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Elva valla kolmandal visioonipäeval
arutleti kiusamise ennetamise üle
Elva valla kolmas

Osalejad said
laudkondades
arutleda ja
mõelda, kui
das kiusamist
ennetada.
Samuti arutleti,
missugust tuge
ning kellelt
kiusamise ja
selle ennetami
sega tegelemi
seks vajatakse.

visioonipäev „Kiusamise
ennetamine“ toimus
26. veebruaril Elva
Kultuurikeskuses.
Üritusel osales ligi
90 laste ja perede heaolu
toetava võrgustiku liiget
üle valla.
LAURI TAMM
SOTSIAALTÖÖSPETSIALIST
LASTEKAITSE ALAL

V

isioonipäevale olid oodatud kõik Elva valla
kooli- ja lasteaiajuhid,
õppejuhid, tugispetsia
listid, noorsootöötajad, huvijuhid,
piirkonna noorsoopolitseinikud,
lastekaitsespetsialistid, õpetajate
esindajad ja teised seotud asjatundjad.
Elva abivallavanem Marika Saar
ütles oma avakõnes, et seesuguste
visioonipäevade korraldamise eesmärk on õppida üksteist tundma,
et oleks võimalik paremini koostööd teha. „Üksinda ei ole võimalik midagi ära teha, tarvis on koostööd. Koostöö jaoks on vaja teada
üksteise eripärasid, rolle ning võimalusi ja eesmärke,“ sõnas Saar.
Ta lisas oma ettekande lõpus, et
kiusamine ei ole loomulik osa täiskasvanuks saamisel, mistõttu on
teemaga tegelemine eri tasanditel
väga oluline.

VISIOONIPÄEVAST VÕTTIS OSA LIGI 90 OMA ALA
ASJATUNDJAT.

Põnevad esinejad
rääkisid kiusamisest
Visioonipäeval esines psühholoog
ja Tartu Ülikooli doktorant Tõnu
Jürjen, kes rääkis õpetajatega seotud kiusamisest ning varjatud kiusamisest, mis kahjustab kiusatava
sotsiaalset positsiooni. Huvitav oli
kuulda, kuidas võivad kiusamissituatsioonides ohvritest saada
päästjad või tagakiusajad. Haridusteadlane ja Jyvaskylä Ülikooli järeldoktor Anna-Liisa Jõgi avas kiusamise kui sotsiaalse protsessi tahke
ning andis koolidele soovitusi, kuidas kiusamist märgata ja sellega
tegeleda.
Politsei- ja Piirivalveameti
sotsiaal
meedia ja veebiturvalisuse valdkonda vedav Maarja Punak
rääkis veebis toimuvast kiusamisest ja selle märkamisest ning

Foto: Lauri Tamm

erinevatest veebiplatvormidest,
kus lapsed aega veedavad. Elva
valla noorsootöötaja Mari-Liis
Vanaisak tutvustas eelmise aasta
lõpus toimunud Elva valla noorte
konverentsi #kriis korraldamist
ning Elva valla haridusspetsialist
Liis Lehiste tegi kokkuvõtte kooli
rahulolu uuringust kiusamise aspektist vaadatuna.

Arutleti üheskoos,
kuidas kiusamist
ennetada
Osalejad said laudkondades arutleda ja mõelda erinevate rollide
kaudu, kuidas kiusamist ennetada
ning mida saab igaüks juba homme
ise ära teha. Samuti arutleti, missugust tuge ning kellelt kiusamise
ja selle ennetamisega tegelemiseks
vajatakse. Kõlama jäi, et kiusamise

ennetamist tuleb eelkõige alustada enda julgusest sekkuda. Selleks,
et kiusamine ei saaks tavapäraseks
osaks inimeste elust, peame suhtuma inimestesse eelarvamusteta
ning positiivselt.
Elva vald on 2018. ja 2019. aastal korraldanud visioonipäevi, mis
on käsitlenud Elva valla laste ja
perede toetamist ning ennetus- ja
koostööd. Elva Vallavalitsus on
alates esimesest visioonipäevast
2018. aastal loonud oma struktuuri juurde ühe lastekaitsespetsialisti ametikoha. Samuti on koostöös
Tartu Ülikooli psühhiaatriakliiniku
ning Elva Laste- ja Perekeskusega
avatud laste ja noorte vaimse tervise kabinet Elvas. Elva Laste- ja
Perekeskus pakub nõustamisteenuseid ning vallavalitsus on loonud
ka laste- ja perede komisjoni.

PANE TÄHELE!
ABI VAJAV
ON LAPS:
» kellele ei ole tagatud heaolu ja turvatunne;
» kes on jäetud hooletusse;
» kes on kogenud väärkohtlemist (füüsilist, emotsionaalset, seksuaalset);
» kelle käitumine ohustab
teda ennast või teisi.
Abivajavast lapsest on võimalik teavitada oma piirkonna lastekaitsespetsialisti.
Väljaspool tööaega ning anonüümselt on võimalik teavitada lasteabitelefonil 116111.

HÄDAOHUS
ON LAPS:
» kelle elu või tervis on ohus;
» kelle abivajadus on akuutne ja vajab viivitamatut
sekkumist;
» kelle turvalisuse tagamiseks võib olla vajalik lapse
kiire toimetamine turvalisse keskkonda.
Kohustus hädaohus olevast
lapsest teatada on kõigil, kellel on olemas vastav teave.
Teavitada tuleb viivitamatult
hädaabinumbril 112.
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Elva Gümnaasiumi talveballil
tunnustati säravaid noori
14. veebruaril toimus

Ballikülastajate
seas oli nii Elva
Gümnaasiumi
õpilasi, õpetajaid,
vilistlasi kui ka õpi
lasi teistest k
 oolidest.
Õhtut juhtisid Gret
lin Aruoja, Heiki
Vabri, Saskia Arik
ja Tõnis Parksepp.

Elva Kultuurikeskuses
Elva Gümnaasiumi
viies õpilasesinduse
korraldatav talveball,
mille seekordne teema
oli “Punase vaiba
gala”.
SÄRAVAD TUNNUSTUSTE SAAJAD.

Foto: Cristopher Meier

MADLI SAARELA
ELVA GÜMNAASIUMI
ÕPILASESINDUSE LIIGE

M

iks just selline teema? Õpilasesinduse
liikmed jõudsid järeldusele, et koolis käib
väga palju toredaid õpilasi, kes ei
pruugi alati hinnete poolest särada, kuid kellel on väga palju muid
toredaid omadusi ning miks mitte
neid ka välja tuua ja tunnustada.
Õpilasesindus korraldas küsitluse, kus sai kaasa rääkida iga klass

ning esitada oma klassi õpilaste
seast kõige paremad kandidaadid.
Õpilased said üksteist tunnustada kaheksas erinevad kategoorias:
» “Täht”, võitja Andero Häelme;
» “Härrasmees”, võitja Andre
Musta;
» “Stiiliguru”, võitja Janely Tensok;
» “Kõige rasvasema rinnaga hunt”,
võitja Krister Toom;
» “Jõujõmm”, võitja Hugo Kelt;
» “Sõnasepp”, võitja Jan Jürgen
Suits;

» “Influencer”, võitja Adeli
Pitilimov;
» “Täht õpetaja”, võitja Saskia
Arik.
Palju õnne kõigile!
Gala õhkkonna loomisega alustati juba reede keskpäeval, kui
rulliti lahti punane vaip. Külalisi
võtsid vastu õpilasesinduse president Rasmus-Maximus Raig ja
õhtujuht Gretlin Aruoja. Ballikülastajate seas oli nii Elva Gümnaasiumi õpilasi, õpetajaid, vilistlasi

kui ka õpilasi teistest Elva valla
koolidest.
Külalised said end kostitada
puuviljade ja küpsistega ning
samuti võtta osa traditsioonili
sest õnneloosist. Õnneloosi panustasid nii Elva Gümnaasiumi
õpetajad, õpilasesinduse liikmed
kui ka balli toetajad näiteks Erik
Orgu toitumis
kavadega, FC Elva
meenetega, Sportland kinkekaartidega, Birch Lagoon kasemahladega, Coffee in, Skypark ning YO
jogurtitega.

Kaitseliidu ülem Riho Ühtegi külastas vabariigi
aastapäeva puhul Õnneseene lasteaeda

21.

veebruaril tähistati
Elva lasteaias Õnne
seen traditsioonilise paraadiga Eesti Vabariigi 102.
sünnipäeva. Iga rühma laste seast
oli valitud lippurid, kes kandsid
oma rühma nime ning lasteaia
logoga lippu. Paraadi eesotsas liikusid Eesti, Elva valla ning Õnne
seene lippurid. Neile järgnesid
rõõmsad lapsed. Paraad liikus
muusika taktis ümber maja ning
maja ees tervitasid kõiki brigaadi
kindral Riho Ühtegi, Elva abi
vallavanem Heiki Hansen, lasteaia
direktriss Kersti Mihailov ning
paraadi juhataja Veiko Haan.
Peale Eesti Vabariigi hümni
kõlamist ning ühislaulmist asusid härrased Ühtegi, Hansen ning
Haan tervitama ning õnnitlema
kõiki Eesti auks rivistunud lapsi,
õpetajaid ning külalisi.

