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Elva valla leht
Elva vald andis vabariigi aasta
päeval üle kolm teenetemärki
24. veebruaril toimus

Kontsert-aktuse
meeleolu aitasid
luua Elva Güm
naasiumi õpila
sed ning Marek
Sadam ja Jaan
Sööt. Aktuse põi
mis tervikuks
Kaidi Koppel.

Elva Kultuurikeskuses
Eesti Vabariigi 102.
aastapäeva kontsertaktus, kus jagati Elva
valla tunnustusi kolmes
kategoorias. Üle anti
kolm teenetemärki Elva
Täht, 2019. aasta tegija

VASAKULT: KAAREL
TUVIKE, LAINE MEOS,
KAREL VÄHI, SVETLANA
VARIKU, AARNE SALO,
KARL KONTOR.

ja aasta tegu ning aasta
kultuuritegija tiitlid.

Foto: Merilyn Säde

MERILYN SÄDE
KOMMUNIKATSIOONIJUHT

T

eenetemärgi Elva Täht
pälvisid sel aastal kolm
inimest.
Karl Kontor on üks
Elva Laskespordiklubi (1994) asuta
jatest ning on olnud sellest ajast
alates klubi peamine eestvedaja.
Elva vallavolikogu esimees Maano
Koemets ütles, et Karl Kontor on
oma elu pühendanud laskespordi
arendamisele nii Elvas kui ka Eestis laiemalt. „Tänu tema aastate
pikkusele tööle asuvad Elvas kaks
Eesti parimat välilasketiiru ning
praegu treenib Karli õpetuste järgi
üle 20 Elva valla noorsportlase ja
mitu noort ka Tartust ja ümberkaudsetest valdadest,“ lisas Koemets.
Karl Kontor on algatanud ka
mitmeid nüüdseks traditsiooniliseks muutunud võistlusi nagu

näiteks Elva Laskespordinädal ja
Lääne
mereäärsete riikide meistrivõistlused ehk Baltic Cup.
Aarne Salo tegutses 1997.–2017.
aastal Kaitseliidu Elva malevkonna
juhina ning ta on olnud riigikaitse
õpetaja Rannu Keskkoolis ja Elva
Gümnaasiumis. Riigikaitseõpetu
se eest on talle omistatud ka 2014.
aastal Kaitseministeeriumi Hõberinnamärk. Samuti on Aarne Salole omistatud Kaitseliidu Tartu
Maleva Teenetemärk, Kaitseliidu
Teenetemedali III klass, Kaitseliidu
Hoolsus
märk Valgeristi III klass
ning Kaitseliidu Teenetemedali
II klass. „Aarne Salo tegutseb aktiivselt ka ajaloo uurimisega ning
sealhulgas praeguse taastatud Elva
malevkonna ajaloo uurimise ja talletamisega,“ lisas vallavolikogu esimees.
Svetlana Variku on alates 2007.

aastast Palupera Põhikooli direktor. Tema juhtimisel on kogu kooli
mööbel ajakohastatud, koolis on
olemas digitahvlid ning loodud on
raamatukoguruum. Koolimaja on
saanud uue katuse, taastatud on
katuseaknad ning kõrvalhoone on
viidud kooskõlla Muinsuskaitse
nõuetega.
„Palupera kool osaleb mõisa
koolide ühisprojektis „Unustatud mõisad“ alates 2008. aastast
ning sel aastal pälvis kool Tartu
Ülikooli eetikakeskuse hindamis
komisjonilt tunnustuse „Hea kooli
teerajaja 2019““, kirjeldas Svetlana Variku panust abivallavanem
Marika Saar. Ta lisas, et Svetlana
Variku on kooliga seotud projektide ja ette
võtmiste osas teinud
igakülgset koostööd vallaga, kooli
vilistlaskonna ja kogukonnaga.
Tiitli Elva valla Aasta Tegu sai

Elva Keegel ja Resto. „Elva Keegli
ja Resto loomine Elva linna on andnud kõigile huvilistele võimaluse
tutvuda keegli kui spordialaga ning
rikastanud kohalike elanike võimalusi aja veetmiseks,“ ütles Saar.
Peale selle on restorani eestvedajad
Markko Abel ja Raiko Tigane loonud Elva keegliklubi.

Tänu kogukonnaellu
panustajatele
Aasta Tegija 2019 tiitliga pärjati Silver Laks. Silver Laks on Elva
Vallavolikogu liige ning Aakre küla
ja külaseltsi eestvedaja. Silver Laksi kandidatuuri esitaja põhjendas
oma otsust järgmiselt: ta on kindlasti keegi, kes on näidanud elu
võimalikkust väljaspool Tallinna
ning on seda elu- ja mõtteviisi ka
edukalt propageerinud.
Kultuurivaldkonna
tunnus-
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tustest kuulutati Aasta kultuuritegijaks Laine Meos, Karel Vähi
ja Kaarel Tuvike.
Laine Meos on Rõngu Raamatu
kogu juhataja, kes on sealse kogu
konna oluline ja aktiivne liige.
Laine Meos organiseeris eelmisel
aastal mitmeid erinevaid üritusi
ning võttis osa suurematest maakondlikest üritustest nagu näiteks
lasteraamatupäev, kihelkonnapäev
„Keel – meel – hääl“ jne. „Laine on
Rõngu piirkonna kultuuri koguja,
hoidja ja tutvustaja,“ iseloomustas
abivallavanem Marika Saar.
Karel Vähi on segarahvatantsu
rühma Opsal juhendaja (alates 2012.
aastast) ning kollektiiv on selle aja
jooksul osalenud mõlemal tantsupeol. Möödunud hooajal tegutses
Karel kümne rühma juhendamisega ning tantsijate suurpeole pääsu
saavutas neist üheksa. Kolme kollektiivi tööd juhtis ta Tartumaal,
Opsali tööd Puhjas ning ülejäänuid
Harjumaal. „See kõik näitab, et Karel on äärmiselt pühendunud ning
väga oluline ka Puhja kultuurielus.
Opsali 35. sünnipäevakontserdi
lavastuse osas on öelda vaid kiidusõnu,“ rääkis Saar.
Kaarel Tuvike on Puhja kogukonna aktiivne liige ning kogukonda panustaja. Eelmisel aastal
tuli Puhja Seltsimaja näiteringi
esituses lavale näitemäng „Röövlivald Kavilda“, mille teksti kirjutas
ajaloomaterjalide põhjal Kaarel.
Näidend sündis viie aasta jooksul
materjale kogudes, eesmärgiga
tähistada sellega EV 100 ja küüditamise 70. aastapäeva. Kaarel Tuvike
oli ka etenduse lavastaja.
Tunnustuste kandidaate oli
võimalik esitada kõigil Elva valla
elanikel. Teenetemärgi ning Aasta
Teo ja Tegija aunimetuse laureaadid otsustas vallavolikogu. Aasta
Tegu ja Tegija valiti vallavolikogu
27. jaanuari istungil toimunud salajasel hääletusel. Kultuurivaldkonna
aunimetuste saajad otsustas vallavalitsuse komisjon.
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Palupera Põhikooli direktor Svetlana
Variku armastab oma tööd
Svetlana on avatud mõttemaailmaga inimene,

miseks vajan pidevat eluga kursis
olemist ja pidevat enesetäienda
mist.

kelle suur soov on muuta Eestis haridus veelgi
ajakohasemaks ning lapsesõbralikumaks.
TRIINU PAAS
TOIMETAJA

S

vetlana on sündinud 26.
novembril 1959. aastal
Võrus. 2007. aastast töötab ta Palupera Põhikooli
direktorina. 24. veebruaril anti talle
üle teenetemärk „Elva Täht“. Kandidaadiks esitanu iseloomustab teda
järgmiselt: „Inimesena on Svetlana
Variku mitmekülgne, tähelepanelik
ja hooliv. Ta armastab lugeda raamatuid, nautida häid kontserte ja
külastada teatrietendusi.“
Kooliteed alustas Svetlana Võru
Kreutzwaldi nimelises Keskkoolis,
kus ta asus õppima esimesesse klassi. Edasi algas juba õpetajaks õppimine – alguses Tartus, edasi juba
Tallinnas.
Mida tähendab Teie jaoks Elva
valla teenetemärgi pälvimine?
Meeldivalt
positiivne
üllatus.
Koduvalla tunnustus on ikka kõige
südamelähedasem.
Kuidas sattusite Elva valda elama?
Asusin Elvasse elama seoses abi
eluga 1979. aastal ja seda kuni tänaseni.
Kuidas leidsite tee õpetajaametini?
Minu lapsepõlves oli õpetaja amet
väga imetlus- ja austusväärne.
Vanaema rääkis kodus ikka oma
kooliaja ilusatest ja tarkadest kooli
preilidest. Mäletan, et mängisin temaga (olin ainuke laps) kooli juba
enne koolitee algust.

Mis ametitel olete veel töötanud?
Olen olnud kogu elu õpetaja.
Olen õpetanud algklassilastest
kuni täiskasvanuteni. Erinevates
vanustes inimestega töötada on olnud väga rikastav ja andnud t õuke
pidevale enesetäiendamisele. 42
tööaasta jooksul on olnud erinevaid, kuid ikka haridusega seotud
ameti
kohti: pioneerijuht, Elva
huvikeskuse eelkäija – pioneeri-

Milline on Teie meelest hea
kolleeg?
Hea kolleeg teab, et kõik inimesed
on sama head kui ta ise või natuke
paremad.

demaja esimene direktor, Tartu
Pedagoogilise Kooli alg
õpetuse
osakonna juhataja, Elva erinevates
koolides õppealajuhataja, lektor
ja koolidirektor. Peale selle olen
andnud algõpetuse, vene keele,
loodusõpetuse ning matemaatika
tunde. Lühike kuid väga põnev oli
töö ka noorsoopolitseinikuna.

