe inimese osa
vusest ja motiveeritusest – meil
on vaja, et kogu võistkond toi
metakse ühtse tiimina. Ma arvan,
et õpin kõige rohkem inimeste
psühholoogiat – kuidas motivee
rida meeskonda, kuidas teoreeti
lised teadmised anda edasi nii, et
neid ka väljakul näha oleks jne. Ma
usun, et Eesti naiste jalgpallis on
võimalik puhtalt teooria raken
damisega kõrgele jõuda – tervel
tiimil õiged liikumised, õigel ajal,
positsiooni valikud jne. Mängijad
ei pea olema individuaalselt üli
malt osavad. Vähesed tiimid Eestis
suudavad seda päriselt ellu viia.

kumat treenimist. Kunagi oli üks
hüppe
liigese väänamine, aga see
juhtus hoopis korvpallimängu ajal.
Kuidas ennast motiveerid?
Mul on väga hea koht – selleks on
kodus üks sein, kus on kõik minu
medalid. Kindlat arvu ei oska öelda,
aga neid on kusagil üle 110. Need ei
ole kõik suurvõistluste medalid, on
ka selliseid n-ö lihtsamate võist
luste omi, aga kui neid vaadata,
tekib küsimus, kas olen tõesti juba
nii palju saavutanud, nii kaugele
jõudnud. Edasiminemiseks annab
jõudu ka ka teadmine, et eelmine
hooaeg oli kõige edukam, kõige pa
remad numbrid statistika mõttes.
Kindlasti ei ole sellist juttugi, et ma
peaks pooleli jätma. Usku endasse
on!
Milliseid Sinu omadusi selle ala
harrastamine arendab?
Sport vormib ja kujundab inimest
ning isiksust tugevalt. Areneb
distsi
pliin, enesekindlus, tasa
kaalukus, otsusekindlus, oskus
fokuseerida ja keskenduda ning
tugevnevad isikuomadused ja suht
lemisoskus.
Mida tähendab Sinu jaoks Elva
valla aasta sportlase tiitel?
Kindlasti ei suhtu ma sellesse üks
kõikselt. Usun, et see on tunnustus
tagantjärele. Elvat olen kergejõusti
kus esindanud päris pikka aega. Ma
ei ole kunagi ühtegi võistlust vahe
le jätnud sellepärast, et ma ei viit
si või ei taha. Olen olnud erineva
tel võistlustel alati olemas ja Elvat
esindanud. Usun, et nüüd lõpuks
siis märgatakse ja tunnustatakse
seda.

Kas Sul on mõni hea nõuanne
noortele spordikarjääriga alustajatele?
Mõttejõul on suur jõud. Usu selles
se!
Mida tähendab Sinu jaoks Elva
valla aasta sportlase tiitel?
Ma olen väga tänulik, et mulle sel
line tiitel on tulnud, kuid tänasel
päeval ma kahjuks ei saa sellest
rõõmu tunda nagu ma oleksin
tundnud aastaid tagasi, kui tege
lesin spordiga veel tõsiselt. Prae
gu mängin ainult hobi korras ning
spordialaseid eesmärke ei ole. Ma
usun, et Elva vallas on minust pal
ju tublimaid sportlasi, kes seda
tiitlit oleksid väärinud. Ma loo
dan, et uuel aastal leitakse pärlid
üles ning tiitlid lähevad õigetesse
kätesse.
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Rõngu kooli õpilased kohtusid Eesti
Laulu poolfinalistide ja USA saatkonnaga
Jaanuari lõpus külastasid Rõngu Keskkooli Tartu

Kelli Odhuu (inglise keele prog
rammide regionaalne koordinaa
tor) on Eestis elanud juba kaks
aastat ning ta viibib Eestis veel
järgnevad kaks aastat. Ta on selle
üle õnnelik, sest tema arvates on
Eesti väga kaunis riik.
Yvette Saint-Andre elab küll
Washingtonis, kuid on pärit Amee
rika Ühendriikide osariigist nime
ga Maine. Põnev kokkusattumus on
see, et Maine’i rahvaarv on täpselt
sama nagu Eestis. Yvette tutvustas
oma kodukoha kooli ning rääkis,
millised kombed ja üritused on
Ameerika koolides.

2024 meeskond koos Eesti Laulu poolfinalistidega
ning veebruari alguses kohtusid õpilased külalistega
USA saatkonnast.
TRIINU PAAS
TOIMETAJA

E

esti Laulu konkursi pool
finaalid toimuvad teist
aastat järjest Tartus. Koos
töös ERR-i ja Tartu linnaga
külastas Tartu 2024 meeskond Ees
ti Laulu poolfinalistidega ka Tartu
ja Lõuna-Eesti koole, kus korraldati
õpilastele minikontserdid.
28. jaanuaril esinesid Rõngu
Keskkoolis Inger, Jennifer Cohen
ja Merilin Mälk. SA Tartu 2024 ju
hatuse liikme Erni Kase hinnangul
on koolikontserdid hea näide vald
konnaülesest koostööst, mis val
mistab ette kultuuripealinna tiitli
kandmiseks.
„Kuna Tartu on koos Lõuna-Ees
tiga 2024. aasta Euroopa kultuuri
pealinn, oleme väga rõõmsad, et
ühest Eesti suurimast muusika
sündmusest saavad sel aastal osa
nii Tartu, Tõrva kui ka Rõngu ini
mesed. Õpilaste huvi artistidega
kohtumiseks on suur ning tekitab
palju põnevust – see on eriline
võimalus kohtuda kuulsate muusi
kutega,“ selgitas Kask ettevõtmise
olulisust.

Õpilased võtsid artistid
soojalt vastu
Rõngu Keskkooli saal oli puupüsti
õpilasi täis – kohal oli ligi sada last.
Igaüks ootas kannatamatult kont
serdi algust. Esimesena astus lavale
Merilin Mälk, siis Jennifer Cohen
ning seejärel Inger. Neist igaüks
esitas oma repertuaarist kaks-kolm
lugu, mille hulgas kõlasid ka selle
aastased Eesti Laulu lood. Lõpetu
seks esitasid artistid ühise laulu Ed
Sheeran „Perfect“.
Õpilased filmisid ja pildistasid
kontserti, mõnel tatsus jalg ning
mõni julgem laulis isegi kaasa.
Suuremaks sagimiseks läks aga siis,
kui minikontsert oli lõppenud ning
õpilastel oli võimalus muusikutega
pilti teha ning küsida autogramme.
Peale selle oli võimalik oma iidoli
tega niisama juttu ajada ning kes
soovis, sai ka kallistuse. Muusikud
ei olnud ka kadedad jagama julgus
tavaid ja innustavaid sõnu nagu
näiteks „Igaüks on ilus ja andekas“.
Uurisime õpilastelt, kas nad Ees
ti Laulu vaatavad ning tuli välja, et
kõik elavad küll südamest kaasa,
aga keegi oma lemmikut nimetada
ei osanud – kõigile hoitakse võrd
selt pöialt.

Õpilased tundsid huvi

EESTI LAULU POOLFINALISTID
KÜLASTASID RÕNGU KESKKOOLI.

USA saatkonna
külalised
4. veebruaril käisid Rõngu Kesk
koolis külalised USA saatkonnast:
Yvette Saint-Andre, inglise keele
programmide ametnik USA välis
ministeeriumis; Kelli Odhuu, ingli
se keele programmide regionaalne
koordinaator, kes resideerub Tal
linnas USA saatkonnas; Tiiu Vitsut,

Foto: Kiur Kaasik

kultuuri- ja haridusprogrammide
(sh inglise keele programmide)
spetsialist. Külastuse eesmärk oli
tutvustada Rõngu kooli õpilaste
le Ameerika koolielu ning aruta
da, millised on erinevused Eesti ja
Ameerika koolide vahel. Harivast
ning silmaringi laiendavast kooli
tunnist võtsid osa 10.–12. klasside
õpilased.

Aita Elva uus keskväljak viia Euroopasse!

S

elle aasta kevadel esin
dab Eestit Veneetsia 17.
arhitektuuribiennaalil eks
positsioon „Väärikas kahanemi
ne“, mille autorid kutsuvad kõiki
eestimaalasi üles saatma fotosid
Elva uuest keskväljakust.
Fotosid oodatakse ka teistest
„Eesti Vabariik 100“ arhitektuuri
programmi „Hea avalik ruum“
raames valminud linnaväljaku
test ja -keskustest Tõrvas, Põlvas,
Valgas, Raplas, Võrus, Kuressaares
ja Rakveres.