Seejärel sai sõna Kaitseliidu
ülem härra Riho Ühtegi: „Kallid
lapsed ja õpetajad! Paari päeva pärast on käes väga tähtis päev. 102
aastat tagasi sündis Eesti Vaba
riik. Enne seda meil ei olnudki
enda riiki. Aga meie vana-vana-
vana-vanaisad ja –emad tegid
kõik selleks, et oma riik saada. Ja
täna on ta sama vana kui meie
vana-vana-vana-vanavanemad.
Õnnitlen Teid kõiki sellel päeval!
See on väga tähtis päev meie rahva, meie kõigi, meie laste ja tuleviku jaoks. Loodame, et Eesti riik
Foto: erakogu
RÕÕMSAD LAPSED RAHVUSLIKES VÄRVIDES
kestab veel sada ja tuhat aastat.
TUULERATASTEGA.
Seega – palju õnne kõigile ja head
aastapäeva!“
rahvast Eesti riiki, inimesi meie oleks meid ja ilma meieta ei oleks
ümber ja iseennast väärtustama: riiki. Hoiame seda! Head Vabariigi
Toimus lõbus viktoriin
„Usun, et meil kõigil on vähemalt aastapäeva!“
Peale paraadi kogunesid vaneJärgnevalt sai sõnajärje Elva valla kaks tähtpäeva – üks on meie enda
abivallavanem härra Heiki Han- sünnipäev ja teine on meie riigi mate rühmade lapsed koos õpesen. Tema ärgitas Õnneseene sünnipäev. Ilma sünnipäevata ei tajatega lasteaia saali, kus toimus

Õnneloosi võitjad loosis välja
õnneliku käega Elva Gümnaasiumi
direktor härra Tarmo Post. Terve

balli ajal oli avatud fotonurk, kus
sai balli meeleolu jäädvustamas
käia.

Kaasahaaravad ja
särtsakad esinejad
Talveball avati kell 19. Õhtu
juhatasid sisse neli särtsakat õhtu
juhti –õpilased Gretlin Aruoja ja
Heiki Vabrit, õpetaja Saskia Arik
ning õppejuht Tõnis Parksepp.
Esimene meelelahutaja oli impro
teater Ruutu10, kes tegi väga vahva
ning humoorika etteaste, kaasates endaga ka publikut. Balli pea
esineja oli vilistlasbänd Ugandi,
kelle esituses võis kuulda kaasa
haaravat eesti muusikat.
Õpilasesindus ise leiab, et balli
eesmärk on avardada noorte silmaringi, tuua kultuur noortele lähemale ning pidada maha üks vägev
pidu.
Õhtu lõpetas DJ Mart Anijärv,
kelle plaadikeerutamisoskus tõi
tantsuplatsile palju rahvast.
Talveball sai võimalikuks tänu
sponsoritele ning vabatahtlikele.
Täname Elva Gümnaasiumi, Elva
Vallavalitsust, Are Altrajat, OÜ
Kure Mõisa, OÜ-d Pildikompanii
ning OÜ-d Kröösus Disain. Suure
kummarduse teeme Elva Gümnaasiumi õpilasesinduse liikmetele ja
meid toetavatele õpetajatele.

lõbus Eesti mängu stiilis viktoriin.
Võistlustulle astus ka härra Ühtegi. Rihole oli korraldusmeeskond
koostanud Kaitseliitu puudutavad
küsimused. Lapsed vastasid Eesti,
Elva ja Õnneseene aasta projekti
„Õnneseene sulissõbrad keeles ja
meeles“ teemalisetele küsimustele. Nii mõnigi küsimus oli paras
pähkel, ent tänu sellele koguti
uusi teadmisi. Näiteks said lapsed
teada, et Kaitseliidu juht on küll
iseseisev juht, ent ohvitserina
allub ta Kaitseväe juhatajale. Samuti sai kuulda Kalevipoja sünnilugu. Mängu lõppseisu otsustas
olenemata osalejate teadmistest
siiski õnn. Täname kõiki osalejaid
Vandersellide,
Vembutembude,
Rõõmurullide, Mürakarude, Pähklipurejate, Naerupõnnide rühmadest ning mängu korraldajaid.
21. veebruar oli Õnneseenes
pidulik, riigikaitse-meelne ning
igati Eesti vääriline päev. Oleme
uhked, et oleme sündinud ja kasvanud Eestis ning anname endast
nii täna kui ka tulevikus parima, et
Eesti riik püsiks.
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YIntro: Noorteinfo põhiteadmiste ja
oskuste koolitusprogramm Elva vallas
2019. aasta alguses alustas Eesti Noorsootöö Keskus koostöös Soome noorteinfo arenduskeskusega
„Koordinaatti“ üle-eestilise koolitusprogrammiga
„Noorteinfo arendamine ja võrgustikutöö“.
MARI-LIIS VANAISAK

K

oolitusel osales Eestist
kakskümmend
noorsootööspetsialisti,
kes
omasid varasemat kogemust noorteinfotööst. Koolitus
programm kestis kokku kuus kuud
ning oli loodud Euroopa Noorteinfo
ja Nõustamise Agentuuri ERYICA
koolitusmoodulite põhjal. Pooleaastases programmis osales Elva
vallast MTÜ Avatud Helle
nurme
Noortekeskuse
noorsootöötaja
Mari-Liis Vanaisak. Pikal koolitus
perioodil tuli igal osalejal välja töötada noorteinfo arendusprojekt,
mis keskendub just konkreetse valla või piirkonna noorteinfotöö ja
noorteinfo teenuse arendamisele.
Elva valla noorsootöö valdkonna
jaoks valmis valla noorsootöö profiilist ning arenguvajadustest lähtuv arendusprojekt „Back to basic“.
Kui öelda sõna noorteinfo, mõtlevad paljud, et see on eraldi noorsootöö valdkond ja millega tuleb

noorsootööd tehes eraldi tegeleda.
Noorteinfo ei ole kindlasti eraldiseisev „nähtus“. See on osa noorsootööst. Noorteinfo all mõistetakse
seda, kuidas noori huvitavaid teemasid neile lähemale tuua, kuidas
jõuab info erinevate sihtgruppideni
ja kuidas jagada infot nii, et see
oleks kvaliteetne ning ajakohane.
Noorteinfotööd on vaja, et noored
oleksid kursis enda võimalustega
ning erinevate valikutega ja neile
teadmistele põhinedes saavad noored teha teadlikumaid otsuseid.
Elva valla noorsootöö valdkonna
valik oli minna päris algusesse,
et kõik osapooled, kes kuuluvad
meeskonda ja võrgustikku, omaksid noorteinfotöö algteadmisi.
Selleks käivitas Elva Vallavalitsus
noorteinfotöö arendamise projekti ja panustas sellesse märkimis
väärselt ka raha. Algusest alustades ja ühiselt teadmisi kinnistades
saab kogu meeskond tugevamaks.
„Kohalikus
koostöövõrgustikus
osalejate nimekiri ei pea olema
pikk, kuid neil inimestel peaksid

silmad särama. "Noorsootöötajaid
koolitades ja noorteinfoteenust
kohalikul tasandil arendades peaks
olema meie ühine soov jõuda noorteni, neid nõustada ja jõustada,“
võtab koolitusvajadusekokku selle
üks eestvedajatest Mari-Liis Vanaisak.
Elva valla noorteinfotöö arendamise teekonnal sai esimene
suurem samm astutud sellel aasta
jaanuaris, kui 13.–15. jaanuaril toimus Waide motellis kolmepäevane
koolitus YIntro „Noorteinfo põhi
teadmiste ja -oskuste koolitus
programm Elva vallas“.

Lähemalt koolitusest
Korraldatud koolitus oli suunatud
Elva valla noorsootöötajatele ja
kooli huvijuhtidele, et anda neile
läbi Eryca YIntro koolitusmooduli
põhjalikud teadmised noorteinfotöö erinevatest osadest ja sisust.
Koolitusmoodulis olid kombineeritult kokku viidud intro ja digitaalintro teemad. Mis tähendab seda,
et peale koolitusmooduli lõppu
algas kõigile osalejatele pea kuu
kestev e-õppe programm. Koolitus
moodulile tõmmati pidulikult joon
alla 6. märtsil toimunud lõpu
seminaril.
Kolmepäevane koolitus jagunes erinevateks sessioonideks,

kus omandati erinevad teadmised
noorte
infotöös. Koolituse esimene moodul keskendus noorteinfo
põhimõistetele, selle arengule ja
struktuuridele nii kohalikul kui ka
riiklikul tasandil.
Teises moodulis omandati teadmisi järgmistel teemadel: kuidas
reaalselt noorsootööd tehes selgitada välja noorte infovajadused,
kuidas otsida noortele vajalikku infot, kuidas suhtuda infoallikatesse.
Olulisel kohal oli noorteinfo
süstematiseerimine ja kvaliteet
–kuivõrd analüüsime oma töös
kasutatavaid sotsiaalmeedia- või
veebiplatvorme ning mis on nende
efektiivsus ja kuidas hindame selle
informatiivsust? Kuidas luua ise
noorteinfo tooteid ning olla nende
disaineri rollis?
Kolmas moodul keskendus noortega töötamise vormidele. Arutati
erinevaid
suhtlemismeetodeid
noorteinfotöös ning argumenteeriti, kuivõrd mõjutavad isiklikud
tõekspidamised ja väärtushinnangud noorteinfotööd. Samuti toodi
välja põhioskused, mida peaks oskama noorsootöötaja/huvijuht, kes
teeb noorteinfotööd.
Piirkonnaülese
koostöö
ja
võrgustikutöö võtmekoht on info
jagamine, valmisolek infot vastu
võtta ning koostöösse panustada.