Milliseid nippe kasutate töö- ja
eraelu tasakaalustamiseks?
Suurt naudingut pakub klassika
line muusika ning teater. Metsas
viibitud aeg laeb mind väga kiiresti
uuteks väljakutseteks.

Milline eredaim mälestus meenub Teil oma kooliajast?
Hoolimata rangele koolikorrale oli
koolis alati tore. Mitte kordagi ei
tekkinud mõtet, et ei taha või ei
viitsi kooli minna.

Millega tegelete vabal ajal, mis
on Teie hobid?
Lapselaps Marta pole hobi vaid
suur õnn, kellega tahan veeta kogu
oma vaba aja.

Milline õpilane Te ise olite?
Olin tavaline nõukogude aja kooli
tüdruk, kes teadis, et õpetajal on
alati õigus. Õppimine ja käitumine pidid olema korras. Kodustele
ei tohtinud valmistada piinlikkust.
Eristusin ehk kaasõpilastest soovi
ja ka oskuse poolest kogu aeg midagi organiseerida, juhtida, esineda.
Kuidas jõudsite direktori ametini?
Juhtimisega olin seotud juba enne
Palupera Põhikooli kandideerimist.
Tekkis soov panna end proovile.
Tundsin, et tahan hariduselus toimuvaid muutusi praktiliselt ellu
viia. Olin aastate jooksul erinevates komisjonides ning töörühmades osalenud sooviga muuta Eestis
haridus veelgi ajakohasemaks ja
lapsesõbralikumaks.
Milline on olnud seejuures kõige
suurem väljakutse?
Esimeseks väljakutseks osutus
meeskonna moodustamine, kes
jagaks minuga hariduse vallas ühiseid mõtteid ja vaateid (Palupera
kooli asukoht ei ole erinevatel põhjustel just väga atraktiivne). Teiseks
oli küllaltki raske muuta müüti,
et õppimine saab toimuda ainult
klassi
ruumis. Oleme praeguseks
jõudnud selleni, et õppida saab igal
pool. Õppekeskkonnaks võib muutuda mets, tehas, raamatukogu,
kogukonna liikmetega koos tehtud
üritused, muuseum jne.

SVETLANA OMA 60. AASTA SÜNNIPÄEVAL KOLLEGIDE
KINGITUD LILLEDEGA.

Mis meenub esimesest töö
päevast Palupera Põhikooli direktorina?
Asusin tööle 17. juulil 2007. Veetsin kuni septembrini pikki õhtuid
ja ka öid üksi pimedas mõisamajas
lugedes kooli dokumente ja muud
mõisaga seotut. Ootasin natuke

hirmul olles kummitust, kellest
ikka räägiti, kuid kes jäigi tulemata.
Senini pole ta end ilmutanud.
Milline Teie tööpäev välja näeb?
Nii, nagu kõigil kooliinimestel, on
ka minu tööpäev vaheldusrikas.
Mõni päev rõõmsam, mõni päev
nukram, kuid mitte kunagi igav või
üksluine.
Milles seisneb Palupera Põhi
kooli edu saladus?
Raske on hinnata, kui edukad me
just oleme. Kõik sõltub suuresti
sellest, kelle või millega võrrelda.
Seda pean küll ütlema, et Palupera
koolitöötajatel on sees kullaterad –
väga õnnestunud meeskond. Peale

Foto: erakogu

selle on koolile toeks väga toredad
ja targad inimesed lastevanemate,
hoolekogu, vilistlaste, kogukonnaliikmete näol, kellele läheb korda
hariduses ja Palupera koolis t oimuv.
Millised on olnud Teie kõige
südamelähedasemad projektid?
Eks ikka projektid, mille kallal on
nähtud parasjagu vaeva. Projektid,
mis on andnud võimaluse avardada
õpilaste silmamaringi looduses.
Millist rolli ja tulevikku näete
Unustatud Mõisa projektil?
Projekt peab jätkuma. See on suure
pärane võimalus tuua turiste Elva
valda tutvustades Eesti üht paremini säilinud puitmõisat. Mitte asjata
ei valinud Eestimaa elanikud Palupera mõisakooli üheks pärliks Eesti
100 pärli hulka.
Mis Teile oma töö juures kõige
rohkem meeldib?
Kõige rohkem meeldib, et minu töö
ei lase jääda mõttelaisaks. Tööta-

Kas Teile meeldib reisida? Mis on
olnud siiamaani kõige kaugeim
ja põnevaim sihtkoht?
Elu on andnud reisimiseks palju võimalusi. Reisipisik sai alguse
mägi
matkamisest, millega alustasin juba 15-aastaselt Koola poolsaarel. Hiljem jäin kultuuri
turistiks,
nüüd seon kultuurihuvi üha enam
puhkusereisidega. Käidud on Hiinas, Marokos, USA-s, Kanadas,
Kesk-
Aasias ning Euroopas päris paljudes kohtades. Viimastest
kogemustest on kõige lummavam
ja enesesse vaatama panevam Niagara juga. See on selline kogemus,
mida peab igaüks ise kogema.
Milline on Teie lemmikraamat?
Raamatute valik on muutunud
nii laiaks, et lemmikraamatut ei
suuda enam nimetada. Lõpetasin
just psühholoog ja mõtestaja Alar
Tammingu raamatu „Jalutuskäik
iseendasse“ lugemise. Soovitan kõigile.
Mis on Teie arvates elus kõige
tähtsam?
Minu elus on väga tähtsal kohal
poeg Kaarel ja tütar Kaarin. Tänu
neile olen saanud tunda elus suurt
õnne ja rahulolu.
Mida soovitaksite Elva valla inimestele?
Soovi ja tahet näha Elva valda MEIE
vallana.
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Aakre kooli vaprad džigitid
osalesid robootikavõistlusel

FLL põhiväärtustele – Avasta!
Uuri! Jaga! Tööta koos! Naudi,
mida teed!

Uut moodi seikluspark
Laste arvates on Aakre külas probleem see, et lapsed on liiga palju toas nutivahendites, sest õues
pole midagi põnevat teha. Mõtlesime välja uut moodi seikluspargi,
kus on erinevates vanustes lastele
mängualad: liiva-, parkuuri-, turnimisala, onniehitus- ja indiaaniala,
samuti väike aiamaa. Kõik alad on
märksõnaga „käed külge“ – onni
saab ise ehitada, indiaanialal lõket
teha, aiamaal kaevata. Tegevustesse on kaasatud ka lapsevanemad ja
kogukonnaliikmed.
Esitlesime oma projekti ka Elva
vallaarhitektile Jaanika Saar, kes
andis head nõu ning rääkis oma
tööst.

Aakre Lasteaed-Algkooli
robootikaringi võistkond
Nuti džigitid saavutas
1. veebruaril Parksepa
Keskkoolis toimunud
First Lego League (FLL)
robootikavõistluse
Kagu-Eesti eelvoorus
robotimängus teise
koha.
LIINA LAASER
AAKRE LASTEAED-ALGKOOLI

Uus eesmärk
Foto: erakogu

NUTI DŽIGITID ENNE VÕISTLUST HARJUTUSVÄLJAKUL.

ROBOOTIKARINGIDE
JUHENDAJA

A

akre kooli kuuenda klassi õpilased Ellen Haljas
mets, Annabel Lüüs
ja Carola Martõnova
olid kogu võistluspäeva nutikad ja

hakkajad. Tubli meeskonnatöö eest
saadi hindajate eripreemiana karikas ning kiidusõnad huvitava projekti eest. Eelvoorus oli võistlemas
kokku 19 meeskonda. Edu tuli üllatusena, sest EV3 robotitega alustati
tööd alles selle õppeaasta alguses.

Palju erinevaid
ülesandeid
FLL robootikavõistluse selle aasta
teema on „Linnalooja“ ehk kõik,
mis on linnaloomisega seotud.
Meeskondade eesmärk on uuri-

da, kuidas oma kodukohta nutikate lahendustega paremaks
muuta. Samuti peab lahendama
robotiga 2,5 minuti jooksul
võistlus
väljakul võimalikult palju missioone. Kogu võistlusteks
ettevalmistusperioodil
toetuti

Nüüd on meil uus eesmärk – p
 eame
veel rohkem harjutama, sest 7.–8.
märtsil toimub Tallinnas finaal
turniir. Elva vallast läheb finaali
veel Konguta kooli meeskond Hullud robootikud. Pöidlad pihku!
Täname Jaanika Saart meie
projektile kaasamõtlemast, Palupera Põhikooli ja Konguta Kooli
robootika
õpetajat Taimur Treierit
ning lapsevanemaid abi eest!

Judokatel ja võrk
palluritel oli tegus
nädalavahetus

16.

veebruaril toimus
Tallinnas judo ja
sumo superturniir,
kus esikoha karika võitis U10
vanuseklassi raskekaalus Oskar
Vaaderpass. Kristiina Kallas (U12
– 50kg) võitis hõbeda. Pronks
medalid võitsid Mai Mirtel Umblia (U12 – 40 kg), Mihkel Tarvis
(U12 – 27 kg) ja Siim Tarvis (U10
– 22 kg). Art Ariva, Jakob Pihlak ja Ello Põldma jõudsid oma
kaalukategooriates
kolmanda
koha kohtumisteni, kus tuli vastu
võtta kaotus ja tasuks tubli viies
koht. Seitsmendaks maadlesid
ennast Sebastian Põim, Juhan
Ivask ja Mikk Alajõe.
Võrkpalli U16 vanuseklassi



Eesti karikavõistlustel mängisid
15.–16. veebruaril ka Elva SK Altia võistkonnad.