Ekspositsiooni üks autoritest,
arhitekt Kalle Vellevoog kutsub
üles pildistama linnade uuenda
tud keskusi ning inimeste ja elu
toimimist nendes: „Tähtis on, et
foto kannaks emotsiooni, sellel
oleks näha inimesi nautimas ja
kasutamas uut linnaruumi.“
Valikut fotodest kasutatak
se Veneetsia 17. arhitektuuri
biennaali Eesti ekspositsioonil
ning selle hilisemal ringsõidul
mujal Euroopas ja Eestis. Biennaal
on Veneetsias avatud 23. maist 29.

novembrini 2020 ja seda külastab
tavaliselt kuni 300 000 inimest.
Eelistatud on horisontaalsed
fotod ning pilte saab 31. märtsini üles laadida veebilehele avalikruum.ee/veneetsia2020, kust
leiab ka täpsemad tingimused.
Veneetsia 17. arhitektuuri
biennaali Eesti ekspositsioon
„Väärikas kahanemine" kesken
dub kahanevate linnade elukesk
konna kvaliteedi parandamisele.
Autorite ( Jiri Tintera, Kalle Velle
voog, Garri Raagmaa, Martin Pe

danik ja Paulina Pähn) sõnul on
rahvastiku kahanemise põhjused
globaalsed, kuid tagajärjed lokaal
sed. Üks viis, kuidas selle näh
tusega võidelda, on keskenduda
elukvaliteedi parandamisele ning
kohatunnetuse ning -identiteedi
tugevdamisele.
Eesti ekspositsiooni sõnum on,
et kvaliteetsel linnaruumil on sel
les võitluses väga oluline roll ning
selle heaks saavad linnad ja arhi
tektid väga palju ära teha. Ekspo
sitsioonil kasutatakse näidetena

Yvette lasi õpilastel omavahel
mõne minuti arutada, mis võiks
olla Ameerika koolides teistmoodi
kui Eestis. Ühiselt toodi välja järg
mised tähelepanekud: isiklikud
kapid, kollased koolibussid, igal
spordiklubil oma tantsutüdrukud,
lõpuballid, erinevad festivalid, koo
limuusikalid. Tähelepanuväärne oli
see, et Rõngu kooli õpilased aruta
sid omavahel inglise keeles.
Peale selle soovisid õpilased ise
rohkem teada saada järgmistel tee
madel: kuidas toimub koolilõuna;
kuidas on jaotatud vaheajad; mis
suguseid keeli on võimalik koolides
õppida ja palju muud.
Rõõm on tõdeda, et Rõngu Kesk
kooli lapsed on avatud silmaringiga
ja tunnevad huvi võõraste kultuuri
de ja rahvaste vastu ning on julged
rääkima külalistega inglise keeles.

programmi „Hea avalik ruum" käi
gus 2018.–2019. aastal valminud
linnaväljakuid ja -keskuseid. Eks
positsioon tutvustab linnaruumi
arengusuundi kahanevates linna
des kolmel ruumiskaalal: riik, linn
ja linnasüda.
Eesti on Veneetsia arhitektuu
ribiennaalil osalenud alates 2000.
aastast, seni kokku üheksal korral.
Eesti ekspositsiooni produtsent ja
rahvusvahelise kuraatorivõistluse
korraldaja on Eesti Arhitektuuri
keskus, kaaskorraldaja on Eesti
Arhitektide Liit ning koostöö
partnerid on Kultuuriministee
rium ja Eesti Kultuurkapital.
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Volikogu 27. jaanuari istung

Korraldatakse Verevi järve
rannaala detailplaneeringu
avaliku arutelu

Elva Vallavolikogu 27. jaanuari istungi päevakorras oli kaks määruse eelnõu ja kolmteist otsuse eelnõu. Kaks
päevakorrapunkti olid informatiivset laadi – vallavalitsuse ülevaade ning informatsioon ja sõnavõtud.
Enne päevakorra kinnitamist soovisid sõna Ulila elanike esindajad, kes andsid volikogule üle Ulila elani
ke pöördumise koos allkirjadega. Elanikud soovivad, et kergliiklustee rajatakse 2021. aastal. Seejärel võttis
vallavalitsus päevakorrast maha eelnõu, mis käsitles Kentsi paisjärve maaüksusele hoonestusõiguse sead
mist SA Elva Kultuur ja Sport kasuks. Vallavalitsus soovib eelnõu täpsustada ja tuleb sellega uuesti istun
gile märtsis. Päevakord kinnitati seejärel muudetud kujul.
Vallavalitsuse infopunktis tutvustas vallavanem Toomas Järveoja valla põhinäitajaid elanike arvu muu
datuste osas. 1. jaanuari seisuga elab rahvastikuregistri andmetel Elva vallas 14 630 elanikku. Seejärel andis
vallavanem ülevaate 2019. aasta eelarve täitmisest ning käimasolevatest hangetest ja projektidest. Ette
kande lõpus vastas vallavanem kahele eelmisel istungil esitatud arupärimisele, üks puudutas jõulupakkide
teemat ja teine Hellenurme hooldekodu teemat saates „Pealtnägija“.
Volikogu kiitis heaks Tartu maakonna kultuuristrateegia aastani 2025. Strateegia koostas Tartu
maa Omavalitsuste Liit koostöös kõigi maakonna omavalitsustega. Strateegia peamine eesmärk on teha
sihipärast koostööd maakonnas kultuurivaldkonnas ja see on seotud Tartu kui kultuuripealinna staatu
sega, mis saabub 2024. aastal. Strateegiat tutvustasid omavalitsusliidu kultuurispetsialist Astrid Hallik ja
tegevjuht Sven Tobreluts.
Volikogu kehtestas määrusega uue kalmistute kasutamise eeskirja. Uus eeskiri kehtib kõigil valla
kalmistutel, eelnevalt oli igal kalmistul oma eeskiri. Eeskirja eesmärk on reguleerida kalmistute halda
mist ja kasutamist. See puudutab nii hauakohtade väljaandmist, hauakoha kasutajatega lepingute sõl
mimist kui ka heakorra küsimusi. Eeskiri oli eelnevalt avalikul konsultatsioonil ja sellele esitati mitmeid
muudatusettepanekuid ka volikogu majanduskomisjoni poolt. Mitmed muudatusettepanekud on ka lõpp
tekstis kajastatud. Eeskiri jõustub 1. aprillil 2020, vallavalitsuse ülesanne on eeskirja tutvustamine valla
elanikele ja kalmistutel toimuva tegevuse viimine kooskõlla eeskirja nõuetega.
Volikogu kinnitas teenetemärgi Elva Täht saajad. Elva Täht on üks kahest volikogu poolt otsustatava
test valla tunnustusavaldustest. Elva Tähe nimetusele kandideeris kuus esitatud inimest ja eestseisuse poolt
valiti neist välja kolm. Elva Tähe saavad Palupera koolijuht Svetlana Variku, Elva malevkonna kauaaegne
juht ja koduloouurija Aarne Salo ning Elva Laskespordiklubi pikaaegne juht ja laskespordi eestvedaja Karl
Kontor. Elva Täht antakse üle Vabariigi aastapäeva aktusel. Volikogu valis salajasel hääletamisel Elva valla
tegija 2019 ja tegu 2019. Tiitli saajad avalikustatakse ja aunimetused antakse üle vabariigi aastapäeva aktusel.
Vallavara omandamised. Päevakorras oli kokku viis vallavara võõrandamise või omandamisega seotud
otsust. Volikogu otsuse alusel ostab Elva vald kaks kinnistut Hellenurme külas kergliiklustee ehitamiseks.
Need on väikesed maaüksused (117 m2 hinnaga 60 eurot ja 239 m2 hinnaga 110 eurot), kuid on vallale
kergtee rajamiseks väga vajalikud. Vald ostab AS-lt Elektrilevi kinnistu Kesk tn 32a Elva linnas, tegemist
on endise alajaama aluse maaüksusega, kuhu laieneb vallamaja parkla. Selle kinnistu suurus on 171 m2 ja
ostuhind on 354 eurot. Vald omandab veel ühe kinnistu vahetuse korras – kinnistu Valga mnt 14 Rõngu
alevikus. Vald annab selle kinnistu eest vastu Männiku kinnistu Pühaste külas ja maksab Valga mnt 14
omanikule veel lisaks 15 000 eurot. Valga mnt 14 kinnistu asub Rõngu Rahvamaja kõrval ja on vajalik rahva
maja parkimiskohtade suurendamiseks. Kinnistul asuva hoone (endine meierei) osas puuduvad praegu
plaanid, kuid võimalik on ka selle lammutamine kui hoonele ei leita kasutust.
Vallavara võõrandamine. Volikogu otsusega antakse AS-le Emajõe Veevärk tasuta üle Pihlaka kinnis
tu Konguta külas. Maaüksuse suurus on 149 m2 ja sellel asub töötav puurkaev, mis varustab küla korter
majasid joogiveega.
Arvamuse andmine geoloogiliste uuringute läbiviimise taotlusele. OÜ Suuremäe Karjäär taotles
Keskkonnaametist luba geoloogiliste uuringute teostamiseks Poole külas (Põrgumäe karjääris) ja Kesk
konnaamet on pöördunud Elva valla poole arvamuse saamiseks. Plaanides on kirjas kuni 30 puurimisava
tegemine ja 30 kaeveõõne kaevamine materjalivaru kindlakstegemiseks. Uuritav materjal on ehitus- ning
täitekruus ja liiv. Kuna uuringuala on töötava kruusa- ja liivakarjääri kõrval ja osaliselt selle alal ning üld
planeeringu järgi on tegemist mäetööstusmaaga, siis nõustus volikogu Keskkonnaameti loa andmisega.
Luba kehtib kaks aastat.
Laenu võtmine. Vallavalitsus saab loa võtta arvelduskrediiti kuni 500 000 eurot, et katta jooksvaid kulu
sid seoses projektitoetuste laekumise viibimisega. Mitmed suured projektid nagu Puhja kooli remont ning
Kesk tn ja linnasüdame rajamine osas on ehitajale väljamaksed tehtud, kuid projektide toetusmeetmest on
toetuste laekumine viibinud. Seetõttu on võimalik, et perioodiliselt on vajalik arvelduskrediidi kasutami
ne likviidsuse tagamiseks.
Ettevõtlus- ja turismikomisjon sai uued juhid. Komisjoni senine esimees Rein Abel esitas avalduse
komisjoni juhi kohalt lahkumiseks. Seoses sellega valiti uuesti nii komisjoni esimees kui ka aseesimees.
Volikogu ettevõtlus- ja turismikomisjonile valiti uueks esimeheks salajasel hääletamisel volikogu liige
Madis Ess (VL Ettevõtlikud) ja aseesimeheks volikogu liige Vambola Siplegas (VL Elvamaa Esimesed).
Järgmine korraline volikogu istung toimub 9. märtsil 2020.
Maano Koemets
Volikogu esimees