Puhja lasteaed Pääsusilm on pidustuste lainel

E

esti Vabariigi aastapäevale
pühendatud kontsert-aktus
toimus pidulikult tähtsas
meeleolus. Külalisena esines Elva
Vallavolikogu esimees Maano
Koemets ning väikese üle
vaate
ajaloost tegi lasteaia direktor.
Piibe
lehe ja Meelespea rühma
lapsed esitasid kauneid rahvatantse. Vanemate rühmade lapsed oskavad laulda Eesti Vabariigi
hümni ning tunnevad järjest paremini ka Eesti Vabariigi tähtsaid
tunnuseid, isikuid ning natuke ka
Eestimaa ajalugu.
Üks uuendus oli kauni Eestimaa loodusvideo 
näitamine,
mida saatis Põhjamaa laul. Idee
autor oli Leelo Suidt ning video

valmimise eest täname Kayvo
Krooni. Kontsert lõppes Pääsusilma oma lauluga.
Peole eelneval päeval korraldasime ka iga-aastase mälu
mängu, mille seekordne teema oli „Tunne Eesti Vabariiki“.
Lapsed olid rühmades kõvasti
õppinud ning tulemused olid
suurepärased. Kõigile jätkus
šokolaadimedaleid ja tänukirju.
Pääsusilma lasteaia sünni
päeva tähistasime 4. märtsil.
Meie lasteaed sai 41-aastaseks.
Tore on tõdeda, et Puhja lasteaed
Pääsusilm on Elva vallas suuruselt kolmas – praegu käib lasteaias 120 last.
Sünnipäevapeol
üllatasid

PIIBELEHE JA MEELESPEA RÜHMA LAPSED OLID
SELGEKS ÕPPINUD RAHVATANTSUD.

meid lasteaia õpetajad. Triin Palli juhendamisel oli kokku pandud
põnev tervituskava. Õpetajad
olid end riietanud lasteks ning

Foto: erakogu

lapsemeelsed esinemised (laul,
tants, pillimäng, aga ka räpi
lugu ja meie ainsa meesõpetaja
Kristjani pallivisete demonst-

Koostöösse sisenedes tuleb arvestada, et igal osapoolel on isiklikud
tõekspidamised, väärtused ja senised kogemused, kuidas ja mismoodi
tööd korraldada. Samuti on ajaline
panus, mida üks või teine osapool
on nõus panustama, erinev.

Võtmekoht on info
jagamine
Peale koolitusmooduleid toimus
kuu aega vältav e-õppe programm,
mis pakkus osalejatele võimaluse oma teadmisi kinnistada, tehes
e-keskkonnas praktilisi harjutusi,
lahendades juhtumeid ja teostades
erinevaid ülesandeid.
Elva valla noorteinfo arendamise
protsess jätkub ning järgmised ühised sammud on noorsootöötajate
kutse taotlemise läbimine ning
kogemuste ja heade praktikate saamiseks-jagamiseks väljasõit Valgamaale.
Noorteinfo koolitust 
YIntro:
Noorteinfo
põhiteadmiste
ja
oskuste koolitusprogrammi Elva

vallas rahastatakse Euroopa Liidu
Sotsiaalfondi ja riikliku struktuuritoetuse vahenditest Eesti Noorsootöö Keskuse eelarve kaudu tegevuse
„Tõrjutusriskis noorte kaasamine ja
noorte tööhõivevalmiduse parandamine“ raames. Projekti toetab
rahaliselt Elva Vallavalitsus.

ratsioon) tõid saali palju nalja ja
naeru. Suur tänu teile!
Tänukirjad anti üle õpetajatele, kellel täitus viis aastat lasteaias töötamisest – Ene Kruus ja
Külli Muutra.
Sünnipäevatordi, mis maitses
väga hästi ning oli imekaunilt
kaunistatud, tegid meie oma
kokad Karin Vänzel ja Monika
Koort.
Peale pidutsemiste käisime
lastega veel Sipsikut vaatamas,
korraldasime ilma lumeta vastlapäeva, võõrustasime Kambja
lasteaia tervise
meekonna külalisi ning nüüd valmistume juba
emakeelepäevaks.
Põnevaid
tegevusi jätkub küllaga ja ka meie
digituba saab järjest rohkem sisu
ja kasutust.
Leelo Suidt
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Jäätmete sorteerimine
on vajalik ning lihtne

LÜHIDALT

Kus saab Elva vallas tellida
tasuta pakendikotiteenust?

Tänapäeval on raske mitte puutuda iga päev kokku prügiga. Igasugune tarbimine

Elva linna, Käärdi aleviku ja Valguta küla eramajadel on

eeldab ka rohkemal või vähemal määral prügi teket. Selleks, et hoida meie

võimalus liituda pakendijäätmete kogumislahendusega.

elukeskkonda inimväärsena ja säästa loodusressursse, tuleb jäätmete tekkimist
nii palju kui võimalik vältida ning tekkinud jäätmed keskkonnasõbralikult
koguda ja käidelda.

S

orteerimisjuhendis
on rohelisega märgitud klaaskonteinerisse
klaaspakendite panemise
juhend, kollases tulbas on tähistatud ainult pakendikonteinerisse
sobivad pakendid, kuhu võib pan-

na plastist, metallist, kartongist
ja klaasist pakendeid. Sinisega tähistatud “papp ja paberpakendite” tulbas on mõeldud konteinerit, kuhu ei käi muu pakend vaid,
ainult papp ja paber. Sinisesse
konteinerisse ei ole lubatud panna

suitsupakke, ühekordseid nõusid,
ehituspaberit ega veini-, piima-,
jogurti- ja mahlapakendeid.
Klaas-, papi- ja metall-plastpakendi konteinerite täpsed asu
kohad leiab aadressil kuhuviia.ee.

Teenus on tasuta.

P

akendikotiteenus sisaldab ühte kollast 150-liitrist kilekotti,
millesse võib panna kartongist, plastist, klaasist ning metallist
puhtaid pakendijäätmeid (jogurtitopsid, konservikarbid, plastmassist pudelid, klaasist pudelid, klaaspurgid, mahla- ja veinipakid).

»
»
»
»
»
»

»

Miks liituda pakendikotiteenusega?
Pakendikotid on tasuta ning need saadetakse postiga eramaja aadressile;
Kui pakendikott on täis, siis tõsta see äraveopäeval nähtavale kohale, näiteks olmejäätmete konteineri kõrvale;
Pakendid viiakse ära koduväravast (ei pea viima kaugel asuvasse
pakendikonteinerisse);
See on lihtne! On üks kott, kuhu saad panna kõik puhtad pakendid
ja täis kilekottide asemele jäetakse alati uued tühjad kilekotid;
Pakendikotiteenus on õigesti sorteeritud pakendijäätmete puhul
tasuta;
Kogumispäeva eel saadetakse meeldetuletus. Kui pakendikotti
pole võimalik kokkulepitud päevaks välja jätta, tuleb jäätmekäitlejat sellest teavitada kolm tööpäeva enne veopäeva;
Säästad keskkonda, sest pakendid suunatakse taaskasutusse.
Loe rohkem valla kodulehelt: elva.ee/pakendite-sorteerimine.

Kogukondade eestvedajaid
oodatakse Külade Kärajatele
21. märtsil algusega kell 11 toimub Sääniku külamajas
(Mäeselja küla, Elva vald) Elva valla Külade Kärajate
üheksas kohtumine.

K

ülade Kärajatele on oodatud kõik Elva valla külavanemad,
külaseltside aktivistid, piirkonnakogude liikmed, teised vabasektori eestvedajad ja aktiivsed kohalikud elanikud.
Päevakorras on muu hulgas vallavalitsuse info, Teeme Ära talgu
päevatutvustus, üldplaneeringu protsessi ülevaade. Esinema on
palutud Kirepi küla eestvedaja Marju Jõks, kes tutvustab Kirepi küla
arengukava koostamise protsessi ja oma kogemust selle eestvedamisel.
Kohvilaud kaetakse traditsiooniliselt üheskoos.
Lisainfo: Kertu Vuks, arengu- ja planeeringuosakonna juhataja
kertu.vuks@elva.ee või tel 5813 7086

Elva valda jääb 43 kirjakasti
Omniva annab teada, et seoses muutustega inimeste
suhtlemis- ja tarbimisharjumustes ning sellega, et osasid
kirjakaste praktiliselt ei kasutata, jääb Elva valda 44st
kirjakastist alles 43. Eemaldatakse üks tühjana seisev
kirjakast, mis asub Kõdukülas, Tamme korterelamu
seinal. Loe rohkem: elva.ee.
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Kuidas koroonaviirusesse nakatumist
ja haiguse levitamist vältida?