Head saavutused
Tüdrukud mängisid viiendas
finaal
grupis ja võrreldes eelmise võistlusega näitasid nad juba
palju paremat mängu – 2:1 võidud Selver ja SK Raespordi üle ja
napid kaotused Jõhvile, Olerex/
Veski Matile ja Selverile andsid
turniiritabelis kuuenda koha.
Aitäh tüdrukuid juhendanud Ingemar Liigandile.
Poisid mängisid teises finaalis
Võrumaal Puiga Spordihoones.
Võru ja Selver IV peale hammas
ei hakanud. Jagu saadi Tartu Ka-

 SK ALTIA TUBLID JUDOKAD.
 SK ALTIA VÕRKPALLI U16 VANUSE
KLASSI TÜDRUKUTE VÕISTKOND.


levist 2:1 ja Paidest 2:0. Kahju oli
kahepunktilistest geimikaotustest Saaremaa ja Selver II vastu.

 SK ALTIA VÕRKPALLI U16 VANUSE
KLASSI POISTE MEESKOND.

Fotod: Marek Pihlak

Teise päeva lõpuks oli tabelis kaks
võitu ja viies koht. Rasmus Kivari
oli statistikas parimate punkti-

toojate tabelis 110 punktiga teine. Võru rünnakute liider Mihkel
Mustmaa tõi 118 punkti.
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Tervisliku toitumise ABC
tuleb kasuks igaühele
Ei ole kahtlust, et

võib lasta oma toitumist üle vaadata, et muuta see tervislikumaks.

tervislik toitumine

Süüa tuleb regulaarselt

aitab kaasa heale
enesetundele ja püsida
terve. Toitumisterapeut
Jelena Karjagina selgitab,
millised on tervisliku
toitumise kuldreeglid,
mille teadmine tuleb
kasuks igaühele.
JELENA KARJAGINA
BENU APTEEGI PROVIISOR JA

SÜÜES MITMEKESISELT, SAAD VAJALIKKE TOITAINEID
NING ORGANISM ON TERVEM .

Foto:
Pexels.com

TOITUMISTERAPEUT

K

uigi tervisliku toitumise
põhimõtted sobivad peaaegu kõigile ja toitumisnõustamisele on oodatud
ka täiesti terved inimesed, otsustab
enamik toitumisterapeudi juurde pöörduda alles siis, kui on käes
mingi konkreetne tervisemure.
Kõige levinumaks ajendiks on ülekaal, soov saada kehakaal kontrolli alla ja tervislikul moel liigsetest
kilodest vabaneda.

PANE TÄHELE!

“On ka neid, keda vaevavad erinevad haigused – näiteks südame-
veresoonkonna haigused, kõrge
kolesterool, ärritatud soole sünd
room ning kes seetõttu on hakanud
mõtlema oma toitumise peale,” selgitab Karjagina ja lisab, et toitumisega on võimalik aidata vältida
kroonilise haiguse süvenemist ja
suurendada inimese üldist heaolu.
Tegelikkuses
võiks
oma
toitumisharjumusi analüüsida juba
varem. Ka täiesti terve inimene

Taldrikureegel on
hea abivahend
mitmekesise lõu
na- või õhtusöögi
kokkupanemiseks.
Jälgi kindlasti ka
seda, et taldrikul
oleks alati vähe
malt viit eri värvi
toitu.

Toitumise puhul ei saa rääkida
vigadest, vaid pigem toitumis
mustritest, mida on võimalik
korrigeerida tervislikumaks. “Oma
praktika põhjal võin öelda, et üsna
sagedane on see, et inimesed tarbivad liiga vähe köögivilju ja täisteraviljatooteid, samas aga süüakse liiga palju liha ja piimatooteid,” toob
Jelena näite.
Samuti on tihti esinev probleem
ebapiisav toidukordade arv päevas.
“Süüakse harva – ainult üks või
kaks korda päevas, aga siis korraga
väga palju. Samuti esineb teist äärmust – põhitoidukordade ja vahe
palade asemel ainult näksitakse
terve päev,” selgitab toitumisterapeut.
Süüa tuleb regulaarselt ja toidukordade puhul jälgida põhireeglit:
kolm põhitoidukorda ja kaks-kolm
vahepala. Kindlasti tuleb leida aeg
hommikusöögiks – see annab päeva alustamiseks vajaliku energia ja
olulised toitained.
Põhitoidukordadel tuleb järgida
n-ö taldrikureeglit. Poole taldrikust
peaksid moodustama köögiviljad,
pool neist toorelt (nt. salat) ja pool

Rõõmsaid uudiseid
Puhja kirikurahvalt

R

õõm on teatada, et Puhja
kiriku kooriruumi katuse,

välisseinte ja uste-akende
remont on valmis. Selle aasta suvel krohvitakse veelkord fassaadid,
kuna vettinud müürid vajavad kuivamisaega, et krohv peale jääks.
Täname kõiki inimesi, kes toetasid
selle suure töö valmimist. Suvel
jätkub kiriku pikihoone katuse vahetus, mida toetab Muinsuskaitse
amet (MKA), kes eraldas selleks
113 000 eurot. Vaja on ka seinte äärde paigaldada maakividest silluse
riba, et sadevesi ei pritsiks fassaadile. Selleks palutakse põllumeestel
annetada maakive.

Kirikuaias algab ohtlike puude
hooldusraie niipea, kui külmataat
maapinna ära külmetab.
Kogudus tänab Jõululoteriis
osalejaid. Tulu kogunes 800 eurot
ja tänu oma rahva pingutustele
lisas MKA veel 1500 eurot. Lühtrite restaureerimisest on veel puudu 1000 eurot ja kogudus plaanib
Hooandja keskkonnas selle kokku
koguda. Täname kõiki, kes aitasid
müüa loteriipileteid ja kes annetasid loosivõite.
Pärast pausi on kogudus taas
korraldanud kasutatud riiete ja
mööbli annetusmüüki Puhja kooli
vanas aulas ülisoodsate hindade-

ANSAMBEL TORNIKUKK ESINES LUSTAKA
REPERTUAARIGA.

ga. Kogu tulu läheb kiriku remondi jätkamiseks ja lõpetamiseks.
Müürid, kivid ja lühtrid – need
kõik on siiski ainult aineline ja vä-

Foto: T. Kuusemaa

line, mis peaks aitama keskenduda olulisemale – inimestele.
Üks eriline pidupäev oli Kolmekuningapäeva aegu peetud kogu-

5 TOITUMISE
KULDREEGLIT,
KUIDAS MUUTA
OMA IGAPÄEVANE
MENÜÜ TERVIS
LIKUMAKS:
1. Söö regulaarselt;
2. Põhitoidukordadel jälgi
nn taldriku reeglit - 50%
jäta köögiviljadele, 25%
valgurikastele ja 25% süsivesikuterikastele toitudele (nt täisteratooted);
3. Söö lisaks põhi söögikordadele ka vahepalasid;
4. Tarbi piisavalt vedelikku
–parim valik selleks on
vesi;
5. Ära kiirusta, vaid söö
rahulikult.

kuumtöödeltult (aurutatud, hautatud või küpsetatud ahjus), veerandi valgurikas põhitoit nagu liha või
kala ning ülejäänud veerandi süsi
vesikuterikkad toiduained, mille puhul võiks eelistada täisteratooteid.
Vahepaladena põhisöögikordade vahel soovitab toitumisterapeut
värskeid puu- ja köögivilju, pähkleid, seemneid või smuutisid. Kindlasti ei tohi ära unustada ka vedeliku tarbimist – parim janukustutaja
on puhas vesi, millele võib maitseks
lisada näiteks kurki, sidrunit või
marju.

duse jõulupidu. Pärast vaimulikku osa kirikus siirduti seltsimajja
maitsma
head-paremat
ning
nautima kontserti esmalt oma
koguduseliikmetelt, ning seejärel
oli üllatusesineja kiriklik bänd
Tornikukk Tartust õige lustaka repertuaariga.
Koguduse pere on täienenud
mitme noore inimesega, kes tulid
oma lastega ristimisele ning said
leeriõnnistuse. Viimase aastaga
on Puhja kogudus pärast pikka
stabiilsena püsimist poolesaja annetajaliikme tasemelt pööranud
tõusutrendile. Alustatakse uue
leerikursusega, mis on üks viis
elukestvaks õppeks. Kasutatakse
ka kaugõppe vormi üle interneti. Uudishimulikud võtku julgesti ühendust – ahhaa-elamus on
garanteeritud!
Tiit Kuusemaa
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Puhja alevikus avati
uus katlamaja koos
soojatrassidega

LÜHIDALT

Aakre lapsed Koolitantsul
Aakre Lasteaed-Algkooli ja Aakre Põhikooli lapsed
osalesid edukalt 9. ja 10. veebruaril Koolitantsu
Tartumaa piirkonnavoorus.

T

V6 ja videoportaal uudised.ee korraldavad Koolitants 2020
iganädalase Rahva Lemmiku finalistide hääletuse. Tublid
Aakre lapsed on pääsenud 4. nädala hääletusele, kusjuures
tants „Hobusemäng“ on praegu esikohal.
Aita oma lemmik finaali ning anna oma hääl veebilehel uudised.
tv3.ee -> koolitants -> hääletus (uudised.tv3.ee/koolitants/haaletus).
Kõikide nädalate veebihääletus suletakse 7. märtsil kell 14.

13. veebruaril avati Puhjas uus katlamaja ja soojatrassid.

P

uhja
soojamajanduse
arengukava muutmisega
2018. aasta alguses sai
soojusettevõte SW Energia
OÜ alustada projekteerimisega ja
rahastustaotluse esitamisega SA
Keskkonnainvesteeringute Keskusele (KIK).
Puhja katlamaja ja soojustrasside ehitusmaksumus oli ligi 1,3 miljonit eurot. KIK toetas Puhja uue
katlamaja ja soojustrasside ehitust
671 950 euroga, ülejäänud osa panustas SW Energia.
Peale taotluste on SW Energia
projektide elluviijana kandud projektide juhtimise ja järelevalve kulud.