Verevi järve rannaala detailplaneeringu ja keskkonnamõju strateegi
lise hindamise (KSH) aruande eelnõu avaliku väljapaneku ajal laekus
detailplaneeringu ja KSH aruande eelnõu kohta mitmeid arvamusi.
Esitatud arvamuste arutamiseks korraldab Elva Vallavalitsus
19. veebruaril algusega kell 18 Elva Vallavolikogu saalis (Kesk 32,
Elva) avaliku arutelu.
Arutelul on võimalik koos planeeringu koostaja, mõjude hin
damise asjatundja ja vallavalitsusega esitatud arvamused ning
planeeringulahendus läbi arutada, samuti saab esitada täiendavaid
küsimusi. Kõik huvilised on arutelule oodatud.
Toome siinkohal välja mõned esitatud arvamused ning valla
valitsuse vastused. Näiteks avaldati arvamust, et „kavandatava ranna
hoone-ujula maht on liiga suur ja asukoht ei ole sobilik“.
Vallavalitsus on kaalunud rannahoone-ujula rajamiseks võima
likke asukohti Elva linnas. Verevi ranna maa-ala on valla omandis.
Rannas on praegu erinevad randa teenindavad hooned, mis on tu
gevalt amortiseerunud ning ei paku supelrannas tänapäevaseid vaba
aja veetmise võimalusi. Seetõttu valiti detailplaneeringu alaks just
Verevi järve äärne ala. Ebaotstarbekas on rajada ainult rannahoone
funktsiooniga hoonestust, sest enamuse aja aastast seisab hoone
kasutuseta. Vald on võtnud strateegilise suuna, et leida avaliku kon
kursi korras hoonestaja, kelle abiga saaks püstitada randa aastaring
seks kasutamiseks mõeldud mitmefunktsiooniline hoone. Kahjuks ei
võimalda valla eelarvelised vahendid ainult hooajaliseks kasutuseks
mõeldud rannahoone rajamist ja selle edasist ülalpidamist. Ka ujula
rajamiseks ja selle ülalpidamiseks ei jätku vallal ilma erainvestorita
piisavaid rahalisi vahendeid. See, missuguste arhitektuursete tingi
muste ja lahendustega hoone randa sobib, selgitatakse välja vallava
litsuse korraldatava arhitektuurikonkursiga.
Avaliku väljapaneku ajal esitati arvamus: „Supelranna avalik maa
muudetakse ärimaaks ja piiratakse juurdepääsu ranna-alale, detail
planeering on vastuolus Elva linna üldplaneeringuga.“
Detailplaneeringu koostamise lähtedokumendid on Elva lin
na üldplaneering ja arengukava. Elva valla arengukava 2019-2025
ja eelarvestrateegia näevad tegevuste kavas ette arendada vaba aja
veetmiseks vajalikku taristut sh ujula ja veekeskuse rajamist. Üld
planeeringu järgi on supelranna maa-ala (Verevi rand) avalikult kasu
tatav piirkond veekogu ääres inimeste puhkamiseks ja suplemise või
maldamiseks koos selleks vajalike rajatistega. Rannaala maakasutuse
sihtotstarve on üldkasutatav maa ning jääb ka pärast planeeringu
kehtestamist ja rannahoone-ujula ehitamist samaks. Planeering ei
näe ette rannaala juurdepääsu piiramist. Säilivad kõik olemasolevad
juurdepääsud Tartu maanteelt ja Järve tänavalt. Kavandatav hoone
on ühiskondlikult kasutatav, kuid hoones pakutavad teenused võivad
olla osaliselt tasulised.
Vallavalitsusele esitati arvamus: „Verevi järve kalda ehituskeelu
vööndi vähendamine ei ole põhjendatud.“
Planeeringuala jääb valdavas osas Verevi järve kalda ehitus
keeluvööndisse (50 m). Kehtiva Elva linna üldplaneeringuga on
planeeringualal vähendatud ehituskeeluvööndit maksimaalselt 20
m peale järve veepiirist. Üldplaneeringus esitatud ehituskeeluvööndi
piiri määramisel arvestati detailplaneeringut, mis koostati sellele ala
le 2011. aastal. Kavandatava tegevusega jäävad ehituskeeluvööndisse
osaliselt kavandatav rannahoone-ujula koos terrassiga ja kõnniteed
(sh võimalik rannapromenaad). Ehituskeeld ei laiene supelranna tee
nindamiseks vajalikele rajatistele ja kavandatavale teele , seega on
ehituskeeluvööndi vähendamine vajalik vaid hoone ja selle juurde
kuuluva väliterrassi rajamiseks.
Tule arutelule ja esita oma arvamus!
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Osaleti tugispetsialistide
teenuse osutamise
mudeli väljatöötamisel
Elva Vallavalitsus viis eelmisel aastal koos Põltsamaa ja Mustvee
Vallavalitsusega ellu projekti "Põltsamaa, Mustvee ja Elva vallale
tugispetsialistide teenuse juhtimis- ja teenuseosutamise struktuuri ja
teenuse osutamise mudeli väljatöötamine".

E

esmärk oli välja tööta
da igale vallale tema va
jadustest lähtuv mudel
tugispetsialistide teenuse
osutamiseks. Tugispetsialistid on
eripedagoogid, logopeedid, sot
siaalpedagoogid ja psühholoogid.
Projekti abil oleme teinud sel
geks teenuste osutamise vajadu
se ja mahu, tänased ja tulevased
probleemkohad, olemasolevad res
sursid. Aruteludes on osalenud nii
valla tugispetsialistid, lapsevane
mad kui ka kooli- ja lasteaiajuhid.
Projekti tulemuseks oli igale

omavalitsusele vajadusi arvestav
tugispetsialistide teenuse osutami
se mudel, Selle alusel saab alustada
teenuse osutamiseks vajalike muu
datuste ettevalmistamist ja ellu
viimist.
Tänaseks on meie haridus- ja
kultuuriosakond
korraldanud
kolm koostöökohtumist valla tugi
spetsialistidega. Valmistame ühi
selt ette erialarühmade loomist,
kus asjatundjad saavad omavahel
jagada nii erialaseid kogemusi kui
ka nõustada kolleegi.
Kogu projekti maksumus oli 29

Avaneb hajaasustuse
programmi taotlusvoor
Hajaasustuse programmi
2020. aasta taotlusvoor
on avatud ajavahemikul
17.02.2020-17.04.2020.

R

TK hajaasustuse program
mi kaudu rahastatud toe
tuse abil on võimalik välja
ehitada veevärk ja kanalisatsioon,
teha korda koduõuest suurele teele
viiv juurdepääsutee või paigalda

da autonoomseid elektrisüsteeme.
Projektide teostumisse panusta
vad võrdselt nii riik, kohalik oma
valitsus kui ka taotleja.
Taotlus esitatakse iga toetatava
valdkonna kohta eraldi.
Toetuse maksimaalne summa on
6500 eurot, taotluse osakaal projek
ti maksumusest on maksimaalselt
67%, omafinantseering 33%.
Toetatavad tegevused:
» majapidamises joogivee kätte
saadavuse tagamine,

411,76 eurot, millest 25 000 eurot
tuli Euroopa Sotsiaalfondist. Iga
omavalitsuse omaosalus oli 1470
eurot.
Projekti lõpparuandega saab tut
vuda valla kodulehel: elva.ee/tugis
petsialistide-projekt
Mare Tamm
Haridus- ja kultuuriosakonna
juhataja

» elamu heitvee nõuetekohase ka
naliseerimist tagava süsteemi
rajamine,
» aastaringselt ligipääsetava juur
depääsutee rajamine,
» leibkonna vajadustele vastava
autonoomse
elektrisüsteemi
rajamine (tingimusel, et maja
pidamine ei ole liitunud elektri
võrguga).
Küsimuste korral palume kohe
pöörduda vallavalitsuse piirkon
na koordinaatorite või arendus
spetsialisti Allan Alliku poole
(allan.allik@elva.ee/5669 4684).
Loe rohkem: elva.ee/haja.

Palupera kool ootab ideid esialgse
koolitare asukoha tähistamiseks

P

alupera Põhikool kuulutab
välja ideekorje, et leida parim
viis esialgse koolitare asu
kohta tähistamiseks. Kõikide ideed
on oodatud!
Järgmise aasta sügisel täitub Pa
lupera kooli asutamisest 245 aastat

(1786, Oesce-Veski). Sellega seoses
soovib Palupera vilistlasnõukogu tähistada teadaoleva esialgse
koolitare asukohta, kus anti haridust Palupera ümbruskonna
lastele. Koolitare asus Otepää valla
idaservas maantee lähedal.

Ideid oodatakse 1. maini 2020
e-aadressil http://bit.do/palupe
raideekorje või aadressil Palupe
ra põhikool, Elva vald, Tartumaa
67511, märksõnaga „KOOLITARE“.
Parimad ideed saavad vilistlas
nõukogult kingituse!

LÜHIDALT

LHV ja Luminori
sularahaautomaat Elvas
Kliendid saavad nüüd LHV ja Luminori ühisvõrgu
sularahaautomaate kasutada ka Elvas, Otepääl, Jõgeval,
Kärdlas ja Imavere Tikupoisis.

E

lvas asub ööpäev läbi ligipääsetav sularaha väljavõttu võimal
dav automaat Maxima kaupluse juures.
Kokku on LHV ja Luminori ühises üle-eestilises sularaha
automaatide võrgustikus 125 automaati.

Vaksalihoonesse otsitakse
toitlustusasutuse pidajat
SA Elva Kultuur ja Sport korraldab läbirääkimistega
pakkumise äriruumide aadressiga Elva, Pargi tn 2
(suurusega 88,0 m2, välja ehitatud toitlustuskohaks) ja
Pargi tn 2a (netopinnaga 29,4 m2) üürile andmiseks.

S

A Elva Kultuur ja Sport on määranud äriruumi üüri alg
hinnaks 4 eurot ühe ruutmeetri kohta kuus. Äriruum antakse
kasutusse toitlustusteenuse osutamiseks. Pakkuja peab esita
ma kavandatava toitlustuskoha kontseptsiooni.
Pakkumise võitja selgitamise aluseks on toitlustuskoha kont
septsioon, mis lähtub äriruumide kasutusotstarbest ning parim
pakutud üürihind.
Elektroonilised pakkumused tuleb esitada hiljemalt
28.02.2020 kella 11-ks e-aadressile katlin.saarela@elva.ee , millele on märgitud pealkirjaks „Pargi tn 2 äriruumi üürile“. Pak
kumused avatakse 28.02.2020 kell 11.15. Pakkumuste avamine ei ole
avalik ning esitatud pakkumuste sisu avalikustamisele ei kuulu.
Lisainfo: Kätlin Saarela, katlin.saarela@elva.ee, tel 516 1891

VAKSALIHOONES ANTAKSE ÜÜRILE ÄRIPIND.