S

arnaselt
hooajalistele
haigustele tuleb kasu
sagedasest ja põhjalikust
kätepesust. Selleks võiks
kuluda vähemalt 20–40 sekundit.
Tavaline näomask takistab suuremate piiskade limaskestadeni
jõudmist, kuid laseb läbi väiksemaid osakesi. Ühtlasi suudavad
mõned viirused nakatada inimesi
silma limaskestade kaudu. Seetõttu aitab vältida näomask eeskätt teiste nakatamist.
Väldi kontakti (vähemalt üks
meeter) inimestega, kellel on välised haigustunnused – näiteks köha
või aevastavad inimesed. Kui seisad
haigusnähtudega inimesele liiga
lähedal, võid tema aevastamise
korral piisknakkuse sisse hingata ja
ise ka haigestuda.

Kaitse ennast ja teisi
Teiste nakatamise vältimiseks peab
katma köhides või aevastades nina
ja suu taskurätiga. Selle puudumisel aitab piiskade levikut mõningal
määral vähendada küünraõndlasse
aevastamine. Kindlasti ei tohiks
katta suud ega nina labakäega. Tõsisemate sümptomite tekkimisel
peaks võimalikult kiiresti võtma
ühendust arstiga.
Riskide maandamiseks peaks
vältima toore liha, piima ja teiste
loomsete toodete toorena söömist.
Koroonaviiruse sümptomid avalduvad tavaliselt kuni 14 päevaga.

Pese käsi regulaarselt ja hoolikalt sooja vee ning see-

PANE TÄHELE!

biga. See on parim lahendus. Kui neid pole võtta, aitab ka desinfitseerimisvahend.
Köhi ja aevasta varrukasse. Käe suu ette panemisest
ei ole kasu, sest peopessa sattunud pisikud kanduvad
sealt kergesti edasi.
Ära puuduta nägu, silmi või suud pesemata kätega.
Nii väldid viiruse kandumist kätelt limaskestadele.
Kasutatud taskurätt on tõeline pisikupesa. Eelista
pabertaskurätte ja viska need peale kasutamist kohe
prügikasti.
Kui oled tõbine või suisa haige, jää koju. Viiruste edasikandmine tööl, koolis, poes, bussis või rahvaüritustel
toob kaasa järgmised nakatumisjuhtumid.
Haigestumise kahtluse korral helista oma perearstile.
Tema annab nõu, kuidas edasi toimida. Erakorralise
meditsiini osakonda ei ole mõtet järjekorda ootama
minna – sealt ei saa viirushaiguste diagnoosi.

Koroonaviiruse
sümptomid
Sümptomid sõltuvad haiguse kulgemise raskusest. Enamasti tekitab
viirus hingamisraskusi, palavikku,
väsimust ja kuiva köha. Raskematel
juhtudel kaasneb nakatumistega
kopsupõletik, mitme organi puudulikkus ja inimene võib vajada
kunstlikku hingamist. Senise statistika põhjal põevad haigust raskemini läbi eeskätt vanemaealised.

Ülemiste hingamisteede nakkusega seotud sümptomeid nagu
kurguvalu ja nohu tuleb ette harvem. Nii võib viirus ülemistes
hingamis
teedes paljundada end
inimesele märkamatult.
Küsimuste korral pöörduge
terviseameti poole e-aadressil:
kesk@terviseamet.ee.
Tervist puudutavate küsimuste korral helista perearsti nõuandetelefonile 1220 või 634 6630.

Perearsti kümme käsku
koroonaviiruse kohta
1. Säilita rahu ja kaine mõistus.
2. Jälgi ja järgi terviseameti kodulehel antavaid juhiseid! Tervise
amet uuendab infot iga päev mitu korda päevas. Välismaised
soovitused ei pruugi olla Eestis sobivad.
3. Hügieen: kätepesu! Hoia haigetest aupaklikkusse kaugusse!
Köhides, aevastades kata suu ja nina käsivarrega, pärast pese
kohe käsi. Kasutatud taskurätt viska kohe prügikasti!
4. Kui oled terve, siis võid elada harilikku elu edasi ka siis, kui oled
käinud reisil maades, kus koroonaviiruse juhtumeid on juba
esinenud. Sümptomiteta inimeselt nakkust saada on äärmiselt
ebatõenäoline.
5. Kui haigestud, jää koju!
6. Ravi end nii, nagu Sa ravid igal muul juhul, kui oled viirushaigusesse haigestunud: puhka, vajadusel langeta palavikku, kasuta
muid sümptomeid leevendavaid ravimeid. Need ei kiirenda paranemist, kuid muudavad enesetunde paremaks.
7. Haigestumise korral võta ühendust oma perearstikeskusega või
helista 1220 – see on tasuta ja ööpäevaringselt töötav perearstide
nõuandetelefon.
8. Perearstikeskusse mine kohale vaid siis, kui oled perearsti
keskusest selleks juhised saanud.
9. Kutsu kiirabi järgmistel juhtudel:
» valu rinnus, õhupuudus, hingamisraskused;
» teadvuse häired, segasusseisund;
» äärmine jõuetus.
10. Haigus on ohtlikum eakatele inimestele, väikelastele/imikutele ning krooniliste haiguste põdejatele (suhkruhaiguse, hingamisteede krooniliste haiguste ja südamepuudulikkuse korral),
samuti vähihaigetele ja immuunsüsteemi pärssivat ravi saavatele inimestele. Pöördu pigem varem kui hiljem!

Rõngu kandi viie tee puhvetite päiv tuleb taas

K

ohvikute
päevad
pakuvad üle terve Eesti
põnevaid
maitseid,
vahvate uute koduhoovide avastamisrõõmu ning ehedat emotsiooni.
6. juunil ootavad puhvetipidajad suuri ja väikeseid gurmaane, et
nautida suve algust ning avastada
maitseid Rõngu kandi viie tee puhvetite päival, mis toimub sel aastal
juba neljandat korda.
Sel aastal avavad uksed juba
tuntud lemmikud nagu: Mangolassi Maitsed, Maanaise kohvik
(mis on kolinud suvisesse aeda),
Karumäe puhvet, Pihlapõnni puhvet „Muinasjutt“, Undimäe kohvik,

Illustratsioon: Bigstock

Kirepi Kohwikrestoran 1918 “kolhoosi eri“, Vanaaja kohvik, Roosimummu puhvet, Muru resto, Pärna
Pagarid, Jäätise kohvik ja Metsa
kohvik-Saloon „Metsik Roos“. Kuid
on ka uued tulijad Route E3, kohvik

„Killuke Itaaliat“ ja Rõngu Rahvamajas avab uksed „Jõulupuhvet“.
Iga puhvet pakub peale erinevate maitseelamustele ka tegevusi,
kontserte ja üllatusi. Samuti saab
päeva alguses hoo sisse templi-

mäng, millel on olnud aasta-aastalt aina enam osalejaid. Nimelt
tuleb külastada päeva jooksul kindla arvu puhveteid, sooritada ost
ning seeläbi koguda templeid. Kõikide osalejate vahel loositakse ka
sel aastal välja vägevaid auhindu.
Peale selle avatakse üheks
päevaks puhvetite päiva bussiliin

väljumisega Rõngu bussijaamast
kõikidesse puhvetitesse, mis asuvad alevist väljas. Samuti sõidavad ringi erinevad tellimustaksod,
et kõik huvilised jõuaksid oma
lemmikpuhvetisse.
Ka sel aastal ei puudu päeva lõpust üks muhe rahvapidu Hiuge-

mäe laululaval. Tartu Muusikamaja
koostöös rahvamajaga lubavad sel
aastal võimsat elamust ning mõnusat olemist peoalal, kus on senisest veelgi enam tegevusi lastele.
Rahvapeo lavale astub räppar AG,
kes pööras Lauri Saatpalu “Muusiku“ pea peale, tehes sellest laulust
uue põneva versiooni. Peale AG on
laval Eesti folkrokkansambel Dagö.
Peo lõpetab üks tunnustatumaid
poprokksültmusa viljelejaid Eestis
ansambel Meie Mees.
Sooduspiletid tulevad müüki
aprilli alguses. Hoia tegevustel ja
värsketel uudistel silma peal Facebookis Rõngu Rahvamaja / Rõngu
kandi viie tee puhvetite päiv ning
jälgi meid Instagramis: Rõngu
Rahvamaja.
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Meeldetuletusi
lemmikoomapidajale
Alates selle aasta jaanuarist hakkas kehtima
Elva vallas uus "Koerte
ja kasside pidamise ees
kiri". Selle järgi muutub
1. jaanuarist 2022 kassi
ja koera kiibistamine
kohustuslikuks.
STEN SAAREKIVI
HEAKORRASPETSIALIST

O

ma kass või koer tuleb
kiibistada enne 1. jaanuari 2022. Peale selle
on sätestatud, et valla
haldusterritooriumil peetav koer ja
kass tuleb märgistada mikrokiibiga
hiljemalt 3 kuu jooksul koera ja kassi
sündimise päevast või 1 kuu jooksul
koera või kassi omandamise või valdussesse saamise päevast, juhul kui
ta ei ole märgistatud mikrokiibiga.
Elva Vallavalitsus korraldab uue
eeskirja alusel koerte ja kasside üle
arvestuse pidamist lemmikloomaregistris www.llr.ee. Kui Teie koer
või kass on registreeritud mõnes
teises registris, tuleb loom kanda
ka valla kasutatavasse registrisse.
See toiming on tasuta.
NB! Kuni 31. märtsini pakuvad
mitmed loomakliinikud üle Eesti
tavapärasest soodsamalt steriliseerimist ja kastreerimist.