VANADE TRASSIDE SEISUKORD.

Foto: erakogu

Uus katlamaja on
täisautomaatne
SW Energia alustas 2019 aasta juulis
Puhja aleviku kaugküttetorustiku
kaasajastamist. Mahukate rekonstrueerimistööde raames vahetati
välja ligi 1,6 km ulatuses vananenud
torustikku. Ehitustööde tulemusena paranes Puhja aleviku kaugküttevõrgus varustuskindlus ning
vähenesid trassi soojakaod.
Projekti tulemusena on Puhja
alevisse ehitatud täiesti uus täis
automaatne katlamaja, kuhu on
paigaldatud katlaseadmed 1 MW
ja 0,5 MW (hakkpuit, hakkepuit/
turvas) ning reservkatel koos lisa

UUED PAIGALDATUD TRASSID.

Foto: Triinu Paas

seadmete ja automaatikaga.
Katlamaja on varustatud elektri
generaatoriga, mis võimaldab elektrikatkestuste korral tarnida soojust
hoonetesse. Selleks peavad elektrikatkestuse korral olema majadel ka
enda süsteemidel vastav valmidus.
Uus katlamaja ja soojatrassid on

kasutusel juba 2019 aasta oktoobrist. Haljastus ja erinevad vaegtööd
teostatakse kevadel.
Lisainfo:
Elva abivallavanem Mikk Järv,
517 0306
SW Energia Mait Pärg, 5452 5545

AAKRE LASTEAED- ALGKOOLI TAMMEKESE
RÜHM TANTSUGA "HOBUSEMÄNG" .

Foto: Diana
Ruitlane-Rüütli

AAKRE PÕHIKOOLI LAPSED TANTSUGA
„AEGA KÕIGI JAOKS“ .

Foto: Diana
Ruitlane-Rüütli

Palupera õpilased Eesti Haridusfoorumil
loomas individuaalset õpirada 2035. aastaks

18.

veebruaril toimus
Tallinnas Eesti Haridusfoorum 2020,
mis kandis nime „Individuaalsed õpirajad avatud õpiruumis“.
Haridus
foorumile olid kutsutud
peale haridus- ja kasvatusteadlaste,
koolijuhtide ja haridusstrateegia
2035 koostajatele ka Palupera Põhikooli esindus, et jagada oma kooli
kogemusi antud teemal. Palupera

Põhikooli kogemusi jagasid seitsmenda klassi õpilased Roosi
Raudsepp ja Andres Kull, õppeala
juhataja Reet Allak, huvijuht Kairit
Leesalu ning direktor Svetlana Variku.

PALUPERA
PÕHIKOOL
JAGAS OMA
KOGEMUSI
HARIDUSFOORUMIL.

Põnevad töötoad
Töö erinevates õpitubades ja
paneeldiskussioonidel oli väga elav.
Ettekanded kõnetasid kõiki saalis-

5

Foto: erakogu

viibijaid. Räägiti palju individuaalse õpitee olemusest, õmblusteta
õpiruumist ning üldpädevustest.
Foorumil arutleti, milline peaks
olema avatud haridusruum kooli
ümber ning kas ja kus meie haridusilmas on juba täna õpiradadega
teistest ette jõutud ja kuhu võiks
jõuda aastaks 2035.
Roosi ja Andres said hea ette
kujutuse hariduse strateegia koostamise protsessi ühest osast. Aastal
2035 saavad nad öelda, et nemad
olid need, kes osalesid haridus
strateegia 2035 loomisel.
Kairit Leesalu
Palupera Põhikool huvijuht

6
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Vingugaasiandurite kampaania
Elva vallas aitas paljusid
Elva valla sotsiaaltöö
spetsialistid ning Elva
päästekomando jagasid
ning paigaldasid aasta
alguses kampaania raames vingugaasiandureid
koduteenusel olevatele
Elva valla elanikele.
LAURI TAMM
SOTSIAALTÖÖSPETSIALIST

P

äästeamet nõustas inimesi
nii vinguanduri, suitsu
anduri kui ka üldise tuleohutuse teemadel. Kampaaniaga seoses korraldas Elva
päästekomando 66 kodunõustamist, peale selle paigaldati kaheksa
puuduolevat suitsuandurit. Suitsu
andurid on juba üle kümne aasta kohustuslikud ning nende valmisolekut suitsule reageerimiseks
peaks vähemalt kord kuus kontrollima.

Vingugaasimürgituse
sümptomid on erinevad
Mitmes kodus reageeris vinguandur kohe aktiveerimisel, teavitades
häirealarmiga normaalsest kõrgemast vingugaasi kontsentratsioon
õhust. Mürgistuse sümptomid olenevad sissehingatava vingugaasi

VINGUGAAS ON NÄHTAMATU VAENLANE, MIDA
AITAB TUVASTADA VAID VINGUGAASIANDUR.

Foto: Bigstock

Vingugaas ehk süsinikoksiid (CO) on
lõhnatu, maitsetu ja värvitu gaas, mis tekib
mittetäieliku põlemise käigus ning on
inimestele ja loomadele mürgine.
kogusest. Kergele mürgistusele on
iseloomulik peavalu, peapööritus,
kohin kõrvades, õhupuuduse tunne,
iiveldus, üldine nõrkus ja apaatsus.
Selliste sümptomite ilmnemisel tuleb koheselt eluruumi õhutada ning
lasta spetsialistil üle kontrollida
kütteseadmete olukord.

Kaasaskantavad
vingugaasiandurid
Sotsiaal- ja terviseosakond soetas kodukülastusi 
tegevatele

spetsialistidele ning
hooldustöötajatele
kaasaskantavad
vingugaasiandurid. Need võimaldavad vingugaasi kontsentratsiooni mõõta ka nendes kodudes,
kus hetkel statsionaarset andurit
veel ei ole. Kaasaskantavad andurid on olnud kasutusel veebruari
algusest.
20. veebruari seisuga on Pääste
amet Elva vallas läbi viidud sel
aastal 90 kodunõustamist ning
paigaldatud 18 suitsuandurit.

VALENTINA UUE
VINGUGAASIANDURIGA.

Foto:
Sille Kask

Telli kodunõustamine
Päästeamet tuletab meelde, et alates 2018. aastast on Eestis kohustuslik paigaldada vingugaasiandur kõikidesse eluruumidesse, milles asub
korstnaga ühendatud gaasi
seade.
Soovituslik on paigaldada vingugaasiandur, kui koduses majapidamises kasutatakse gaasi
seadmeid
(nt gaasikatel või gaasiveesoojendi)
või kütteallikana tahkeküttega pliiti, ahju, kaminat või katelt.
Selleks, et endale, lähedasele või
naabrile kodunõustamist tellida,
helista Päästeameti infotelefonile
1524 või Elva päästekomando juhile
Andres Smirnovile tel 5159 520.

LÜHIDALT
DOREL SABRE
NÄITUS „PEOS“

14.

märtsini on
kõigil
huvilistel
võimalus tutvuda köite- ja
nahakunstnik Dorel Sab
re isikunäitusega "Peos".
Näitust saab vaadata Elva
Linnaraamatukogus ja see
on tasuta.
Dorel Sabre näitab oma isiku
näitusel, et köide võib olla nii
traditsiooniline tarbe
ese kui
ka pisimate detailideni viimistletud kunstiteos. Seoses
digimaailma
pealetungiga
näiliselt taustale jäänuna, on
köitekunst siiski elujõuline
ja arenev kunstiliik. Peopesa
sümboliseerib siin köitmise
ja köite hoidmise tähtsust –
ehedat , päris paberit ja päris
nahka sisaldavat raamatut
hoiame ju peos aina harvemini. Paneme oma käed alla, et
seda ei juhtuks.
Aastate jooksul on Dorel
korraldanud mitmeid käsitööringe ning teinud käsitöö- ja
köitmiskoolitusi. Ta on jäänud
silma ka mitmele väljaandjale
– tema töid on eksponeerinud
näiteks raamat Köitev köitmine ja käsitööajakiri Maret.
Dorel Sabre loominguga on
võimalik tutvuda ka tema kodulehel dorelsabre.com
Näitust saab vaadata kuni
14.03.2020.
Toetajad: Tartu Kultuurkapital, vunts.com.
Kuraator: Meeta Eliisa Veigel.

Rannus toimus tantsufestival Tantsutallad
Rannu Rahvamajas toimus
8. veebruaril festival
Tantsutallad. Pidu kandis
nime „Kuda rahvas, nõnna
rõevas“.

R

annu Rahvamaja saal oli
taaskord rahvast tulvil.
Peetud said järjekordne festival Tantsutallad – seekord 21. korda. Tantsutallad on festival rahva-

tantsijatele, kus enamasti osalevad
tantsijad Tartumaalt. Aegade jooksul on käinud ka kaugemaid külalisi nii naabermaakondadest kui ka
Lätist, Leedust ja Saaremaalt. Kokkusaamine on oluline – muljed, oskused ja kogemused vajavad vahetamist, õpitud oskused aga teistele
ettenäitamist ning kultuuripärand
alleshoidmist, edasikandmist ja
arendamist. Selle kõige eest hoolitsevad meie maakonna tantsijad
koos oma juhendajatega. Tantsi-

jaid oli igas vanuses, alates koolijütsidest ja lõpetades vanaemade-
vanaisadega. Kõik nad tõid lavale
parima osa meie maakonna tantsuoskusest.