Foto: Kayvo Kroon

LUGEJA KÜSIB
Millal tehakse korda Elva linnas Pikk tänav?
Praegu käib Pika tänava projekteerimine, mis
valmib selle aasta kevadel. Tänavat plaanitak
se ehitada kolmes etapis aastatel 2020–2022.
Sel aastal on plaanis renoveerida Pika tn lõik
Pargi-Supelranna. Kevadel parandatakse eba
tasasused ka Pika tn lõpupoole.
Kas sel aastal toimub Lõuna-Eesti ralli Elva linnakatse ning mis
piirkonnas?
Lepingut ei ole veel allkirjastatud, kuid kokkulepe on sõlmitud. Elva
linnakatse toimub 25. juulil ning see saab toimuma samas piirkon
nas, nagu eelmisel aastal.
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Elvakate turismiseiklused Riia ja
Tallinna turismimessidel
HEMMINKI OTSTAVEL
TURISMIJUHT

B
ELVA MEESKOND TURISMIMESSIL TOUREST 2020.

Foto: erakogu

Aasta algus tähendab paljudele turismiinimestele tihedat tööaega, mil valmistu
takse uueks turismihooajaks ning käiakse oma sihtkohti aktiivselt tutvustamas
erinevatel turismimessidel. Sama kehtib ka tegusa Elva valla turismimeeskonna
kohta, kellel õnnestus jaanuari lõpus tutvustada Elva piirkonda esimest korda
rahvusvahelisel Balttouri turismimessil Riias ning veebruari alguses juba väga
mitmendat aastat Touresti turismimessil Tallinnas.

alttouri messil uurisime
külastajatelt, kui palju
teavad lõunanaabrid meie
piirkonna ja siinsete puh
kamisvõimaluste kohta. Selgus, et
enamik polnud kahjuks Elvast kui
piirkonnast midagi kuulnud, kuid
loodetavasti said nad nüüd mitu
head põhjust, miks meile lähiajal
külla tulla. Näiteks tutvustasime
oma vastvalminud põnevat mat
kamängu, milles saavad aprillist
oktoobrini osaleda nii lastega pe
red, kolleegid kui ka sõpruskonnad.
Samuti uurisid paljud murelikud
Tartu Maratoni fännid kesiste
lume
olude kohta ning üleüldiselt
Elva piirkonna kui Tartu Maratoni
ürituste finišipaiga puhkamisvõi
maluste kohta. Selgus, et enamjaolt
seostubki Elva piirkond lätlastele
just Tartu Maratoni ning Rally Es
toniaga. Selleks, et järjest rohkem
Läti turiste leiaks tee peale Tartu
ka Elva valda ning siinsete metsade
ja järvede vahele seiklema, jätkame
turismiettevõtjatega selle nimel
iga päev tegutsemist.

Rahvale tutvustati Elva
valla võlusid
Möödunud nädalavahetusel olime
Elva boksiga väljas Touresti messil
Tallinnas, kust kolme päeva jooksul
käis läbi arvukalt külastajaid. Roh
kelt huvi tekitas Elva bussi- ning
rongipeatust imiteerivas messi
boksis toimunud messimäng, mil
les loositi välja terve hulk kohalike
turismiteenuste pakkujate poolt
välja pandud teenuste kinkekaarte
ning pakette. Paljud messikülasta
jad tõdesid, et on aastaid tagasi Elva
piirkonnas käinud või läbi sõitnud,
kuid rohkem pole siiakanti kah
juks sattunud. Elvakad tutvustasid
kõigile huvilistele meie piirkonna
suurimaid võlusid ning sel aastal
eesootavaid põnevamaid sündmu
si. Samuti kutsusime inimesi uu
distama uuenenud linnasüdant ja
keskväljakut ning juba suvel valmi
vat spordihoonet.
Nüüd tuleb aga hoogsalt asuda
kõigil uueks turismihooajaks val
mistuma, et oleksime valmis küla
listele meie piirkonna parimaid ela
musi pakkuma. Kui soovid samuti
end turismiuudistega kursis hoida,
liitu visitelva.com kodulehel turis
mi kuukirjaga.

Tantsud alguse paigas ehk Opsal 35

1.

veebruari õhtul oli Puh
ja Seltsimaja saal rahvast
pungil. Põhjuse kogunemi
seks andis segarahvatantsurühm
Opsal, kes ootas külalisi oma 35.
sünnipäevapeole. Just see saal
on olnud rahvatantsusõprade
kohtumispaik juba 1985. aastast.
Eelnevate ümmarguste sünni
päevade auks on Opsal lavale too
nud temaatilised kontsert-etendu
sed – 2015. aastal „Kordumatu aeg“
ja 2010. aastal „Jäljed“. Seekord
jutustati lugu „Põhjamaa lapsed“,
mis rääkis armastusest tantsu ja
muusika ning oma kodu ja kodu
maa vastu. Tegemist oli detailide
ni läbi mõeldud etendusega, kus
iga sõna, liigutus, laul ja tants kan
dis oma mõtet ning mis põimusid
koos armastuse looks.
Opsal jagas lava noorte tantsu

sõpradega
segarahvatantsurüh
mastTuulispastel, kes loole vär
vi, hoogu ja emotsioone lisasid.
Etenduse idee autor ja lavastaja oli
Opsali juhendaja Karel Vähi. Tant
su ja muusikat sidusid tervikuks
Anne-Mai Tevahi loodud tekstid,
Meelika Kaarna kujundatud trü
kised ning ruumikujundus, mille
teostasid Opsali tantsijad Meelika
ja Janno Reinomägi.
Tantsuõpetaja Karel Vähi on
oma annet, aega ja õpetussõnu
jaganud Opsaliga 2012. aastast.
Tema tegemistel on oma käekiri
ja sügav sisu. Väärib märkimist,
et sel õhtul jõudis esmaettekan
des lavale talendika tantsuõpetaja
kuus uut autoritantsu. Etenduse
kulminatsiooniks loodud tants
“Alguse paik” pakkus meeliülen
davaid hetki nii lavale kui ka saa

SEGARAHVATANTSURÜHM OPSAL.

li, sest esmakordselt astus lavale
koos oma kahe tantsurühmaga ka
tantsuõpetaja ja lavastaja ise.
Etenduse lõppedes tänati, tun
nustati ja õnnitleti. Eesti Rahva
tantsu ja Rahvamuusika Selts tun
nustas parmupilli märgiga Opsali
staažikaid tantsijaid: Kaja ja Mee
lis Udso (35 aastat), Ingrid Pokk

Foto: Kalju Tisler

(34 aastat), Lea Järv (33 aastat),
Marco Tohu (27 aastat).
Jätkupeo juhatasid sisse Opsali
vilistlased, kes olid üles soojen
danud meie rühma legendaarsed
lemmikud: tantsu „Sõrmlugu-rei
lender“ ja laulu „Täna õhtul nau
din elu“. Kõik tantsusõbrad said
osa Puhja Seltsimaja kollektiivide

meeleolukatest tervitusnumbri
test ning keerutasid hoogsalt jal
ga hiliste öötundideni ansambli
Nukker Kukeke saatel. Rahvapeo

lõppedes süütasid kahe rühma
tantsijad Vabadussamba juures
Tartu rahu 100. aastapäeva auks
mälestusküünlad. Ööpimeduses
kõlasid laulud "Mu isamaa armas"
ja "Mu isamaa on minu arm".
Sellel õhtul oli Opsali algus
paigas tunda ühist hingamist, rõõ
mu koostegemistest ja taaskohtu
mistest ning rahulolu võimalusest
jagada ilu ja headust. Oleme süda
mest tänulikud kaasaelajatele, õn
nitlejatele ja publikule.
Opsal tänab: Eesti Kultuur
kapital, Elva vald, Puhja Seltsi
maja, Tantsuselts Opsal, Heino
Kõrgeperv, AB Labidar OÜ, Mirden
OÜ, Ringsõidud OÜ.
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Elva vald valmistub Euroopa
kultuuripealinna tulekuks
Elva Kultuurikeskuses
toimus 22. jaanuari õhtul
aruteluõhtu „Loov Elva“,
kus arutlesid ligi 100 eri
valdkonna esindajat,
kuidas saab Elva vald
panustada maakonna
strateegiasse ja Euroopa
kultuuripealinna
aastasse.
ARUTELUÕHTUT JUHTIS RAGNAR SIIL.

MERILYN SÄDE
KOMMUNIKATSIOONIJUHT

E

lva abivallavanem Marika
Saar ütles, et tal on väga
hea meel, et nii paljud ini
mesed võtsid vastu kutse
aruteluõhtul osaleda. „Elva vald
on seni aktiivselt kutsunud kokku
noorsootöötajaid,
haridusjuhte,
raamatukogutöötajaid, kultuuri
juhte, spordiklubisid ja sotsiaal
töötajaid, aga me ei ole seni tulnud
kokku ühte ruumi, et arutleda koos,
kuidas muuta Elva parimaks val
laks,“ põhjendas Saar aruteluõhtu
vajadust.
„Kuna Tartu linn on 2024. aastal
Euroopa kultuuripealinn, siis on
kindlasti ka meie ülesanne mõelda
välja, kuidas ja mida suudab Tartust
25 kilomeetri kaugusel olev Elva pa
nustada sellesse suurprojekti,“ lisas
Saar.