OMA LEMMIKLOOM TULEB KANDA
LEMMIKLOOMAREGISTRISSE WWW.LLR.EE.

Elvas pakub kampaania raames
Paarisjala Loomakliinik soodushinnaga järgmisi teenuseid:
» kassi steriliseerimine 55 €;
» kassi kastreerimine 25 €;
» kiipimine 12 € (hind sisaldab nii
kiipi kui ka siseriiklikku vaktsineerimistunnistust);
» kui endal on vaktsineerimistunnistus juba olemas, siis k
 iipimine
10 €;
» koera steriliseerimine ja kastreerimine -20%.
Soodushind ei rakendu materjalidele.
Lisainfo veebiaadressil paaris
jalga.ee või telefonil 557 8806.
Eeskirja ja muud vajalikku infot
lemmikloomade kohta leiab Elva
valla kodulehelt: elva.ee/lemmikloomad.

Foto: Pixabay.com

Hulkuvad loomad
Maapiirkondades on sageli tava
pärane, et koerad ei ole aias kinni
ega ka ketis, vaid käivad vabalt ringi. Koeraomanik arvab, et koer teab
ja tunneb oma territooriumi piire
ega lähe kaugemale. Ja kui läheb,
pole sellest midagi – koerad on ju
kõik see aeg külades ringi jooksnud. Tegelikult ei saa oma looma
niimoodi usaldada. Koerad käivad
sageli kodust kilomeetrite kaugusel, eriti koos teiste koertega. Nad
võivad hirmutada või isegi rünnata
teisi inimesi või loomi, jääda auto
alla, tekitada liiklusohtlike olukordi jne.
Vältimaks olukordi, kus kodust
plehku pannud lemmik teistele
või endale kahju võiks teha, tasub
investeerida aedadesse ja loomadel
pidevalt silm peal hoida. Soovitame

probleemide tekkimise korral esmalt pöörduda alati ikkagi looma
omaniku poole ning proovida
probleemi lahendada omavahelise
mõistliku suhtlemisega. Kui aga
vestlustest loomaomanikuga abi ei
ole ning koera käitumine on sedavõrd häiriv, et takistab teiste elanike igapäevaseid käitumisharjumusi, siis tuleb esitada omavalitsusele
või politseile kaebus ning viidata
eeskirja rikkumisele.
NB! Kui Te toidate hulkuvaid
loomi, siis tuleb nendega ka tegeleda – koristada nende poolt tekitatud reostus ja tagada heakord.
Kui te hulkuvat looma enda vastutada ei taha, siis tuleks koheselt
helistada vallavalitsuse heakorra
spetsialistile, et seejärel kutsuda
loomapüüdjad.
Agressiivselt käituvatest koertest, kes on oma territooriumilt
lahti pääsenud, tuleb teatada viivitamatult vallavalitsusele, siis on
reageerimise aeg kõige kiirem ja
tõenäoliselt ka tulemuslikum.
Elva valla heakorraspetsialisti
poole saab pöörduda telefonil 5886
1600 või sten.saarekivi@elva.ee.

Kuidas olla
vastutustundlik
loomapidaja?
Loomapidamisega
kaasnevad
mitmed kohustused. Allpool on
toodud ülevaade olulisematest
punktidest, mida iga kohuse
tundlik loomaomanik peaks teadma ja järgima.
» Lase oma loom loomaarsti juures
registreerida ja märgistada mikrokiibiga – see on kindlaim viis
peremehe tuvastamiseks looma
kaotsimineku korral. Mikrokiip
on väga tilluke, poole riisitera
suurune elektrooniline asi, mis
paigutatakse lemmiklooma naha
alla – seetõttu ei saa see ära ka-

Rannu noorte kogemusretk Läänemaale

P

rojekt „Rannu noorte koge
mus
retk Läänemaale“ sai
toetuse Elva valla noorte
omaalgatusfondist. Projekti eesmärk oli tutvuda Lääne-Nigula valla noorsootöö võimalustega ning
kohtuda sealsete noortega. Saadud kogemusi soovitakse kasutada
Rannu piirkonna noorsootöö mitmekesistamiseks ja noorte kaasamiseks noorsootöösse.
Külastati Türi Noortekeskust,
Nevi OÜ-d ja Palivere Avatud
Noortekeskust ning Haapsalu piiskopilinnust. Paliveres toimus õh-

ELVA VALLA PIIRKONDADEST OSALES KOKKU 13
NOORT JA KOLM JUHENDAJAT.

Foto: erakogu

tune vestlusring, kus koguti ideid
uuteks projektideks ning lahendusi
noorte probleemidele.
Elva valla piirkondadest (Rannu, Rõngu ja Aakre) osales kokku 13
noort ja kolm juhendajat. Palivere
Avatud Noortekeskusest võttis osa
18 noort ja kaks juhendajat.
Idee tekkis sellest, et sooviti leida uusi ideid Rannu noortekohviku
jaoks. Reimo Seppor (Elva Valla
Noortevolikogu liige) elas Paliveres kaks aastat ning oli vabatahtlik
sealses noortekohvikus. Just see

»

»

»

»

»

duda või keegi seda eemaldada.
Mikrokiibi sees on Sinu lemmiklooma registreerimisnumber.
Linnas ja alevis jalutamisel peab
loom olema alati rihmastatud,
hoidmaks ära looma sattumist
näiteks autoõnnetusse või et
loom ei häiriks kaaskodanikke.
Korista alati oma looma järelt.
Selleks võta koeraga jalutama
minnes kaasa väike kilekott,
kuhu saad korjata oma looma
väljaheite ja selle hiljem olmejäätmete prügikasti visata. Pea
meeles, et vastav kohustus on
ette nähtud ka valla koerte ja
kasside pidamise eeskirjas.
Tegele oma loomaga iga päev
ning võimalda talle piisavalt liikumist. Kui Sa hoiad koera õues
ketis, siis käi temaga vähemalt
kord päevas jalutamas, sest ka
loomal peab olema vaheldust.
See aitab rahuldada tema loomu
pärast uudishimu. Eriti oluline
on loomaga tegelemine looma
noores eas, kuna see aitab loomal
sotsialiseeruda ning määrab paljuski, milliseks kujuneb looma
iseloom. Seetõttu pole näiteks
kutsikaeas koera ketispidamine
soovitatav.
Hoolitse selle eest, et Sinu loom
saaks vajalikku arstiabi ja et ta
oleks õigeaegselt vaktsineeritud.
Marutaudi vastu vaktsineerimine on kohustuslik.
Kui Sa soovid oma ellu uut
lemmik
looma,
siis
külasta
kindlasti ka kodutute loomade
varjupaika, kus ootavad vastutustundlikku ja armastavat pere
meest paljud kodutud loomad.
Enne lemmiklooma võtmist,
olgu selleks kass, koer või mõni
muu loom, uuri selle looma pidamise kohta võimalikult palju
ning veendu, et Sa suudad talle
vajalikku elukeskkonda pakkuda.

tõttu valitigi oma sihtpunktiks Palivere Avatud Noortekeskus.
Omaalgatusfond on kasulik, sest
noored saavad selle abil oma ideid
teostada. Seekordne projekt õpetas
noortele seda, et ükskõik, kui palju
asju ette planeerida, võib ikka tulla
ette ootamatusi. Lõppkokkuvõttes
jäädi siiski planeeritud aja sisse ning
vastuvõtvad inimesed olid kõik sõbralikud ja lahked. Tore oli veel ka see,
et noored said omavahel väga hästi läbi ja Palivere noored soovivad
nüüd omakorda meile külla tulla.
Reimo Seppor
Rannu Kooli 7. klassi õpilane
Elva Valla Noortevolikogu liige
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ELVA VALLA INFO

Elva valla koduteenust osuta
takse nüüdsest uute autodega
2. märtsil jõudsid Elva

Üheksat autot
hakkavad ka
sutama oma
tööülesanne
te täitmiseks
hooldustöötajad,
kes osutavad
koduteenust
102-le eakale või
puudega inime
sele valla eri
piirkondades.

valla sotsiaal- ja tervise
osakonda kümme uut
sõiduautot Toyota Yaris,
mis hakkavad a sendama
seni kasutusel olnud
elektriautosid Mitsubishi
i-MiEV.
MERILYN SÄDE
KOMMUNIKATSIOONIJUHT

E

lektriautode
väljavahetamise peamine põhjus
oli järjest vähenev ühe
laadimiskorraga võimalik
läbisõit, mis hakkas talveperioodil
takistama koduteenuse kvaliteetset osutamist. Ühe kiirlaadimis
tsükli pikkus oli ca 25 minutit,
esines olukordi, kus kiirlaadimist
tuli ühe päeva jooksul teha mitu
korda. Salongisoojenduse sisse
lülitamine talvel vähendas samuti oluliselt sõiduulatust ning
hooldustöötajad pidid valima, kas
sõita soojema salongiga või jõuda
klientideni.
Peale selle esines mitmel elektri
autol rikkeid, mille parandamine
oleks hinnakalkulatsiooni alusel

UUED AUTOD ON ELVA VALLA TOONIDES NING
KAUNISTATUD ELVA VALLA SÜMBOOLIKAGA.

maksnud kõige äärmuslikumal näitel 80% auto väärtusest.
Neli hooldustöötajat kasutasid
seni töökohustuste täitmiseks isiklikku sõiduautot, tänu uute autode
tulekule laheneb ka see olukord.