Laval oli 232 tantsijat
Tänavuse peo nimi oli „Kuda rahvas, nõnna rõevas“. Kontsert oli
põimitud muinasjuttu vaeslapsest
ja talutütrest, kes mõlemad tahtsid
olla kaunilt riietatud. Muinasjutu
saatel kanti üle lava ilusaid eesti

rahvariideid. Iga rühm oli oma
näoline. Palju oli traditsioonilisi
rahvariideid ja oli ka kauneid stiliseeringuid. Paljud rühmad peavadki vaeslapse kombel ükshaaval oma
rõivakomplektid kokku koguma
– ühest projektist särgid ja teisest
seelikud. Aga lõpuks saavad komplektid kokku ja lavale astub kaunis
esineja. Laval oli seekord 19 tantsurühma ehk 232 tantsijat.
Pillerkaareks seadis laval pillid
üles ansambel Super Stereo. Õhtu

lõpus keerutas plaate DJ Karu. Tänuks juhendajatele kattis väikese
peolaua Kata Köök.
Täname projekti toetamise
eest Eesti Kultuurkapitali Tartumaa Ekspertgruppi ning Tartu
Muusikamaja.
Kevad koputab juba vaikselt uksele. Minge teda kuulama ja vaatama!
Liis Jaamets
Rannu Rahvamaja juhataja
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Tähtsad telefoninumbrid

Noored saavad taas oma
algatusfondist rahalist
toetust taotleda

Häirekeskus 112
112.ee

Helistage häirekeskusesse, kui vajate abi – kui teie või kellegi teise elu või keskkond
on ohus või on alust arvata, et midagi ohtlikku on juhtumas.

Perearsti
nõuandetelefon
1220

Perearsti nõuandetelefon on abiks, kui:
» soovite teada, kas teie tervisemure korral on vältimatu pöörduda erakorralise meditsiini osakonda, perearsti poole või saab olukorra lahendada koduste vahenditega;
» terviseprobleem tekib väljaspool tööaega, puhkepäevadel või riiklikul pühal.

Päästeala
infotelefon
1524

Helistage, kui vajate abi, päästealast infot või nõu, näiteks:
» kuidas muuta oma kodu turvalisemaks;
» päästeametnike kontaktid;
» kus ja kuidas tohib lõket teha;
» soovite teatada ohtlikust ehitisest või katmata kaevust;
» soovite kutsetunnistusega korstnapühkija kontaktandmeid.

Elektrilevi
rikketelefon
1343
elektrilevi.ee/
katkestused

Helistage rikketelefonile:
» kui teil ei ole kodus elektrit ning teile pole saabunud plaanilise elektrikatkestuse
teadet;
» te ei ole saanud Elektrilevilt 10-15 min jooksul pärast voolu kadumist teadet;
» pärast elektririkke lõppemisest teavitava sõnumi saamist ei ole elekter taastunud.

Lasteabi
116111
lasteabi.ee

Helistage, kui märkate:
» hooletusse jäetud, abivajavat või hädaohus last;
» füüsiliselt, emotsionaalselt või seksuaalselt väärkoheldud last;
» kiusamist kodus, koolis, huviringides/trennides või internetis;
» laste ja noorte omavahelisi tülisid ning probleeme koolis, kodus;
» lapse enesehävituslikku käitumist, näiteks enese vigastamist vms.
Helistage ka siis, kui teil on muud lastega seotud teemad, mille kohta sooviksite
saada nõu, nt lapse kasvatamine, hooldusõigus vms.
Lasteabitelefonile helistamine on tasuta ning mobiiltelefonilt saab helistada ka
siis, kui kõneaeg on otsas.

Keskkonna
inspektsiooni
valvetelefon
1313
kki.ee

Helistage, kui märkate:
» keskkonnareostust või reostusohtu;
» ebaseaduslikku jäätmete ladustamist, metsaraiet, kalapüüki, loomade julma kohtlemist jms;
» massiliselt surnud loomi, linde või kalu;
» ilmselgelt abitus, sekkumist vajava seisundis metslooma;
» muud keskkonnaalast õigusrikkumist;
» maanteel hukkunud suurulukit.

Maanteeinfo
1510
tarktee.mnt.ee

Helistage, kui märkate, et:
» teel on liiklustakistus või muu liiklusele ohtu põhjustada võiv olukord;
» tee on määrdunud (sõnnik, muld, liiv vms);
» teel on liiklusohtlikud augud, lahtised kivid või killustik;
» kruusatee on halvas seisukorras;
» tee on üleujutatud, libe või lumme tuisanud, teele on langenud puu;
» teel on loomakorjus;
» liiklusmärk on katki, puudu või eksitav.

Mürgistus
teabeliin
16662
16662.ee

Infoliinilt saab asjakohast infot järgmiste mürgistusjuhtude korral:
kodukeemia, kosmeetika ja loodustooted, ravimid, narkootikumid;
taimekaitsevahendid ja väetised, näriliste ja putukatõrjevahendid;
seened, taimed, mürgiste loomade hammustused;
mürkgaasid ja alkohol.

Emotsionaalne
tugi (Eluliin)
655 8088
eluliin.ee

Emotsionaalse toe telefon on inimestele, kes on emotsionaalse kriisi seisundis,
depressioonis, tunnevad sügavat muret kaotuse ja leina tõttu, tunnevad üksindust,
kannatavad vägivalla all, kogevad mitmesuguseid suhte ja perekonnaprobleeme,
sotsiaalseid raskusi või soovivad elust lahkuda.
Avatud tööpäevadel kell 19–7.

730 9880

Elva Vallavalitsuse üldnumber

523 9389

Konguta teenuskeskus, Elo Kasetalu

504 9912

Puhja piirkonna koordinaator Ede Möldre

511 2479

Palupera piirkonna koordinaator Maia Kukk

509 6202

Rõngu piirkonna koordinaator Ene Joosing

525 3370

Rannu teenuskeskus, Sirje Erm

K

õikidel rahvastikuregistri järgi Elva vallas elavatel noortel vanuses 7–26 eluaastat on võimalus taotleda Elva valla noorte
omaalgatuse fondist rahalist toetust oma ideede ja projektide
teostamiseks. Taotlus tuleb esitada 22. märtsiks.
Fondi eesmärk on arendada noorsootööd ning ergutada noorte omaalgatust Elva valla tegevuspiirkonnas. Toetust võib taotleda
noorteühendus, seltsing (nt õpilasesindus) või vähemalt 7-aastane
füüsiline isik. Alla 18-aastase isiku või isikute noorteühendust peab
toetuse taotlemisel esindama vähemalt üks täiskasvanu.
Toetuse määr on ühe projekti kohta kuni 600 eurot ja iga taotleja
saab esitada vallavalitsuse haridus- ja kultuuriosakonnale ühe taotluse. Projekte hindab komisjon kokkulepitud kriteeriumite alusel. Toetust eraldatakse selleks ette nähtud vahenditest, mis on eraldatud
riigi eelarvest huvihariduse ja -tegevuse sihtotstarbelise toetusena.
Lisainfo ja taotlemine: www.elva.ee/noorte-omaalgatusfond

LUGEJA KÜSIB

Mis reeglid kehtivad
droonilennutajale?
Ajaviite eesmärgil on enamikus Euroopa riikides lubatud droone kasutada ilma lennu
ametitelt eriluba taotlemata. Sellegipoolest tuleb
meeles pidada, et see ei tähenda, nagu võiksite oma
drooni lennutada ilma mingite piiranguteta.

Austage eraelu puutumatust ja järgige ohtuseeskirju
Euroopas on eraelu puutumatuse ja isikuandmete kaitse inimeste
põhiõigused. Õigusaktid kaitsevad meid kõrvaliste isikute sisse
tungi eest. Seda loetakse ebaseaduslikuks, nagu ka droonide kasutamise teel tehtud sissetungi.
Näiteks ei tohi pildistada, salvestada videot ega helisalvestusi inimestest, kes on oma kodus, aias, autos jne, kui ta ei ole selleks luba
andnud. Peale selle pidage meeles, et eraelu puutumatuse ja isikuandmete kaitse kehtib ka avalikes kohtades. Samuti võib teatud tingimustel kaitse alla kuuluda inimeste vara. Teie droonilennutamise
tegevus võib riivata eraelu puutumatust ka siis, kui teie droon ei ole
varustatud kaamera ega teiste anduritega.
Kui teie droonilennutamise tegevus riivab kellegi eraelu puutumatust, siis on isikul võlaõigusseaduse (§ 1046 ja § 1055) kohaselt
õigus nõuda käitajalt rikkumisega tekitatud kahju hüvitamist või
rikkumise lõpetamist. Samuti võib ta kaitsta oma eraelu puutumatust kohtus või esitada kaebuse riiklikule andmekaitseametile.
Mehitamata õhusõidukit ei tohi käitada hooletult või vastutustundetult, mille tagajärjel võib sattuda ohtu inimeste elu, tervis,
vara või teised õhuruumi kasutajad. Enne starti peaksite end alati
kurssi viima kehtivate eeskirjadega ja järgima mõningaid põhilisi
ohutusreegleid. Näiteks kohustus jääda inimestest vähemalt kindlaksmääratud kaugusele ja keeld lennata öösel või teatavate ilmastikutingimuste korral. Õnnetuse korral vastutab selle eest drooni
juht ja ta peab hüvitama enda põhjustatud kahjud.
Lõpetuseks pidage alati meeles, et kohalike õigusaktide eira
mine võib tuua kaasa märkimisväärseid rahatrahve ja/või
õiguslikke tagajärgi. Lisainfo: dronerules.eu/et.
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Vallavalitsuse töörühm
analüüsib valla
koolivõrku
Elva Vallavalitsus on moodustanud töörühma, mis analüüsib Elva valla
koolivõrku. Töörühma kuuluvad haridus- ja kultuuriosakonna, arengu- ja
planeeringuosakonna ning finantsosakonna spetsialistid.