Nutikaid lahendusi otsiti järg
mistele teemadele: kuidas panna
lapsi ja noori rohkem kultuurist
huvituma ja kultuuris kaasa lööma;
kuidas innustada loovatel lahen
dustel põhinevat ettevõtlust; kui
das pakkuda harivat, mitmekülgset
ja meelelahutuslikku ajaveetmist
eri sihtrühmadele; kuidas toetada
kohalikku omaalgatust ja aidata
kaasa tugevate kogukondade aren
gule; kuidas meelitada valda külali
si lähemalt ja kaugelt.

Mitmed lennukad ideed
Laudkondades toimunud arutelu
des toodi välja järgmisi mõtteid:
Elva Elamusfestival on hea võima
lus kohalikele ettevõtetele oma te
gevuste tutvustamiseks; sportimi
se ja vabaaja veetmise võimaluste
ajakohastamine; Sightseeing buss
Tartu ja Elva vahel; kultuuritee
loomine; noorte arvamusfestival

Foto: Kayvo Kroon

ja noorte mentorlusprogramm.
Samuti toodi välja idee noorte
le mõeldud kultuuripassist, kuhu
nad saavad koguda templeid ta
suta üritustel osalemise eest ning
neil on võimalus seeläbi võita au
hindu.
Arutelude käigus tekkis mitmeid
lennukaid mõtteid. Näiteks too
di välja, et seoses Tartu saamisega
2024. aastal Euroopa Kultuuripea
linnaks, võiks Elva vallas luua toi
du, käsitöö, rahvakultuuri ja tööos
kuste teemapargi. Samuti, kuna
Elva vallas Hellenurmes on Eesti
ainus töötav vesiveski, siis tuleks
võtta eesmärk luua üleeuroopaline
vesimöldrite festival ning tuua esi
le ka Võrtsjärve saladused.
Abivallavanem Marika Saar üt
les, et aruteluõhtust järgnev samm
on väljatoodud ideede edasiarenda
mine. „Nüüd on tarvis asuda neid
ideid üheskoos ellu viima, kõik

Arutelude käigus
tekkis mitmeid
lennukaid ideid.
Näiteks toodi väl
ja, et seoses Tartu
saamisega 2024.
aastal Euroopa
Kultuuripealin
naks, võiks Elva
vallas luua toidu,
käsitöö, rahvakul
tuuri teemapargi.

30.

armsaid tüdrukutirtse ja poisi
põngerjaid ning uhkeid lapse
vanemaid.

Uutele ilmakodanikele
anti üle hõbelusikas
Peol maiustati tordiga ning
esinesid Elva Lasteaed Õnne

VALGETÄHE
TEENETEMÄRK.

VÄIKE VALLAKODANIK KOOS VANEMATEGA
ELVA VALLA LUSIKAPIDU NAUTIMAS.

Foto: Kayvo Kroon

Foto:
Wikipedia

PRESIDENT
TUNNUSTAS
RIIKLIKE TEENETE
MÄRKIDEGA KA
ELVALASI

P

aruteluõhtul osalenud saavad selles
anda oma panuse.“
Aruteluõhtule olid kutsutud Elva
vallavalitsuse esindajad, volikogu
liikmed, valla arengu- ja planee
ringukomisjon, kultuurikomisjon,
haridus- ja noorsootöökomisjon,
spordikomisjon, sotsiaalkomisjon,
raamatukogutöötajad, kultuuriju
hid, noorsootöötajad, huvijuhid,
haridusjuhid,
spordientusiastid,
turismiedendajad, ettevõtjad, piir
kondade esindajad, noortevolikogu
liikmed jt.
Aruteluõhtut juhtis rahvus
vaheliselt tunnustatud kultuuri
poliitika
ja
loomemajanduse
ekspert Ragnar Siil. Aruteludes
osalesid ka Tartumaa Omavalit
suste Liidu esindajad ning Tartu
kultuuripealinna korraldusmees
konna esindajad.
Lisainfo: Marika Saar, marika.
saar@elva.ee, tel 522 7013

Elva valla lusikapeole
kutsuti 52 last
jaanuaril toimus
Elva Kultuurikes
kuses Elva val
la uute kodanike lusikapidu.
Kutsed peole said eelmise
aasta
septembris–detsembris
sündinud 52 last, nende seas 24
tüdrukut ja 28 poissi. Saal oli täis

LÜHIDALT

resident Kersti Kalju
laid annab Eesti Vaba
riigi aastapäeva eel rii
gi teenetemärgid tänuks 114
inimesele, kelle pühendumus
oma kutsetööle või kogu
konnale on muutnud Eesti
elu paremaks.
Teiste
hulgas
saavad
teenete
märgi ka Martin
Järveoja ja Jaanus Peri.
Martin Järveoja, kes kroo
niti eelmisel aastal Ott Tä
naku kaardilugejana auto
ralli
maailmameistriks,
pälvis teenemärgi „Valge
tähe III klass“.
Jaanus Peri, kes on Rõngu
Pagari omanik ning Rõngu
vabatahtliku päästeseltsi lii
ge, eestvedaja ja toetaja, päl
vis teenetemärgi „Valgetähe
IV klass“. Mullu pälvis Peri
Tartumaa Kuldse Tamme
oksa teenetemärgi.
President annab teenete
märgid üle 21. veebruaril
Noblessneri valukojas Tallin
nas.

seen lapsed. Iga pisike ilmako
danik sai endale hõbelusika ning
raamatu pealkirjaga „Pisike puu“,
mis on välja antud koostöös Kul
tuuriministeeriumi ja Eesti Laste
kirjanduse Keskusega.
Elva vallas sündis 2019. aastal
kokku 158 last.
Kõik, kes ei ole lusikapidude
le jõudnud, saavad oma lusikad
ja raamatud kätte Elva Valla
valitsusest, ruumist 109 (lisainfo:
registripidaja Kristi Kalmus, kristi.
kalmus@elva.ee või tel 730 9886).
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KOGUKOND

Elvas avati esimene koertepark

SOTSIAAL- JA
TERVISEVALD
KONNA TEGIJATE
TUNNUSTAMINE

Elva kodanikualgatuslik
esimene koertepark avati

T

pidulikult 1. veebruaril
viineriketi söömisega.
PROJEKTI
EESTVEDAJAD

E

lva koertepark paikneb
natuke rohkem kui 900
ruutmeetri suurusel alal
Elva linnas aadressil Pargi
6b. Koertepargis on eraldi ala väi
kestele ja suurtele koertele. Mõ
lemal eraldatud alal on treening
atraktsioonidena hüppetakistus,
ronimispoom
ja
slaalomrada.
Samuti on pargis täna
päevane
LED-valgustus,
mis
pikendab
koerte
pargi kasutusaeg pimedal
ajal.
Pargis on ka istepingid, spetsiaal
prügikastid ja olmeprügikast.
Rahaliselt toetas Elva koerte
pargi rajamist 163 eraisikut ning
15 ettevõtet ja asutust panustasid
projekti elluviimisesse kas rahali
selt või oma tehnika, materjalide,
teenuste ja hüva nõuga.
Projektile saadi toetust kahel
korral Tartumaa Omavalitsuste
Liidu Kohaliku Omaalgatuse Prog
rammist, toetuse omafinantseerin
gu aitas tasuda Elva Vallavalitsus,
peale selle eraldas vallavalitsus
koertepargile ka 2000 euro suuru
se rahalise toetuse. Raha koguti ka
Hooandjas ning peale selle korral

KOERTEPARGI AVAMIST TÄHISTATI VIINERILINDI NÄRIMISEGA.

MÕLEMAL ERALDATUD ALAL ON TREENING
ATRAKTSIOONIDENA HÜPPETAKISTUS.

Foto: Andres Luik

Foto: Andres Luik

dati oksjoneid ja kirbuturg, mida
toetasid erinevad ettevõtted.
Seesuguse pargi idee tekkis 2018.
aasta märtsis ning selle projektee
rimist alustati 2019. aasta kevadel.
Viimased suuremad tööd lõpetati
2019. aasta novembris ning vajali
kud sildid ning tähised paigaldati
vahetult enne avamisüritust.
Kõik Elva valla koeraomanikud
on oodatud ühinema Facebooki
grupiga „Elva koerainimesed“, kust
leiab infot koertepargis toimuvate
ürituste, koolituste jms kohta.
Projekti vedasid eest Liis Kruu
se, Sandra Hütsi, Toomas Laatsit,
Madis Ess ja kogukonnaselts Elva
Elama.

Uus mürgistusinfo veebileht 16662.ee aitab
mürgistusi ennetada ja esmaabivõtteid õppida
Mürgistusteabekeskuse uuelt veebilehelt www.16662.ee
leiab info nii erinevatest mürgistusainetest ja esmaabi
võtetest kui ka valdkonna koolitustest. Samuti leiab lehelt
kasulikud näpunäited, kuidas mürgistusi vältida ja kodu
ohutuks muuta.

M

ürgistusteabekeskuse juht
Mare Oder ütleb, et kõik
mürgistused on enneta
tavad. „Uue veebilehe lõime selleks,
et kogu mürgistustega seotud info
oleks Eesti inimeste jaoks muga
valt ühte kohta koondatud," selgi

LÜHIDALT

tas Oder, kelle sõnul on uuendatud
veebileht väga hea võimalus end
mürgistustega seotud küsimustes
kurssi viia ja seeläbi ka mürgistusi
ennetada.
Kas teadsid, et umbes 90% mür
gistusi juhtub kodus? Ligi pooltel

juhtudel pöördutakse Mürgistus
teabekeskuse poole seoses alla 3
aastaste laste mürgistustega. Iga
teine mürgistusinfoliinile 16662
tehtud kõne puudutab kemikaa
le ja iga kolmas ravimeid. "Lastel
puudub ohtude mõistmiseks vaja
lik elukogemus. Näiteks tunduvad
neile vanavanemate ravimid mõ
nusate kommidena. Seega tasub
ravimid hoida alati laste käeula
tusest väljaspool ning ohtudest
lastega ka rääkida. Kuna lapsed
õpivad jäljendades, tasuks täiskas

vanutel läbi mõelda – kas ravimite
võtmine, kemikaalide turvakorki
de avamine laste silme ees on ikka
kõige mõistlikum," selgitab Mare
Oder.