Mugavamad sõidud
Elva abivallavanem Marika Saar
ütles, et Elva valla üks eesmärke on
toetada elanike heaolu ja iseseisvat toimetulekut ning koduteenus
võimaldab pakkuda tuge neile, kes
vajavad kodus hakkama saamiseks
täiendavat abi. „Meie hooldus
töötajad aitavad vajadusel kliente
arsti juurde, poodi ja apteeki ning
uued autod muudavad sõidud mu-

Foto: Merilyn Säde

gavamaks ning sujuvamaks. Peale
selle on Elva vallale olulised meie
töötajate töötingimused,“ rääkis
Saar ja lisas, et uutest autodest võidavad seega nii hooldustöötajad
kui ka koduteenuse kliendid.
Elva vald müüs oksjonil kokku
üheksa elektriautot, keskmiseks
hinnaks kujunes 5200 eurot auto
kohta. Vanade autode müümisega
samal ajal alustati vallavalitsuse
korraldusega uute autode hanke
protsessi, riigi
hange kuulutati
välja 27.11.2019. Hanketingimustes
seati esikohale leida ökonoomsed
bensiinimootoriga
väikeautod.
Hankele esitati kaks pakkumust,
majanduslikult soodsaima pakku-

muse esitas kasutusrenditeenust
pakkuv ettevõte Rentest AS, kellega
sõlmiti rendilepingud 48-kuuks.
Täna üle antud Toyota Yarised
on Elva valla toonides ning kaunistatud Elva valla sümboolikaga.
Üheksat autot hakkavad kasutama oma tööülesannete täitmiseks
hooldustöötajad, kes osutavad
koduteenust 102-le eakale või puudega inimesele valla eri piirkondades. Üks auto vahetab välja Puhja
piirkonna sotsiaaltöötajate kasutuses olnud elektriauto.
Uute autode kasutuselevõtmine
parandab kindlasti kodu
teenuse
kvaliteeti ning kättesaadavust
kõikjal vallas.

Ajalookuu Valguta
Lasteaed-Algkoolis

V

alguta Lasteaed-Algkoolis tähistati Eesti Vaba
riigi 102. aastapäeva terve
veebruari ulatuses ajalookuuga.
Peale koolis toimuvate ürituste

osalesid õpilased ka Rõngus Tartu rahu 100. aastapäeva mälestus
üritusel.
Iga päev oli kooli stendil kokku
102 põnevat fakti Eesti ajaloo ja
tänapäeva tähtsamate sündmuste
ning isikute kohta. Õpilased uurisid teavet nii iseseisvalt kui ka
koos õpetajatega. 21. veebruaril
oli võimalus stendilt saadud tead-

mised proovile panna Kuldvillaku
tüüpi mälumängus.
Ajalookuu kulminatsioon oli
19.–21. veebruaril toimuv koduloo
teemaline näitus „102-aastane Eesti
Vabariik” Valguta kooli saalis. 21.
veebruaril korraldati ka kolm ülekoolilist ajalootundi. Näituse sünnile said kaasa aidata kõik lasteaia- ja koolilapsed ning töötajad.
Saadud võimalus inspireeris meie
kooli- ja lasteaiaperet sedavõrd, et
eksponaate kogunes mitusada.
Kuigi väljapanekule olid oodatud eelkõige esemed alates 1918.

MÕNED ESEMED NÄITUSEL 1930. AASTATEST.

aastast, saime näitusel eksponeerida varasemaidki asju. Uudistamiseks oli nii ilu- kui tarbeesemeid

Foto: Ann Luikmäe

– padjapüüridest beebiriieteni,
mikseritest vinüülplaatide ja heli
kassettideni, fotodest maalideni.

LÜHIDALT
HEA ELVA VALLA
ETTEVÕTJA JA
KOHALIK TOOTJA!

E

lva Vallavalitsus ning
SA Elva Kultuur ja
Sport teevad üleskutse kõigile kohalikele
ettevõtetele ning tootjatele
oma toodangu pakkumiseks Elva valla turismi
infopunktis ning Elva
Vallavalitsuse meenete või
kingitustena.
Kuna just kohalikud ette
võtted on meie piirkonna elujõulisuse ja positiivse maine
kujundajad, soovime kaardistada Elva vallas tegutsevad
ettevõtjad ning tootjad, kes
sooviksid oma toodangut kui
piirkonna olulist visiitkaarti
valla külastajatele pakkuda.
Kui Sa toodad midagi, mis
on iseloomulik just meie vallale ning oleksid huvitatud
antud toodangu pakkumisest
külastajatele
turismiinfo
punktis või valla kingitustena,
siis anna endast märku!
Ootame Sinu toote lühi
kirjeldust koos illustreeriva
foto ja hinnapakkumusega
hiljemalt 31. märtsiks valla
turismijuhi e-aadressil hemminki.otstavel@elva.ee.
Lisainfo: Hemminki Otstavel,
hemminki.otstavel@elva.ee
või tel 5635 4033 / Merilyn
Säde, merilyn.sade@elva.ee
või tel 5915 1120

Ei puudunud erinevate aastakümnete klassitunnistused, võitegemise masin, grammofon, nõukogudeaegsed rublad ja Eesti kroonid,
1990. aastate kaubatalongid ja sal
mikud, vahtkummist mänguasjad,
lõhnaõli
pudelid, küünlad ega ka
tasku
kalendrid. Uurimist jätkus
tundideks.
Ülekoolilistes
ajalootundides
rääkisid kooli vanimad õpilased
noorematele Eesti ajaloost, mängiti Kuldvillakut ning saadi mitmekülgne ülevaade Eesti muusikast
alustades hümni ja H. Elleri „Kodu
maise viisiga” kuni tänapäevaste
laste
lauludeni. Muusikat mängiti
nii CD-lt, Youtube’ist kui ka esitati
ise. Hea tundega mindi vaheaega
nautima.
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Volikogu 25. veebruari istung

Koolid ja lasteaiad saavad
ligi 300 000 eurot toetust
tehnoloogiahariduse taseme
tõstmiseks