K

una rahvastik väheneb
aasta-aastalt ja lapsi jääb
vähemaks, siis tuleb ka
Elva vallal analüüsida
praeguse koolivõrgu jätkusuutlikkust ja alternatiivseid võimalusi.
Eesmärk on uurida, kas tänane
haridusvõrk on jätkusuutlik ning
optimaalne ja millised on erinevate
alternatiivide finantsmõjud. Sama
oluline on tasakaal hariduse kvaliteedi, kättesaadavuse, haridus
kulude tõhususe ja kogukonna
vajaduste vahel.

Analüüs valmib aprillis
Analüüsi
käigus
koostatakse
rahvastikuprognoos ning töötatak-

se välja koolivõrgu alternatiivsed
stsenaariumid. Analüüsiga kaardistatakse valla koolivõrgu praegune
olukord ning töötatakse välja stsenaariumid (kooli sulgemine, kooli
astmete vähendamine või juhtimise ühendamine jne). Analüüs
valmib selle aasta aprilli lõpuks.
Töörühm on andnud analüüsi koostamise osas järjepidevalt
infot valla koolide ja lasteaedade juhtidele. 10. märtsil toimuval
valla haridus
juhtide koosolekul
antakse taas ülevaade analüüsi
vahe
tulemustest ning toimuvad
ühisarutelud, kus haridusjuhid saavad avaldada oma arvamust ning
teha ettepanekuid.

Koolivõrgu analüüsi praegust
seisu tutvustatakse ka vallavoli
kogu haridus- ja kultuurikomisjonis ning koolide ja lasteaedade
hoolekogude seminaril. Analüüsi
tutvustatakse piirkonnakogudele
ja teistele huvirühmadele märtsis
ja aprillis. Kõikidel koosolekutel
toimub ka arutelu ning analüüsi
osas oodatakse tagasisidet ja ettepanekuid.
Pärast analüüsi valmimist kaasatakse ekspert, kes annab sellele
oma hinnangu.
Lisainfo:
abivallavanem Marika Saar,
marika.saar@elva.ee,
tel 522 7013

PANE TÄHELE!

LÜHIDALT

Elva Vallavalitsus otsib
kauplejaid Elva keskväljaku
ja Arbi järve ärimoodulitesse

E

lva Vallavalitsus kuulutas välja Elva keskväljaku ärimoodulite
ja Arbi järve ärimooduli läbirääkimistega pakkumise korras kasutusse andmise konkursi. Pakkumuste esitamise tähtaeg on 9.
märts kell 11.
Kauplemiskohad antakse üürile kauplemisteenuse osutamiseks
perioodiks 1. aprill 2020 kuni 31. jaanuar 2022.
Täpsemalt antakse läbirääkimistega pakkumisel üürile Elva
keskväljakul (Kesk 30) asuvad kaks ärimoodulhoonet kauplemisteenuse osutamiseks. Kauplemisteenuste sisu ja teenuste valiku kirjeldab pakkuja esitatavas ideekontseptsioonis.
Arbi järve ääres asuva puitplatvormil asuva ärimoodulhoone üürnik on kohustatud tegutsema rannahooajal ning olema avatud kell
11–19. Kauplemisteenus peab sisaldama toitlustusteenust ning vähemalt ühe rannateenuse pakkumist.
Pakkumise üüri alghind on 10 eurot kuus. Üürile lisanduvad kõrvalkuludena kommunaalkulud ja tasud teenuste eest, mida üürnik
kasutab.
Läbirääkimistega pakkumisest võivad osa võtta kõik füüsilised ja
juriidilised isikud, kellel ei ole keelatud läbirääkimistega pakkumisest osavõtt.
Ideed palutakse esitada pakkumuse kontseptsioonis. Pakkumiste esitamise tähtaeg on 9. märts 2020 kell 11. Pakkumised palume esitada e-aadressile elva@elva.ee.
Täpsemate tingimustega saab tutvuda valla kodulehel bit.do/elvaarimoodulid.
Lisainfo: Kertu Vuks, arengu- ja planeeringuosakonna juhataja
kertu.vuks@elva.ee või tel 5813 7086

Lasteaed Murumuna
väärtustab töötajate tervist

E

Liikluskorralduse muudatused Ulilas
"Ulila" peatus on 1. märtsist uues asukohas, endine "Ulila" ja "Pargi" peatus likvideeritakse.

lva Lasteaed Murumuna on alates 2019. aastast tervist edendavate töökohtade võrgustiku ametlik liige. Võrgustiku liikmete
eesmärk on arendada inimväärtust, võrdsust, solidaarsust, professionaalset eetikat, orienteeruda tervisedenduse kvaliteedi parandamisele, töötajate heaolu parandamisele, keskenduda tervisele ja
inimeste vajadustele, võttes arvesse nende ootusi tervise suhtes ning
teha koostööd tervishoiuasutuste ja -institutsioonidega paikkonnas.
Eesmärkidest tulenevalt tegutseme meiegi oma asutuses usinalt erinevate terviseteemadega. Lasteaias toimuvad iga kuu lastele
mõeldud tervisetunnid ning igapäevaseid terviseteemasid käsitletakse usinalt ka rühmades. Oluline rõhk on pandud ka meie töötajate tervisele. Läbi aastate on tähelepanu olnud füüsilisel aktiivsusel,
kuid järjest enam oleme hakanud meeskondlikult tegelema ka vaimse tervise väärtustamisega. Aasta alguses kutsusime külla vaimse
tervise õe Jaana Undi, kes rääkis vaimse tervise hoidmisest. Loengus
saadi uusi teadmisi ning tuletati meelde vanu tõdesid. Kõik selleks,
et ennetada läbipõlemist, ületöötamist jms. Nii vaimse kui ka füüsilise tervise hoidmiseks käime üheskoos teatris, mängime keeglit,
jagame trennisoovitusi, põnevaid retsepte ning kord kuus saab kokku
looduse- ja tervisemeeskond. Sõbrakuul alustasime koostööd Õnneseene lasteaia meeskonnaga, et jagada parimaid praktikaid tervise ja
looduse teemadel.
Väärtustame töötajate tervist ja heaolu, tunnustame, motiveerime
ning teeme koostööd, et kõigi silm jätkuvalt säraks!
Liis Org, Elva LA Murumuna terviseedendaja
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Otsused 11.02 ja 18.02 istungitelt
Avalikud üritused
Lubada MTÜ-l Elva Spordiliit korraldada avalik üritus „47. jalgratturite talikross“ I etapp 15. veebruaril kell 9–17 ning II etapp 22. veebruaril kell 9–17. Ürituste korraldamise eest vastutav isik on Caspar
Austa, tel 518 4892, caspar20@hot.ee.
Lubada MTÜ-l Kirepi Kogukond korraldada 15. veebruaril kell 12–17 Kirepi külaplatsil avalik üritus „Euroopa saunamaratoni punkt Kirepis“. Ürituste korraldaja vastutav isik on Marju Jõks, tel
5553 5106, marjujoks@gmail.com.

Maa
Kehtestada Elva linnas Kadaka tn 10 kinnistu detailplaneering.
Määrata Mäe-Rootsi kinnistu (60801:001:0054) jagamisel kaheks katastriüksuseks uutele katastriüksustele aadressid ja sihtotstarbed: Elva vald, Purtsi küla, Mäe-Rootsi, sihtotstarve maatulundusmaa; Elva vald, Purtsi küla, Kesk-Rootsi, sihtotstarve maatulundusmaa.
Määrata Rämsi külas I. N. kuuluvate ehitisete (elamu, saun, kuur) teenindamiseks vajaliku maa
suuruseks ca 0,21 ha ja määrata katastriüksuse aadressiks Memme, sihtotstarbeks elamumaa.
Määrata Suure-Rakke külas Pilve kinnisasja (66601:002:0155) jagamisel kaheks katastriüksuseks
uutele katastriüksustele aadressid ja sihtotstarbed: Elva vald, Suure-Rakke küla, Pilve, sihtotstarve
elamumaa; Elva vald, Suure-Rakke küla, Uus-Pilve, sihtotstarve elamumaa.
Määrata Mõisanurme külas Kiviaia maaüksuse (60501:003:0023) ja Kiviselja maaüksuse
(60501:003:0463) piiride muutmise käigus uutele katastriüksustele aadressid ja sihtotstarbed: hoonestatud osale Elva vald Mõisanurme küla Kiviaia, sihtotstarbega maatulundusmaa; põllumaale
Elva vald Mõisanurme küla Kivialuse, sihtotstarbega maatulundusmaa; põllu- ja metsamaale Elva
vald Mõisanurme küla Kiviääre, sihtotstarbega maatulundusmaa.
Määrata Kalme külas Mesika tn 30 katastriüksuse (69403:004:0108) uueks koha-aadressiks Elva
vald, Kalme küla, Mesika tn 31.
Määrata Pühaste külas Härma kinnisasja (60801:001:0170) jagamisel kaheks katastriüksuseks uutele katastriüksustele aadressid ja sihtotstarbed: Elva vald, Pühaste küla, Härma, sihtotstarve maatulundusmaa; Elva vald, Pühaste küla, Härmametsa, sihtotstarve maatulundusmaa.
Määrata Elva linnas Eha tn 20 kinnisasja (17002:003:0039) jagamisel kaheks katastriüksuseks uutele katastriüksustele aadressid ja sihtotstarbed: Elva vald, Elva linn, Eha tn 20 , sihtotstarve elamumaa; Elva vald, Elva linn, Eha tänav T5, sihtotstarve transpordimaa.
Määrata Puhja alevikus Lemmatsi tee 9 kinnisasja (60501:004:0011) jagamisel kaheks katastriüksuseks uutele katastriüksustele aadressid ja sihtotstarbed: Elva vald Puhja alevik Lemmatsi tee 9,
sihtotstarve elamumaa; Elva vald Puhja alevik Lemmatsi tee 11, sihtotstarve elamumaa.
Määrata Kaarlijärve külas asuvate Kaarlijärve meierei (66601:005:0019) ja Kaarlipõllu
(66601:001:0070) piiride muutmisel uutele katastriüksustele aadressid ja sihtotstarbed: Elva vald,
Kaarlijärve küla, Kaarlijärve meierei, sihtotstarve tootmismaa; Elva vald, Kaarlijärve küla, Kaarlipõllu, sihtotstarve maatulundusmaa.
Nõustuda Elva vallas, Poole külas, Aru katastriüksuse (33101:002:0186, sihtotstarve maatulundusmaa 100%) maa riigi omandisse jätmisega.
Nõustuda maa riigi omandisse jätmisega Rämsi külas (piiriettepanek AT0804250386) asuva maaüksuse osas (ca 12,87ha) ning määrata maaüksusele lähi-aadressiks Peetre, sihtotstarve maatulundusmaa.
Seada isiklik kasutusõigus Elektrilevi OÜ kasuks tähtajatult Elva linnas Kesk tänavale
(17007:001:0062) ja Kesk tn 32a (17007:001:0044), koormatava ala suurus vastavalt asendiplaanile
13 m².