Võimalus tellida
uudiskirja
Paljud mürgistused on hooajalised,
näiteks on seenehooajal levinud
nendega seotud küsimused ja ke
vade saabudes tuleb rohenäppudel
ette mürgistusi aiakemikaalidega.
Mürgistusteabe kodulehelt saab

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 aunimetus
antakse isikule, kes on pa
nustanud eriliselt laste ja
perede heaolu edendamisse
Elva vallas.
Aasta sotsiaaltöö teo
aunimetusega tunnustatak
se ettevõtmist, millega on
märkimisväärselt panusta
tud sotsiaalvaldkonna aren
damisse.
Aasta sotsiaaltöö edendaja aunimetus antakse
isikule, meeskonnale või or
ganisatsioonile, kes on pa
nustanud eriliselt sotsiaal
valdkonna arendamisse või
abivajajate heaolu paranda
misse.
Aasta
terviseedendaja
aunimetus antakse erilise pa
nuse eest tervise edendamisse
Elva vallas.
Aasta märkaja aunimetus
antakse isikule, meeskonnale
või organisatsioonile, kes on
toetanud või aidanud kaasa
sotsiaal-, tervise või laste ja
peredele heaolu toetamisse.

uue lahendusena tellida uudiskirja,
kus antakse ülevaade eeloleva pe
rioodi võimalikest mürgistusohtu
dest. "Uudiskiri on hea võimalus
näiteks väikelaste (vana)vanema
tele, kes saavad end kursis hoida
aktuaalsete mürgistusohtudega ja
nende ennetamise võimalustega,"
ütles Oder.
Mürgistusteabekeskuse
info
liinile 16662 saab helistada
ööpäeva
ringselt mistahes äsja
juhtunud mürgistusjuhtumi või
selle kahtluse korral. Kõne on
tava
tariifiga ning anonüümne.
Infoliinil töötavad pikaajalise era
korralise meditsiini kogemusega
spetsialistid.
Lisainfo: www.16662.ee
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Elva vallas hakkab kehtima
uus kalmistute eeskiri
Elva Vallavolikogu võttis
27. jaanuaril määrusega
vastu uue "Elva valla
kalmistute kasutamise
eeskirja". Määrus hakkab
kehtima 1. aprillist 2020.
STEN SAAREKIVI
HEAKORRASPETSIALIST

U

ue määruse koostamisse
kaasati ka valla elanikke,
kes esitasid vallavalitsu
sele oma ette
panekuid
muudetava eeskirja jaoks.
Haldusreformi järel on Elva val
las kuus kalmistut: Elva, Puhja,
Kavilda, Rannu, Rõngu ja Sika
mäe kalmistud.
Kalmistu haldamisel ja kasuta
misel lähtutakse peale eeskirjas
sätestatule ka kalmistuseadusest
ja muudest valdkonda reguleeri
vatest õigusaktidest. Eeskirja ko
haldatakse kalmistu territooriu
mil viibivate isikute ja hauaplatsi
kasutajate suhtes.
Elva valla kalmistute kasuta
mise eeskiri reguleerib Elva valla
haldusterritooriumil asuvate ning
valla omandis olevate kalmistute
haldamist ja kasutamist. Kalmis
tute haldaja on Elva Vallavalitsus.
Kalmistu haldaja tagab kalmis

HOOLDAMATA HAUAPLATSI KASUTAJALE
SAADETAKSE KIRJALIK TEATIS.

tu heakorra ja korraldab kalmis
tu kasutamist, sh eraldab haua
platsid, võtab hauaplatsid arvele,
korraldab jäätmehooldust, täidab
kalmistu kujundamisega seotud
ülesandeid ning täidab teisi õigus
aktidest tulenevaid ülesandeid.

Mida peaks eeskirjast
teadma?
Uues eeskirjas on täpsemalt sätes
tatud hooldamata haua
platside
märgistamine ja muu sellega
seonduv, sest kalmistute pindalad
kasvavad ja paraku ei ole võima
lik lõpmatuseni nende kvartaleid
laiendada. Kalmistu haldaja hakkab
hooldamata hauaplatsi tunnustega
platse üles märkima. Hooldamata
hauaplatsi kasutajale saadetakse
kirjalik, taasesitamist võimalda

Foto: Triinu Paas

vas vormis teatis kasutuslepingus
toodud aadressile. Hooldamata
hauaplatsi kasutajale antakse või
malus infomärgisel oleva tähtaja
jooksul võtta ühendust kalmistu
haldajaga ja korrastada hauaplats
või loobuda hauaplatsi kasutamise
õigusest ning öelda üles sõlmitud
kasutusleping.
» Senine hauaplatsi kasutaja, kes
on selle eeskirja jõustumiseni
hauaplatsi kasutanud, kuid kel
lel puudub kehtiv hauaplatsi
kasutusleping, peab sõlmima
kasutuslepingu viie aasta jook
sul pärast eeskirja jõustumist
(eeskiri jõustub 1. aprill 2020).
Lepinguid hakkavad sõlmima
kalmistukorraldajad.
» Hauaplats on kalmistu osa ja
platsi kujundamisel tuleb järgida

LÜHIDALT

kalmistul väljakujunenud kujun
duse põhimõtteid. Küsimustega
pöörduda kalmistukorraldajate
poole.
» Hauatähised, mille üks külg on
suurem kui üks meeter, tuleb
eelnevalt kirjalikult kooskõlasta
da kalmistu haldajaga.
» Valatud hauaplatside äärised
tuleb eelnevalt kooskõlastada
kalmistu haldajaga ning paigal
dada nii, et külgnevatele plat
sidele oleks tagatud juurdepääs
platside vahele jäetava käiguraja
kaudu.
» Hauaplatsil oleva haljastuse
valikul tuleb eelistada madalaid
vorme.
NB! Hauaplatsi hooldamisel tekki
nud jäätmed tuleb liigiti sorteerida
ning panna selleks ettenähtud jäät
memahutisse.
Kalmistukorraldajate
kontaktid
(helistada saab T–R 9–15):
» Elva: Milvi Saarekivi,
tel 520 8465
» Rannu: Ainar Kinsigo,
tel 522 6103
» Rõngu ja Sikamäe: Sven Uibo,
tel 502 2610
» Puhja ja Kavilda: Zoja Tera,
tel 516 0593
Täpsema info ja kalmistute eeskirja
leiab valla kodulehelt: elva.ee/kal
mistud.

Rannu kiriku
põranda alt tulid
välja põnevad leiud

R

annu Püha Martini kiri
ku lõunalöövis tuli põran
da vahetamise käigus esile
mitmeid põnevaid leide, mis pa
kuvad erilist huvi nii arheoloo
gidele kui ka kunstiajaloolastele.
Tava
remondist kujunes arheoloo
giline kaevamine ning see on kiri
ku vastu tekitanud vaid positiivset
huvi. Samal ajal on kogudus jätka

nud oma tavapärast töörütmi ning
pühapäevaseid
jumalateenistusi
peetakse praegu ajaloolisse luu
kambrisse rajatud talvekirikus.
24. jaanuaril leiti kirikusse mae
tud inimese luustik koos 14. sajan
dist pärit mündiga. Samas tulid
esile paest raidkivid, mis on olnud
rõdu kolme kandeposti aluskivid,
pärinedes hävinenud piilaritest –

RANNU KIRIKU PÕRANDA ALT LEITI INIMESE LUUSTIK
KOOS 14. SAJANDIST PÄRIT MÜNDIGA.
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ELVA KÄÄRDI
METSAPARGIS
TEOSTATAKSE
HOOLDUSTÖID

E

lva Vallavalitsus teos
tab vastavalt projekti
le „Käärdi metsapargi
hoolduskava elluviimise I
etapp“ riikliku looduskaitse
aluses metsapargis hooldus
töid. Tööde teostaja on hanke
võitja, Roheline Ruum OÜ.
Tööd kestavad selle aasta
oktoobrini.
Praegu on radade ääred
puhastamata ning vaate
koridorid on pargialal kin
ni kasvanud ning seetõttu
puudub nähtavus, mis hal
vendab oluliselt jalakäijate,
jalgratturite ja autode liiklus
ohutust. Lisaks esineb vane
maid puistuid, mis kannata
vad nii kuuse kui ka männi
juurepessu ja ulatuslike
üraskikahjustuse all.
Käärdi metsapargis teos
tatakse loodusliku seisundi,
puhke- ja haljastusväärtuse
säilimiseks vajalikke hoolus
töid, mida kaasrahastab SA
Keskkonnainvesteeringute
Keskuse (KIK).

võlve toetanud tugisammastest.
Lisaks piilaritele kaevati välja
kolm kivimoodustist, mis osutusid
enamvähem samal joonel asunud
kõrvalaltarite vundamentideks.
Põrandate parandustöid teos
tab Toivo Erilt, Liivimaa Lossid OÜ
ja arheoloogilisi uuringuid teostab
Heiki Valk. Rannu kiriku põrand
on juba aastaid olnud avariilises
seisus puidumädaniku ja seente
kahjustuste tõttu. Tänu Võrtsjär
ve Ühenduse Leader-meetme toe
tusele (10 866,24 €) on võimalik
täielikult uuendada käärkambri ja
osaliselt kiriku pikihoone saali põ
rand. Kaasrahastajad on Elva vald,
Muinsuskaitseamet ning Gustav
Adolf Werk.
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LÜHIDALT

Otsused 21.01 istungilt

APRILLIS ALGAB
LASTEAIARÜHMADE
KOMPLEKTEERIMINE

Maa
Määrata Arakakraavi kinnisasja
(60501: 001:0105) jagamisel ka
heks uutele katastriüksustele
aadressid ja sihtotstarbed: Elva
vald, Poriküla, Arakakraavi, siht
otstarve maatulundusmaa; Elva
vald, Poriküla, Arakasangla, siht
otstarve maatulundusmaa.
Määrata
Vahe
kinnisasja
(69403:002: 0039) jagamisel nel
jaks uutele katastriüksustele aad
ressid ja sihtotstarbed: Elva vald,
Kirepi küla, Vaheoja, sihtotstarve

maatulundusmaa; Elva vald, Ki
repi küla, Vaheoru, sihtotstarve
maatulundusmaa; Elva vald, Ki
repi küla, Vahetee, sihtotstarve
maatulundusmaa; Elva vald, Kire
pi küla, Vahenurga, sihtotstarve
maatulundusmaa.
Võtta vastu kingina Käärdi ale
vikus asuv katastriüksus Mesika
tänav L6 (17101:001:0759).

tee rajamiseks.
Muuta Elva valla lemmik
loomade registri põhimäärust.
Lubada Elva Lasteaed Õnne
seen, Rõngu Lasteaed Pihlakobar
ja Aakre Lasteaed-Algkooli direk
toril anda töötajatele 2020. aasta
eest pikendatud põhipuhkust (35
päeva).