25. veebruaril toimus Elva Vallavolikogu erakorraline istung, mille kutsusid kokku fraktsioonide Elva
Vallakodanik ja Elvamaa Esimesed üheksa liiget. Toimunud istung ei sisaldanud punkte, mis puudutaksid
otsuste vastuvõtmist, vaid olid sisult arupärimised ning ei olnud erakorralised. Istungil ei olnud eelnõusid,
mis vajanuksid volikogu otsust. Istungi päevakorrapunktides olevaid teemasid on vallavolikogu varasematel istungitel selgitatud, mitmetele päevakorras olnud punktidele vastatud kirjaliku arupärimise teel.
Anti ülevaade ehitusjärgus Elva Spordihoone majandamise ja kasutamise kava kohta
Elva valla spordijuht Madis Šumanov andis ülevaate spordihoone ehituse praegusest seisust. Spordihoone
ehitaja plaan on aprillis saada valmis hoone karbiga ning juuni jooksul lõpetada välitööd. Samuti kirjeldas
spordijuht võimalusi, mida uus spordihoone pakub: suur saal, aeroobika saal, multifunktsionaalne saal,
jõusaal, kergejõustiku ala, jooksurajad (4 jooksurada, mille lõppu tuleb pidurdussein), kõrgus-, kaugus- ja
teivashüppevõimalus, põrkesein (annab võimaluse kuulitõuke ja odaviske jaoks) ning 72 parkimiskohta
ning 1 bussile mõeldud parkimiskoht. Samuti tutvustati spordihoone ruumilist lahendust: kontoriosa,
fuajee, kohvik, neli riietusruumi (kaks sauna ja 12 dušši), kohtunike riietusruum koos sauna ja kahe dušiga
ning füsioteraapia ruumid.
Abivallavanem Marika Saar andis ülevaate Elva spordihoone kulude ja tulude esialgsest prognoosist.
Anti ülevaade SA Elva Teenused asutamisest ja senisest majandustegevusest
Abivallavanem Heiki Hansen juhtis tähelepanu, et SA Elva Teenused loodi seetõttu, et ühinemislepingus on olemas punkt, mis ütleb, et koondatakse valla hoonete haldus- ja majanduslikud tugifunktsioonid
ühte üksusesse. Abivallavanem võrdles oma esitluses näiteks ametikohtade koguarvu, mis oli 2018. aastal
majandushalduses 45,95 ja 2020. aastal 35,85. Samuti toodi välja, et palgakulu arvestuses pakutakse töötajatele kindlasti paremaid võimalusi, sest töötajatele ei rakendata enam sundpuhkusi (mida varasematel
aegadel tehti). Soov on pakkuda töötajatele suuremat kindlustunnet.
Toitlustuses on küll kogutulu tõusnud, kuid varasemad menüüd ei vastanud kehtestatud normidele,
mis oli tingitud nii erinevate toiduainete tarneraskustest kui ka menüüde koostajate teadmatusest.
Anti ülevaade P. Dussmann Eesti OÜ-ga seotud kohtuasja tulemustest
Käsitleti ühinemislepinguga seotud küsimusi
Opositsiooni hinnangul on vallavalitsus rikkunud ühinemislepingut muutes Hellenurme raamatukogu
Rõngu raamatukogu haruraamatukoguks. Abivallavanem Marika Saar selgitas, et Elva vald ei ole vallavalitsuse õigusnõunike hinnangul ühinemislepingut rikkunud, vaid seal on tegemist ühinemislepingu ühe
punkti erineva tõlgendamisega. Ühinemisleping ütleb, et säilitada tuleb hallatavate asutuste staatus, kuid
ei ole täpsustatud, kas mõeldud on juriidilist või sisulist staatust. Ühinemislepingut koostades oli oluline
ja kandev idee, et tegevused kohtadel säiliksid. Hellenurme raamatukogu ei ole suletud, vaid töötab edasi
Rõngu raamatukogu harukoguna ning tänu sellele on oluliselt tõusnud teenuse sisuline kvaliteet. Palu
pera piirkonnakogu on olnud selle muudatuse poolt ja selle heaks kiitnud. Elva vallavalitsus on algatanud
ühinemislepingu täpsustamiseks lepingu muudatuse, kuid volikogu opositsioon ei olnud selle muutmise
poolt. Seetõttu on võimalused erinevaks tõlgendamiseks jätkuvalt alles.
OÜ Tartumaa Tervisekeskus rahastamisega seonduvad küsimused
Abivallavanem Heiki Hansen selgitas istungil, et investeering Tartumaa Tervisekeskuse rajamise toetamiseks oli sees juba 2016. aastal kinnitatud Elva linna eelarvestrateegias 2017–2021 ning seega on tegu
osaga ühinemislepingu kokkuleppest. Tegemist on riigipoolse poliitika ja tervisekeskuste rajamise kontseptsiooni elluviimisega (aastast 2015) ning Tartumaa Tervisekeskus on saanud selle projekti jaoks ka
eurotoetust. Kogu projekti maksumus on ca 1,6 miljonit eurot ning Elva vald on arvestanud oma eelarve
strateegias 250 000 eurot (kogu omaosalus on ca 409 000 eurot) Tartumaa Tervisekeskuse investeeringuks
tingimusel, et osaühing ehitab välja riigi meetmest ette nähtud tervisekeskuse.
Praegu ei ole vallavalitsus maksnud toetust tervisekeskuse investeeringuteks ning see saab toimuda ainult sihtotstarbel ja vastavalt kuludokumentidele. Tulenevalt hoonestusõiguse lepingust jääb ehitatav hoone lepingu lõppedes valla omandisse, seega on tegemist vallapoolse investeeringuga valla kinnisvarasse.
Verevi järve rannaala detailplaneeringu seis ja planeeritavad tegevused
Abivallavanem Mikk Järv tegi Verevi järve rannaala detailplaneeringu osas kokkuvõtte. Verevi järve ranna
ala detailplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise (KSH) aruande eelnõu avalik väljapanek
toimus 13. detsembrist 2019 kuni 13. jaanuarini 2020, mil said kõik esitada arvamusi ja ettepanekuid. 19.
veebruaril toimus Elva vallavolikogu saalis ka esitatud arvamuste arutamiseks ning detailplaneeringu ja
keskkonnamõju strateegilise hindamise osas avalik arutelu.
Arutelul oli võimalik koos planeeringu koostaja, mõjude hindamise asjatundja ja vallavalitsusega esitatud arvamused ning planeeringulahendus läbi arutada. Planeeringu koostaja täiendab avalikul välja
panekul ja arutelul tehtud asjakohaste ettepanekute ja arvamuste alusel detailplaneeringut ja KSH aru
annet. Seejärel esitatakse planeering asjakohastele asutustele kooskõlastamiseks.
Kui vallavolikogu võtab aprillis detailplaneeringu vastu, taotletakse Keskkonnaametilt ehituskeeluvööndi vähendamist.
Loe rohkem valla kodulehelt: elva.ee.

H

ariduse Infotehnoloogia Sihtasutus (HITSA) avab 2020.
aasta ProgeTiigri programmi seadmete taotlusvooru.
Juba seitsmendat korda korraldatava taotlusvooru raames saavad kõik koolid ja lasteaiad taotleda toetust tehnoloogiaõppeks vajalike seadmete, sh robootikakomplektide, 3D printerite ning programmeeritavate droonide soetamiseks. Taotluste
esitamise tähtaeg on 31. märts kell 17.
Möödunud, 2019. aastal korraldatud ProgeTiigri seadmete taotlusvoorus said toetust 89 kooli ning 96 lasteaeda kokku 290 000 euro
eest. Tänavugi läheb jagamisele ligi 300 000 eurot.
“Koolid ja lasteaiad saavad ise valida sobivad seadmed, mille abil
robootikat, programmeerimist, 3D modelleerimist jms õppida. Enne
seda on vaja hoolega läbi mõelda ja arutada, missugused vahendid on
vajalikud, et võimalikult suur osa õpilastest neist kasu saaksid,” lisas
Kristi Salum. “Et toetada neid, kellel kasutamise osas veel kogemused väiksed või puuduvad, pakume esmakordselt toetust taotlevatele
asutustele veebikoolitust. Kõik ikka selleks, et vahendid leiaksid tee
õppetegevusse, et laste tehnoloogilist kirjaoskust arendada.”
Lisainfo hitsa.ee või Kristine Asu (ProgeTiigri projektijuht) e-aadressil kristine.asu@hitsa.ee.

Verevi rannaala detail
planeeringu väljapaneku ja
arutelu tulemused

V

erevi järve rannaala detailplaneeringu eskiisi ja keskkonnamõju strateegilise hindamise (KSH) aruande eelnõu avaliku väljapaneku arutelu toimus 19. veebruaril.
Artes Terrae planeerija tutvustas detailplaneeringu eskiis
lahendust ning Alkranel OÜ ekspert andis ülevaate kavandatava
tegevusega avalduda võivatest keskkonnamõjudest. Vallavalitsus
andis ülevaate kavandatava hoonestuse vajadustest ja eesmärkidest.
Vallavanem selgitas, et vallavalitsus on kaalunud ujula rajamiseks mitmeid võimalikke asukohti Elva linnas. Verevi ranna
maa-ala on valla omandis ja seal on erinevad randa teenindavad hooned, mis on tugevalt amortiseerunud ning ei paku
supel
rannas 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 ning tekitab vallale ülalpidamiskulusid. Seetõttu on mõistlik kavandada
mitmefunktsiooniline hoone, mida saab kasutada ka väljaspool
rannahooaega ning üks võimalus ongi kavandada hoonesse ujula.
Arutelul avaldati planeeringu kohta arvamusi. 10. märtsi valla
valitsuse istungil anti esitatud arvamuste kohta seisukohad ja
selgitused, millega saab tutvuda valla veebilehel elva.ee/detailplaneeringud. Ettepanekute ja arvamuste alusel tehakse detailplaneeringus ja KSH aruandes täpsustusi, kuid detailplaneeringu
peamist eesmärki ei muudeta. Täpsustatud detailplaneering koos
KSH aruandega kooskõlastatakse asjakohaste asutustega. Seejärel
otsustab Elva Vallavolikogu detailplaneeringu vastuvõtmise üle.
Kui detailplaneering võetakse vastu, korraldatakse uus avalik välja
panek ja avalik arutelu, kus avalikkus saab lahendusega tutvuda ja
arvamusi esitada.
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Hajaasustuse programm aitab
maapiirkondades elavaid peresid

Otsused 25.02 ja 3.03 istungitelt
Avalikud üritused
Lubada MTÜ-l Ulila Suveaed korraldada 7. märtsil kell 12–19 Ulila, Puhja, Annikoru ja Rämsi piirkonnas avalik üritus „Naistepäeva Saunaralli 2020“. Ürituste korraldaja vastutav isik on Ülari Toots,
tel 507 3842, info@ulilasuveaed.ee.