Muu
Anda projekteerimistingimused Rõngu alevikus Mahlatsehhi krundil ehitise ehitusprojekti koostamiseks.
Kinnitada Elva Vallavalitsuse 2020. aasta hanke- ja tööplaan.
Eraldada projektitoetus MTÜ-le AOK Arendus 600 € projekti “Elva Triatlon“, MTÜ-le Elva Naisselts 500 € projekti „Juubelikontsert-pidu“ ja MTÜ-le Play Discgolf 400 € projekti „Tartumaa talvised meistrivõistlused discgolfis“ korraldamiseks ning Marju Saarele 300 € raamatu „Meenutusi Elva
koolist 1946-1957“ koostamise ja ilmumise kuludeks.
Korraldada Elva keskväljaku ärimoodulite ja Arbi järve ärimooduli läbirääkimistega pakkumise
korras kasutusse andmine ning kinnitada läbirääkimistega pakkumise tingimused.
Võtta vastu erahuvikoolide toetamise kord huvihariduse kavas ettenähtud vahenditest.
Moodustada Elva valla kultuurivaldkonna tunnustamisavalduste jagamiseks komisjon.
Kinnitada Konguta Kooli hoolekogu koosseisu muudatused.
Salle Ritso
vallasekretär

Elva vald otsib oma meeskonda säravat
REGISTRIPIDAJAT
Elva Vallavalitsus võtab tööle registripidaja ajutiselt äraoleva ametniku
asendamise ajaks, kelle peamiseks ülesandeks on Rahvastikuregistri
toimingute tegemine ja volikogu istungi asjaajamine.
Oled oodatud kandideerima, kui

Omalt poolt pakume

• Sul on kõrgharidus või keskharidus ja
vähemalt 3-aastane ametialane töökogemus;
• oskad eesti keelt kõnes ja kirjas kõrgtasemel;
• oled hea suhtleja, kohusetundlik ja täpne;
• kasuks tuleb perekonnaseisuametnikuna
tegutsemise õiguse tunnistuse olemasolu.

huvitavat ja vastutusrikast tööd;
toredaid ja toetavaid kolleege;
erialast täienduskoolitust;
head töökeskkonda.

Kandideerimiseks esitada:
CV;
motivatsioonikiri koos palgasooviga;
koopia haridust tõendavast dokumendist;
kinnitus, et ei esine asjaolusid, mis
välistavad avalikku teenistusse võtmise.
Tööle asumise aeg: kokkuleppel
Asukoht: Elva vald
Tööaeg: täistööaeg, tähtajaline
Ametijuhend on leitav:
elva.ee/toopakkumised

Kandideerimistähtaeg: 13. märts 2020
Dokumendid edastada: elva@elva.ee
Lisainfo: vallasekretär Salle Ritso
salle.ritso@elva.ee; tel 730 9893

ELVA VALLAVALITSUSE INFO

Ühissõidukipeatuste nimede
määramine Aakre ja Poole külas
Tulenevalt Kohanimeseadusest avalikustab Elva Vallavalitsus info, et vallavolikogul on arutamisel kaks kohanime määramist:
1. Elva vald, Aakre küla, ühissõidukipeatused nimega HIIEMÄE (Männiladva tee T1 mõlemal teepoolel). Olemasolevate peatuste lõpuni vormistamise menetlemine.
2. Elva vald, Poole küla, ühissõidukipeatus nimega KASEMÄE (riigimaantee 22197 Poolemõisa-Annikoru tee paremal teepoolel). Praegusest kolmest Poolemõisa peatusest nimetatakse üks ümber Kasemäe peatuseks.
Uute kohanimede asendiplaanidega saab tutvuda, valla veebilehel
elva.ee ja vallamajas. Volikogu arutab eelnõusid eeldatavasti 2020. aasta
märtsikuu istungil.
Lisainfo: Terje Korss, tel 5302 0888 või terje.korss@elva.ee.

LÜHIDALT

Elva Kohvikutepäev tuleb taas
Elva Kohvikutepäeva korraldusmeeskond ootab kõiki huvilisi oma kodukohvikuid registreerima hiljemalt 8. märtsiks. Registreerimislingi leiate
Elva Kohvikutepäeva Facebooki lehelt.
Sel aastal oodatakse osalema ka ettevõtlikke inimesi, kes soovivad pakkuda eelreserveeringuga lõuna- või õhtusööki gruppidele.
3. märtsil kell 18 toimub Elva Linnaraamatukogu kaminasaalis kohvikutepäeva infoõhtu. Elva Kohvikutepäev toimub 11. juulil.
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17.02.2020 - 17.04.2020
HAJAASUSTUS PROGRAMMI
TAOTLUSVOOR

Täpsem info hajaasustus programmi kohta kohalikust
omavalitsusest!

Veeanalüüside teostamine
Filterseadmete valik
Filterseadme paigaldus
Survetõste seadmete
paigaldus

www.miridon.ee | tel. +372 5066 775 või +372 7362 633
miridon@miridon.ee | Rehepapi tee 31, Kambja vald, Tartumaa

Praktiline turunduse
koolitusprogramm vol 2
Tartu Ärinõuandla kutsub praktilise turunduse jätkukoolitusele turismivaldkonnas
tegutsevate ettevõtete esindajaid (kuni 9 töötajaga ettevõtted, mis on registreeritud
Tartu maakonnas).
Toimumisajad: 12. ja 19. märts ning 2. aprill kell 9–16 (sh lõuna- ja sirutuspausid).
Kogemusi, õpetusi ja teadmisi jagab Marko Medar – Manimal OÜ.
Teemad:
» Facebook business – tutvustus, praktiline seadistamine ja kampaania loomine;
» Facebook Pixel seadistus;
» Google Analytics – konversioonide loomine, mis mõõdaks veebilehe tulemusi.
Targad lingid ja mõõtmine – süvitsi minek;
» Kodulehe parandused – mida saan ise ette võtta;
» Kodulehe kiiruste parandamine – praktiline pool.
Toimumiskoht: Tartu maakonnas (avalikustatakse osalejatele)
Koolitusele on mõned vabad kohad. Grupi suurus hoitakse väike, et koolitaja jõuaks
tegeleda igaühega personaalselt.
Registreerimine on avatud 10. märtsini või kuniks kohti jätkub!
Rohkem infot ja registreerumine Tartu Ärinõuandla kodulehel: arinouandla.ee.
Kogu koolitusprogrammi tasu on 75€ osaleja kohta (koolituse tegelik hind osaleja kohta 300€).
Lisainfo: Elo Mets, elo@arinouandla.ee, tel 511 3932

Koolitus „Kuidas jõuda oma
unistuste töökohani“
Kutsutakse osalema tasuta koolitusel „Kuidas jõuda oma unistuste töökohani“,
mille kohta toimub infotund 12. märtsil algusega kell 13 AHHAA Teaduskeskuse
II korrusel (Tartu, Sadama 1).
Koolitus on suunatud noortele vanuses 16–26, kes on omandanud põhi-, kesk-,
kutse- või kõrghariduse (sh bakalaureuse) ning kes praegu ei õpi ega tööta.
Koolitusel saab teada rohkem enda võimaluste ja tööturu kohta ning julguse teha
häid valikuid. Koolituse (kokku 123 tundi) osad on: eneseanalüüs ja ettevalmistumine
tööotsinguks; töövestlus; tööõigus; tööelu planeerimine; arvuti kasutamine tööotsingul; tööklubi.
Koolitusele järgneb tööpraktika, et omandada praktilisi teadmisi ja tööturul vajalikke kogemusi ning saada soovitaja või kontakte tööelus. Tööpraktika on konkreetses
ettevõttes juhendaja toel töötamine. Vajadusel on pärast koolitust võimalus minna
erialasele kursusele.
Kogu koolitus on tasuta. Transpordikulud kompenseeritakse ning koolitusel on
tasuta toitlustamine.
Infotunnil osalemiseks on vajalik registreerumine, mida palutakse teha telefonil
56 808 151 või e-aadressi laura@jmk.ee.
Tegevusi toetavad Euroopa Sotsiaalfond ja Elva Vallavalitsus.

Tahad oma ellu muutust või teha kannapööret?
Sul on hobi, mis paneb silmad särama?
See on kindel märk, et tasub ideega edasi minna!