Muud

Eraldada valla eelarvest täienda
vat tegevustoetust MTÜ-le Elva
Laskespordiklubi 2000 eurot ja

Kiita heaks kaks hajaasutsuse
programmi aruanne juurdepääsu

Toetused

MTÜ-le Puhja Aja Mälu 1000
eurot.
Eraldada projektitoetus MTÜle A-kompanii 1000 eurot pro
jektiks „Elva Malevkonna 30 ja 95
aastapäeva pidustused ja paraad.
Malevkonna juubelikonverents.“
ja SA-le Tehvandi Spordikeskus
300 eurot projektiks „Elva 5. Väe
päevad – Täpsuskütipäev.“
Salle Ritso
vallasekretär

ELVA VALLAVALITSUSE INFO

Otsused 28.01 istungilt
Detailplaneeringud

Hanked

Maa

Võtta vastu Rõngu alevikus Kiriku
parkla krundi detailplaneering.
Korraldada Elva linnas Verevi
järve rannaala detailplaneerin
gu ja KSH aruande eelnõu avali
ku väljapaneku tulemuste avalik
arutelu 19. veebruaril Elva Valla
volikogu saalis.

Kinnitada riigihanke nr 216646
„Elva valla üldplaneeringu koos
tamine ja keskkonnamõju stra
teegilise hindamise läbiviimine“
tulemused: tunnistada edukaks
AB Artes Terrae OÜ ja OÜ Alkra
nel ühispakkumus maksumusega
95400 eurot ja sõlmida hanke
leping.

Seada sundvaldus Elektrilevi
OÜ kasuks Tammiste külas riigi
omandis olevale maale.

Muu
Kooskõlastada Rõngu lasteaed
Pihlakobar ja Puhja Lasteaed
Pääsusilm töötajate koosseisud.
Lubada Elva valla raamatu
kogude direktoritel anda töötaja

tele 2020. aasta eest pikendatud
põhipuhkust (35 päeva).
Moodustada Elva valla spordi
valdkonna tunnustamisavalduste
laureaatide valimiseks komisjon.
Kehtestada Elva valla omandis
või valduses olevate sõidukite ka
sutamise kord.
Kinnitada Elva valla raamatu
pidamise sise-eeskiri.
Salle Ritso
vallasekretär

ELVA VALLAVALITSUSE INFO

Otsused 4.02 istungilt
Maa
Määrata Kaimi külas Kähriku
katastriüksuse (60502:003:0359)
uueks koha-aadressiks Elva vald,
Kaimi küla, Oruveere.
Määrata Söödi kinnisasja
(60801:002:0783) jagamisel ka
heks katastriüksuseks uutele
moodustavatele katastriüksuste
le aadressid ja sihtotstarbed: Elva
vald, Pedaste küla, Söödi, siht
otstarve maatulundusmaa; Elva
vald, Pedaste küla, 23144 Amet
mäe-Punga-Rebaste tee, siht
otstarve transpordimaa.
Määrata Raudsepa talu kinnis
asja (60801:002:0110) jagamisel
kaheks katastriüksuseks uute
le katastriüksustele aadressid ja

sihtotstarbed: Elva vald, Pala
muste küla, Raudsepa, sihtots
tarve maatulundusmaa; Elva
vald, Palamuste küla, 23144 Amet
mäe-Punga-Rebaste tee, sihtots
tarve transpordimaa.
Määrata Lülle kinnis
asja
(60801:002:0480)
jagamisel
neljaks katastriüksuseks uutele
katastriüksustele aadressid ja
sihtotstarbed: Elva vald, Pala
muste küla, Lülle, sihtotstarve
maatulundusmaa; Elva vald,
Palamuste küla, 23144 Amet
mäe-Punga-Rebaste tee, siht
otstarve transpordimaa; Elva
vald, Palamuste küla, 23144
Ametmäe-Punga-Rebaste tee,
sihtotstarve
transpordimaa;

Elva vald, Palamuste küla, 23144
Ametmäe-Punga-Rebaste tee,
sihtotstarve transpordimaa.
Seada isiklik kasutusõigus
Elektrilevi OÜ kasuks tähtajatult
Elva valla omandis olevale kinnis
tutele.
Määrata ostueesõigusega eras
tatava maaüksuse aadressiks Elva
vald, Rõngu alevik, Tartu mnt 10,
suuruseks 1576 m² (sh õuemaa
1576 m²) ja sihtotstarbeks elamu
maa.

Muu
Arvata Valguta Lasteaed-Alg
kooli hoolekogu koosseisu ja ar
vata hoolekogu koosseisust välja
koolipidaja esindaja Kristel Ilves

ning nimetada koolipidaja esin
dajaks Sulev Kuus.
Lubada Valguta Lasteaed-Alg
kooli direktoril anda töötajatele
2020. aasta eest pikendatud põhi
puhkust (35 päeva).
Moodustada Elva vallas haja
asustuse programmi 2020. aasta
taotluste hindamiseks 8-liikmeli
ne komisjon.
Kinnitada Rõngu Lasteaed
Pihlakobar arengukava 2020–
2022.
Kinnitada juhend „Elva valla
palgakorralduse koostamise ja
ellu viimise põhimõtted kooli
juhtidele“.
Salle Ritso
vallasekretär

E

lva valla lasteasutus
tesse on õigus saada
lasteaiakoht
lapsel
alates pooleteise aasta va
nusest, kui lapse ja vähe
malt ühe vanema elukoht on
rahvastiku
registri järgi Elva
vald. Vallas on kehtestatud
kaks
teeninduspiirkonda:
maa- ja linnapiirkond. Elva
linna lasteaedadesse saavad
eelisjärjekorras koha linna
sissekirjutusega lapsed.
Elva Vallavalitsus on liitu
nud haridusteenuste halda
mise infosüsteemiga ARNO.
ARNO süsteemi saab lapse
vanem siseneda ID-
kaardi
või Mobiil-ID-ga.
Kõigil laste
vanematel on
soovitav ARNO süsteemi sisse
logida ning enda ja oma lapse
andmed üle kontrollida. Süs
teemis saab lapsevanem ise
avaldust muuta, tagasi võtta
ja koha kasutamist lõpetada.
Aprilli
teisel
nädalal
komplekteeritakse lasteaeda
de rühmad ARNO süsteemis
olevate andmete ja järjekorra
alusel. Teade lasteaiakoha
pakkumise kohta edastatak
se automaatselt ka lapse
vanema e-postile. Lapse
vanem saab lasteaiakoha
pakkumise ARNO süsteemis
kinnitada või tagasi lükata.
ARNO veebileht ja täpsem
info rühmade komplekteeri
mise ja teeninduspiirkonda
de kohta on leitav Elva valla
kodulehelt elva.ee/lasteaia
kohad.
Lisainfo: Liis Lehiste, liis.
lehiste@elva.ee, tel 730 9899

ÜLE VALLA MÄLU
MÄNG OOTAB
TEADMISI TESTIMA
Oma teadmised saab taas
kord proovile panna 20.
veebruaril kell 18, kui Elva
Kultuurikeskuses
toimub
traditsiooniline mälumäng.
Osalema on oodatud nelja
liikmelised
võistkonnad.
Registreeru hiljemalt 18.02.
kultuur@elva.ee või 745 7201
Võitjatele auhinnad!
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KUULUTUSED
Kaeve-, haljastus- ja transporditööd.
Tel 5335 9129, www.labidar.ee,
www.fb.com/labidar.
Müüa maja Elvas, Käo tee. Hind kokku
leppel. Tel 5459 4884
Müüa lõhutud küttepuid – lepp, kask,
metsakuiv kuusk. Hinnad soodsad. Elva
lähiümbruses transport hinna sees. Võtame
tellimusi ka kevadeks. Tel 511 3543

PEO JA PEIELAUAD,
KRINGLID JA TORDID
TELLIMISEL
+372 7456150
info@karima.ee
PIKK tn 1, elva

Müüa lõhutud küttepuid (kuivad, märjad)
koos veoga. Telefon 509 3453
Müüa vanad laiad kiriteljed. Poomi laius
145 cm. Hind 180 €. Telefon 525 4591.
Soovin kasutada erasauna 1 kord nädalas,
soovitavalt Arbimäel, 1.5h / 4.5 €.
Telefon 525 4591
Müüa kvaliteetset puitbriketti ja pelletit.
Info ja tellimine mob 5119782.

SA Elva Haigla TM pakub tööd

Müüa saematerjali, voodri-, põranda- ja
terrassilauda. Transport tasuta! Info telefo
nil 525 8911.