Tasuta inspiratsiooni- ja
koolitusprogramm „Hobist ärini“
Osaleda saad, kui oled:
» lapsega kodus;
» kuni 29-aastane ja sul on jäänud lõpetamata põhi-, kesk- või kutsekool;
» vanuses 55+ ning sa ei tööta.
Koolituspäevad toimuvad Elva Huviala- ja Koolituskeskuses (Pikk tn 8, Elva).
„Kuidas luua kasulikke suhteid?“ 21. märts kell 10–15 (6 akadeemilist tundi)
Saad nippe, kuidas julgemalt suhelda, olla avatud suhtleja ning kuidas sõlmida kasulikke koostöösuhteid.
„Kuidas mõjuvalt esineda?“ 22. märts kell 10–16 (7 akadeemilist tundi)
Kui oskad hästi ja mõjuvalt suhelda, on paljud uksed sinu ees avatud. Räägime esinemisoskusest just sellise nurga alt, et see tooks kasu sinu idee tutvustamisel ja teistega jagamisel.
Maksta ei tule midagi, koolitus on tasuta!
Osalemiseks on vajalik eelnev registreerimine. Võta kohe ühendust, sest grupp
täitub kiiresti!
Ene Reedi, tel: 5037044, ene.reedi@gmail.com.
Rohkem infot: https://mi.ee/koolitused.
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Uus kortermaja Nõo alevikus Lao 1B
www.nõokodu.ee

Ehitus juba käib ning korterid valmivad selle aasta lõpuks!
Panipaik ja parkimiskoht hinna sees

2-4-toalised korterid hinnaga alates
Janar Saviir

59 900 €

5551 2345

www.domuskinnisvara.ee

KUULUTUSED
Ostan Enn Volmere maale. Tel 535 61309,
volmere@hotmail.com

Müüa maja Elvas, Käo tee. Hind kokku
leppel. Tel 5459 4884

Soovin osta maja Elva vallas. Telefon
53733266

Kaeve-, haljastus- ja transporditööd.
Tel 5335 9129, www.labidar.ee,
www.fb.com/labidar.

Ostan kapitaalremonti vajava 2-3 toalise
korteri Elvas. Tel 512 5500.

Müüa saematerjali, voodri-, põrandaja terrassilauda. Transport tasuta! Info
telefonil 525 8911.

Müüa lõhutud küttepuid – lepp, kask,
metsakuiv kuusk. Hinnad soodsad. Elva
lähiümbruses transport hinna sees. Võtame
tellimusi ka kevadeks. Tel 511 3543

Müüa lõhutud küttepuid (kuivad, märjad)
koos veoga. Telefon 509 3453
Müüa kvaliteetset puitbriketti ja pelletit.
Info ja tellimine mob 5119782.

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

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

Sõiduõppe ABC pakub: B-kategooria
koolitus Elva Gümnaasiumis, lõppastme
koolitused, veoauto- ja bussijuhi ametikoolitused, ADR-koolitused. www.sõiduõppe.ee,
tel 507 8230.
Korvtõstuki teenused Elva vallas.
Ohtlike puude lõikus, katuste lumetõrje jne.
Tel 55977007, www.tlo.ee.
Katuse, fassaadi ja üldehitustööd
Lõuna-Eestis. Telefon 5866 8999

ELVA VALLAVALITSUSE INFO

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

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 töövahendeid,
paindlikku tööaega, tasustatud lisa puhkepäevi.
CV ja kirjeldus eelnevast töökogemusest palun saata aadressile teenused@elva.ee või tuua kohapeale kokkulepitud ajal.

» Tööle asumise aeg: koheselt

Lisainfo: 5884 4799

Lisainfo telefonil 7 470 000

» Kandideerimiseks esitada CV e-aadressile
varahaldus@elva.ee või aadressile Kesk tn 21,
Elva linn 61507.
» Asukoht: Elva linn
» Tööaeg: osaline tööaeg (hommikune, kell 7)
» Isikuomadused: kohusetundlikkus, töökus, hea tervis

Elva Vallavalitsus ja
Puhja Kool kutsuvad:

Puhja koolihoone
tutvustus
Vana koolihoone
tuleviku arutelu
10. märtsil kell 18
Puhja Kooli aatriumis

Lisainfo: elva.ee
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KUUPÄEV

SÜNDMUS

ASUKOHT

PILETI HIND

15. veebruar–
14. märts

Dorel Sabre näitus “Peos”

Elva Linnaraamatukogu

tasuta

2. märts kell
10.30

Koguperefilm "Sipsik"

Puhja Seltsimaja

4€/5€

Tervitame uusi
ilmakodanikke!
Rasmus Aun

sündis 26.01.2020

Roald Joamets

2. märts kell 12.15

Koguperefilm "Sipsik"

Puhja Seltsimaja

4€/5€

sündis 04.02.2020

2. märts kell 19

Mängufilm "Talve"

Puhja Seltsimaja

4€/5€

Ruuben Rajandu

3. märts kell 19

Mängufilm "Talve"

Konguta Rahvamaja

4€/5€

5. märts kell 19

LendTeatri etendus "Abielumäng"

LendTeater
(Elva, Pikk 73)

6€/8€

5. märts kell 19

FC Elva – Esindusmeeskonna
hooaja avamäng

Nike Arena Elva

pealtvaatajatele
tasuta

6. märts kell 19

„Leningradi patefon“
Nostalgiline filmimuusika õhtu.
Esineb Peterburi orkester.

Rannu Rahvamaja

15 €

6. märts kell 19

27. Palupera Mälumäng II voor

Rõngu Rahvamaja

osavõtutasu

6. märts kell 19

LendTeatri etendust "Meelepete"

LendTeater (Elva,
Pikk 73)

6€/8€

7. märts kell 11

Nõo Judoturniir

Nõo Spordihoone

pealtvaatajatele
tasuta

7. märts kell 12

Naistepäeva saunaralli 2020

Puhja piirkond,
start Piilu baarist

tasuta, registreerimisega

7. märts kell 20

RETRO VideoDisco. VJ Marek Täkker. Showbar. Konguta Rahvamaja
Üllatusesineja

5€

9. märts kell 16

Vallavalikogu istung

Elva Vallavolikogu
saal (Kesk 32, Elva)

tasuta

11. märts kell 19

LendTeatri etendus
"Kadrill maksuametiga"

LendTeater
(Elva, Pikk 73)

6€/8€

12. märts kell 12

Piip ja Tuut teater Miisukal "Kassid"

Puhja Seltsimaja

5€

13. märts kell 19

LendTeatri etendus "Meelepete"

LendTeater
(Elva, Pikk 73)

6€/8€

13. märts kell 20

Naistepäevapidu ansambliga Amadeus

Rannu Rahvamaja

10 €

14. märts kell 12

Koorijuht Maimu Sirel - 90. Räägib ajaloolane
Tiit Ustav.

Elva Linnaraamatukogu kaminasaal

tasuta

14. märts kell 19

VanaBaskini Teater: "Unerohi"

Elva Kultuurikeskus

16 € / 18 €

14. märts kell 22

Pidu ansambliga Hellad Velled

Pubi ÜksTeist

eelmüügist 9 €,
kohapeal 13 €

15. märts kell 14

Tantsurühm Meelespea "35"

Elva Kultuurikeskus

tasuta

17. märts kell
8–14

Tartumaa Kooliteatrite festival

Rõngu Rahvamaja

tasuta

19. märts kell 19

LendTeatri etendus "Ema Tereesa"

LendTeater (Elva,
Pikk 73)

6€/8€

20. märts kell 14

Sotsiaalvaldkonna tunnustamine

Rõngu Rahvamaja

tasuta

21. märts kell 12

Võistumängimise Arbi klaver

Elva Kultuurikeskus

tasuta

21. märts kell 19

Segarühm Kavalik 30. aastapäeva kontsert
Ajapeegel

Konguta Rahvamaja

tasuta

23. märts kell 15

Võimla mitmevõistlus

Elva Gümnaasium

tasuta

27. märts kell 19

27.Palupera Mälumäng III voor

Rõngu Rahvamaja

osavõtutasu

28. märts kell 19

Saaremaa Tornimäe näitetrupi "Tungal"
külalisetendus "Pisuhänd"

LendTeater
(Elva, Pikk 73)

6€/8€

kuni 4. aprill

Näitus "Hälli kiigutaja"

Rõngu Rahvamaja

tasuta

sündis 05.02.2020

Allan Clement
Mills sündis

sündis 08.02.2020

Aaron Aavik

sündis 09.02.2020

07.02.2020

Eeva Dööring
Emilia Kahar

sündis 08.02.2020

Mikk Liinar sündis

08.02.2020

Elva vald mälestab
Niina Kuznetsova

Ingrid Õkva

Helga Peterson

Malle Tamm

10.02.1935-10.02.2020

20.08.1967-17.02.2020

19.03.1929-14.02.2020

21.05.1926-18.02.2020

Raissa Tõrik

28.12.1947-15.02.2020

Tänuavaldus
Rõngu Hooldusravikeskuse kliendid tänavad sõbrapäevaks toodud
magusa üllatuse eest AS Promensi kollektiivi ning soovivad neile
edu igapäevatöös.

Hea Elva kooli õpilane,
õpetaja, vilistlane ja sõber!
Tahetakse jäädvustada Elva kooli sportlikku vaimu. Selleks kogutakse materjale Elva koolis õppinud ning siit spordipisiku saanud
sportlaste kohta, kes on tulnud vähemalt Eesti meistriks. Eriti tuntakse huvi nõukogude ajal siin õppinud õpilaste kohta, sest nende
materjalid on leidnud vähe ajastamist. Vajalik on: nimi, foto (kui
võimalik) ning spordiala ja saavutused koos aastaarvudega.
Kõik need andmed palutakse saata e-aadressile tiit@elvag.edu.ee
või viia kooli kantseleisse Tiit Ustavile edasiandmiseks.
Lisainfo: Tiit Ustav, tiit@elvag.edu.ee, tel 5340 1021

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