KOKALE (1,0 ametikohta)
Tööle asumine: esimesel võimalusel
Lisainfo tel: 504 1859 või 5665 4575
või e-post: toit@ehaigla.ee

Soovin osta maja või elamumaad. Telefon
5373 3266
Ehitus-, remont- ja renoveerimistööd.
Kõik vajalikud tööd kodule ilusa ilme loomi
seks ühest kohast. Sisetööd, välitööd, abija kõrvalhoonete ehitus. Tel 5672 6823,
www.teenustööd.ee

Rõngu saab uue hakkpuidul
töötava katlamaja
N.R. Energy ehitab sel aastal Rõngu alevisse uue ajakohase katlamaja, mille
ökonoomne hakkpuidu tehnoloogia on loodussõbralikum ja aitab elanikel kütte
kuludelt kokku hoida.
N.R. Energy juhatuse liikme Ahto Tisleri sõnul rajatakse uus katlamaja praeguse
katlamaja asukohta ja selle kasutuselevõtu järel peaks vähenema Rõngu elanike kulu
toasoojale: „Väikses asulas ei tasu põlevkivi kütteõlil töötav katlamaja tänapäeval
enam ära. Uus katlamaja töötab peamiselt hakkpuidul, mis on oluliselt ökonoomsem
ja keskkonnasõbralikum."
Katlamaja rekonstrueerimistööd algavad kevadel ja lõppevad enne sügisese kütte
perioodi algust. „Uus katlamaja peab olema võimeline soojust edastama septembri
lõpus ja täielikult valmis ehitatud 2020. a novembri lõpuks," täpsustas Tisler.
Katlamaja ehitustööde allhankija leidmiseks on välja kuulutatud hange. Projekti
investeerivad EL Ühtekuuluvusfond, SA Keskkonnainvesteeringute Keskus ja N.R.
Energy. Ahto Tisleri sõnul planeeritakse ehitustööd nii, et need segaksid Rõngu
inimeste igapäevaelu võimalikult vähe. „Mõningaid liiklusseisakuid võib ehitusega
kaasneda – nende eest vabandame ja loodame elanike mõistvale suhtumisele," sõnas
Tisler.
Lisainfo: Ahto Tisler, tel 5199 1916, ahto@nrenergy.ee

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

Korvtõstuki teenused Elva vallas. Ohtlike
puude lõikus, katuste lumetõrje jne. Tel
55977007, www.tlo.ee.
Üürile anda keskküttega 1-toaline korter
Elvas. Tel 5395 0955

Kuidas
avaldada
kuulutust Elva
valla lehes?
Oma kuulutuse avaldamise soovist tu
leb teada anda vähemalt kaks nädalat
enne lehe ilmumist e-aadressil info
leht@elva.ee või triinu.paas@elva.ee.
Reklaami kavandi kujundab tellija.
Kujundatud reklaami kavand esita
takse infolehe toimetajale kooskõlas
tamiseks hiljemalt kaks nädalat enne
infolehe ilmumist.
Tasulise reklaami suurused ja hin
nakirjaga saab tutvuda valla kodule
hel: elva.ee/kuulutused-ja-reklaam.
Lisainfo: Triinu Paas, tel 730 9882

CV palume saata e-postile:
elvahaigla@ehaigla.ee
HOOLDAJA (pesija) haiguslehe
asendus (1,0 ametikohta)
Tööle asumine: 17. märts
Lisainfo tel: 737 0340
CV palume saata e-postile:
elvahaigla@ehaigla.ee

SA Elva Teenused
otsib oma meeskonda
Töökat, rõõmsameelset ja puhtust
armastavat
» ASENDAJAT (koristaja; köögi
abitööline)
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
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TEATED
Elva valla sündmuste kalender
KUUPÄEV

SÜNDMUS

ASUKOHT

PILETI HIND

17. veebruar
kell 18.30
18. veebruar
kell 19
19. veebruar
kell 11-14
19. veebruar
kell 18
20. veebruar
kell 18
21. veebruar
kell 9
21. veebruar
kell 19
21. veebruar
kell 20
22. veebruar
kell 9
22. veebruar
kell 18
23. veebruar
kell 16
24. veebruar
kell 13
24. veebruar
kell 15
26. veebruar
kell 16
26. veebruar
kell 19
27.veebruar
kell 19
28. veebruar
kell 19
2. märts
kell 10.30
2. märts
kell 12.15
2. märts
kell 19
3. märts
kell 19
5. märts
kell 19
5. märts
kell 19
6. märts
kell 19

Kino "Talve"

Rannu Rahvamaja

3,50 € / 5 €

6. märts
kell 19
7. märts
kell 12
7. märts
kell 18
7. märts
kell 20
9. märts
kell 16

LendTeater
(Elva, Pikk 73)
TÜ Kliinikumi Verekeskuse doonoripäev Elvas Elva Kultuurikeskus

LendTeatri etendus "Ema Tereesa"

6€/8€
tasuta

Avalik arutelu:
Verevi järve rannala detailplaneering
Mälumäng #ÜleVallaMälukas

Elva Vallavolikogu
saal (Kesk 32, Elva)
Elva Kultuurikeskus

tasuta
tasuta

Eesti Vabariik 102, kontsert-aktus
Esineb LED-saksofonist Henri Aruküla
Eesti Vabariik 102, kontserdikülalised
Liisi Koikson ja Joel Remmel
Pidu nagu muiste Lõõtsavägilastega.
Pühendatud EV aastapäeva tähistamisele
47. jalgratturite talikross II etapp/ Tartumaa
lahtised MV talikrossis
Eesti Vabariigi 102. aastapäevale pühendatud
kontsert - Erki Pärnoja
LendTeatri etendus "Meelepete" (esietendus)

Rannu Rahvamaja

tasuta

Puhja Seltsimaja

tasuta

Rõngu Rahvamaja

10 € / 15 €

Elva Lauluväljak

pealtvaatajatele
tasuta
3€/6€

Iseseisvuspäeva tänujumalateenistus.
Jutlustab Peeter Tamm
Eesti Vabariik 102, kontsert-aktus

Konguta 
Rahvamaja
LendTeater
(Elva, Pikk 73)
Elva Kirik
(Pargi tn 8)
Elva Kultuurikeskus

Koguperefilm "Sipsik"

Rannu Rahvamaja

3,5 € / 5 €

LendTeatri etendus "Meelepete"

LendTeater
(Elva, Pikk 73)
Rõngu Rahvamaja

6€/8€

Puhja Seltsimaja

15 € / 17 €

Koguperefilm "Sipsik"

Puhja Seltsimaja

4€/5€

Koguperefilm "Sipsik"

Puhja Seltsimaja

4€/5€

Mängufilm "Talve"

Puhja Seltsimaja

4€/5€

Mängufilm "Talve"

Konguta
Rahvamaja
LendTeater
(Elva, Pikk 73)
Nike Arena Elva

4€/5€

Sulbi Külateatri komöödia
"Kae kos pandse plõnni"
Komöödiateatri etendus "Pimekohting"

LendTeatri etendus "Abielumäng"
FC Elva – Esindusmeeskonna hooaja avamäng
"„Leningradi patefon“
Nostalgiline filmimuusika õhtu.
Esineb Peterburi orkester."
LendTeatri etendust "Meelepete"

Rannu Rahvamaja

Saunamaraton + rahvapidu

LendTeater
(Elva, Pikk 73)
Puhja piirkond

Suur sünnipäevapidu "Alles see oli"

Elva Kultuurikeskus

RETRO VideoDisco. VJ Marek Täkker.
Showbar. Üllatusesineja
Vallavalikogu istung

Konguta
Rahvamaja
Elva Vallavolikogu
saal (Kesk 32, Elva)

6€/8€
tasuta

Tervitame uusi
ilmakodanikke!
Ivari Vinkmann

Diana Pung

Karl Marven
Vreimann

Elisabeth Kiissel

sündis 22.12.2019

sündis 11.01.2020

Ingmar Biene

sündis 14.01.2020

sündis 14.01.2020

Lauri Parkala

sündis 18.01.2020

sündis 16.01.2020

Emmy Noella
Püüa

sündis 17.01.2020

Elva vald mälestab
Liidia Tani

Hembo Pihle

Linda Vekkur

Lembit Otsus

Mati Koppel

Valentina Peedo

16.07.1934-20.01.2020
17.12.1936-22.01.2020
22.01.1938-26.01.2020

12.02.1940-29.01.2020
29.11.1935-30.01.2020
07.11.1928-01.02.2020

Viktor Rudenko

22.08.1935-29.01.2020

tasuta

5€

6€/8€
pealtvaatajatele
tasuta
15 €

6€/8€
tasuta, regist
reerimisega
kutsetega
5€
tasuta

Elva Eakate Päevakeskuse
teated
Pühajärve Spa külastused toimuvad 4. ja 18. märtsil, 8. ja 22. april
lil, 6. ja 20. mail ning 10. juunil. Buss väljub Arbimäe bussipeatu
sest kell 9 ja kesklinna kaubanduskeskuse parklast kell 9.15. Vahe
peatused Eha-Kirde nurgal ja Noortekeskuse (Pikk 8) ees.
6. märtsil kell 11 toimub Elva Eakate Päevakeskuses kohtumi
ne vallavanem Toomas Järveoja ja abivallavanem Marika Saarega.
Küsimused esitada eelnevalt päevakeskusesse.
Lisainfo: Anu Uudelt, 518 5437

Eakate Festival
12. märtsil oodatakse kõiki eakaid kell 9–19 Eesti Rahva Muuseu
misse (Muuseumi tee 2, Tartu) Maalehe Eakate Festivalile.
Avatud on suur messiala. Vaimu hoiavad erksana kahel laval
ja õpitubades toimuv programm, kus saab osaleda nii põnevates
aruteludes kui ka meelt lahutada suurepäraste etteastete saatel.
Töö- ja jututubades räägitakse karjäärist, ümberõppest, poliitikast,
tervisest ja kasulikest teadmistest, kuidas ennast vitaalse ja elu
jõulisena hoida. Peale selle saab osaleda ühisvõimlemisel ja kaa
sa elada isetegevuslastele, lõõtsamängijatele ning suurepärastele
muusikutele – Marju Länik ja Toomas Anni.
Festival on külastajatele täiesti tasuta. Samuti on toimumas eri
nevad põnevad loosimised. Spetsiaalselt festivali külalistele mõel
dud kõhukinnitust pakub restoran Pööriöö.
Rohkem infot: maaleht.ee/eakad
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