Maa
Määrata Ervu külas asuvate Ervu veski katastriüksuse (66601:008:0077) ja Variku katastriüksuse
(66601:008:0465) piiride muutmisel uutele katastriüksustele aadressid ja sihtotstarbed: Elva vald,
Ervu küla, Ervu veski, sihtotstarve tootmismaa; Elva vald, Ervu küla, Variku, sihtotstarve maa
tulundusmaa.
Määrata Väikse-Tammela kinnistu (69402:003:0138) ja Tamme ladu kinnistu (69402:003:0171)
piiride muutmisel uutele katastriüksustele aadressid ja sihtotstarbed: Elva vald, Kõduküla,
Väikse-Tammela, sihtotstarve maatulundusmaa; Elva vald, Kõduküla, Tamme ladu, sihtotstarve
tootmismaa.
Määrata Neemiskülas Risti kinnistu (66601:003:0188) jagamisel kaheks katastriüksuseks uutele
katastriüksustele aadressid ja sihtotstarbed: Elva vald, Neemisküla, Risti, sihtotstarve elamumaa;
Elva vald, Neemisküla, Ristipõllu, sihtotstarve maatulundusmaa.
Määrata Konguta külas Armini maaüksusel asuva ehitise teenindamiseks vajaliku maa piirid ja
pindala 7634 m².
Seada isiklik kasutusõigus Elektrilevi OÜ kasuks tähtajatult Elva valla omandis olevatele
kinnistutele: Ulila alevik, Tööstuspargi tee (17101:001:0046); Karijärve küla. Karijärve tee L1.

Muu
Korraldada Elva linnas Õuna tn 1a ärihoone ehitusprojekti koostamiseks projekteerimistingimuste
andmise avatud menetlus.
Eraldada projektitoetuste reservist toetus 280 eurot Konguta kooli „Eduard Taska kultuurilooklassi antiiksed papikäärid“ projektile.
Kehtestada Elva linnas Järve tn 9 kinnistu detailplaneering.
Eraldada projektitoetuste reservist toetus 1277 eurot EELK Rannu Püha Martini koguduse „Rannu
kiriku käärkambri ja põranda restaureerimine“ projektile.
Eraldada Elva valla 2020. aasta eelarve reservfondist Uderna Hooldekodule 800 eurot tormi
tekitatud kahjude likvideerimiseks.
Lubada Puhja Lasteaed Pääsusilm direktoril anda nooremspetsialistidele 2020. aasta eest
pikendatud põhipuhkust (35 päeva).

Reklaam
Lubada Kudina Tankla OÜ-l paigaldada ja omada Elva valla kinnistul Puhja alevik Reku tee 1a
reklaamikandurit suurusega 1,8 x 6,4 m tähtajaga 1.02.2020 kuni 31.01.2025.
Salle Ritso
vallasekretär

Hajaasustuse programmi taotlusvoor on avatud kuni 17. aprillini.

P

rogrammi eesmärk on tagada hajaasustusega piirkondades elavatele
peredele head elutingimused.
Toetatavad tegevused on majapidamises joogivee kättesaadavuse tagamine; elamu heitvee nõuetekohase kanaliseerimist tagava süsteemi
rajamine; aastaringselt ligipääsetava juurdepääsutee rajamine; leibkonna
vajadustele vastava autonoomse elektrisüsteemi rajamine (tingimusel, et
majapidamine ei ole liitunud elektrivõrguga).
Toetuse maksimaalne summa on 6500 eurot, toetuse osakaal projekti
maksumusest on maksimaalselt 67% ning omafinantseering 33%.
Toetust saavad taotleda hajaasustuse piirkonna elanikud. Elva vallas ei
ole hajaasustuse piirkonnad Elva linn ja alevikud.
Toetust saavad taotleda hajaasustuse piirkonnas elavad füüsilised
isikud, kes vastavad järgmistele nõuetele:
» taotleja alaline elukoht on taotluse esitamise aasta 1. jaanuarist haja
asustusega maapiirkonnas asuv majapidamine;
» taotleja elukoht on rahvastikuregistri andmete kohaselt katkematult
taotluse esitamise aasta 1. jaanuarist majapidamine, millele projektiga
toetust taotletakse;
» taotlejal ei tohi olla riiklike maksude osas maksuvõlga;
» projektil võib olla ka kaastaotleja(id). Kaastaotlejale kehtivad samad
tingimused, mis taotlejale;
» taotluse esitamise päeval peab eelmise toetuse kasutamise aruanne
olema kohaliku omavalitsuse poolt kinnitatud;
» projekti ajalise kestuse arvestus algab toetuslepingu sõlmimisest ning
projekti elluviimise maksimaalne kestus on 15 kuud.
Taotlus esitatakse iga toetatava valdkonna kohta eraldi. Taotlus koosneb
taotlusvormist ja kohustuslikest dokumentidest. Taotlusvorm ja lisainfo
programmi kohta on leitav veebilehel elva.ee/haja. Taotluse kohustuslik lisa on 2 võrreldavat hinnapakkumist.
Taotluste vastuvõtt toimub e-posti teel ning paberil on võimalik taotlusi
esitada Elva valla piirkonna koordinaatorite ja arendusspetsialisti juures.
Lisainfo ja kontaktid:
Ede Möldre, tel 730 0642, 504 9912; Valga mnt 9/1, Rõngu alevik; e-aadress:
ede.moldre@elva.ee
Ene Joosing, tel 731 4480, 509 6202; Elva tee 1, Puhja alevik; e-aadress:
ene.joosing@elva.ee
Allan Allik, tel 5669 4684; Kesk 32, Elva linn; e-aadress: allan.allik@elva.ee
Vastuvõtuaeg tuleb eelnevalt kokku leppida.
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Elva Vallavalitsus kehtestas
Kadaka tn 10 kinnistu
detailplaneeringu

E

lva Vallavalitsus kehtestas
18. veebruari istungil Elva
linnas Kadaka tn 10 kinnistu detailplaneeringu, millega antakse krundile ehitusõigus
lasteasutuse hoone ehitamiseks.
Planeeringuala asub Elva linna
ja Käärdi aleviku piirialal ning

hõlmab Kadaka tänava ja Käärdi tee vahele jäävat Kadaka tn 10
kinnistut. Krundi ehitusõiguse

järgi nähakse ette ühe lasteaiahoone ehitamine, hoone suurima
lubatud kõrgusega 11 m ja ehitisealuse pinnaga 2000 m2. Krundile
on võimalik rajada ka vajalikke

KADAKA TN 10 KRUNDI ASUKOHTA JA
DETAILPLANEERINGU MAHULIST LAHENDUST
ILLUSTREERIV JOONIS.

mängu- ja spordiväljakuid ning
puhkealasid.
Kadaka 10 kinnistu juurdepääs
ning parkimisalad on kavandatud krundi Männa tänava poolsesse külge. Planeeringulahendus
on kooskõlas Elva linna üld
planeeringuga.
Kehtestatud
detailplaneeringuga on võimalik tutvuda
Elva 
Vallavalitsuse arengu- ja
planeeringuosakonnas
(Kesk
32, Elva linn) ja valla veebilehel
elva.ee/detailplaneeringud.
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Tartu Ärinõuandla kutsub
MTÜ-de juhatuse liikmeid ja
eestvedajaid koolitustele
2020. aasta esimesel poolaastal toimub kokku kolm koolitust.
Erinevatele koolitustele on oodatud nii kogenud eestvedajad kui ka alustajad, s amuti
nende organisatsioonide esindajad, kus liikmeid omajagu ja tegeletakse ka huvikaitsega. Oma koolituse leiavad ka need, kes tegelevad iga päev mõne teenuse pakkumisega
ning soovivad teenuse disaini, hinnastamise ning finantsjuhtimise alaseid teadmisi
värskendada. Ühest organisatsioonist on kõigile koolitustele osalema oodatud mitu
inimest, et juba koolituse käigus arutada ühiselt enda organisatsiooni vaatest teemasid ja leida sobivaid lahendusi.

Koolitus "Elujõulise MTÜ valitsemine ja juhtimine"
31. märts kell 10–17.15. Koolitaja Kaidi Holm, Juhatuse Kompetentsikeskus OÜ.
Osalema on oodatud tegutsemiskogemusega MTÜ-de juhatuse liikmed/tegevjuht.
Soovituslikult võiks organisatsioonis olla vähemalt viis liiget.
Koolituse tutvustus: Kui oled juba mõnda aega tegutsenud organisatsiooni eest
vedajana ning tunned, et vahel on vaja rohkem teada MTÜ juhtimisest ja juhatuse liikmete vastutusest ning kohustustest, mittetulundusühingute seadusest ja ka sellest,
kuidas enda sihtrühma eest seista ning kaasavat huvikaitset teha. Või on tekkinud küsimus, kuidas korraldada üldkoosolek nii, et see ei oleks pelk formaalsus, vaid sisukas
ning organisatsiooni arengule igati kaasa aitav ning lisaks ka õiguspärane? Sel juhul
on see koolitus just teile.
Koolituse põhiteemad:
» MTÜ olemus ja õiguslik staatus. Inimesed ühingu sees ja väljas;
» MTÜ juhtimisorganid ja nende funktsioonid. Juhatuse liikmete õigused, kohustused ja vastutus;
» Ühingu liikmed. Sisuka ja õiguspärase üldkoosoleku kavandamine;
» Hea valitsemine ja huvikaitse.

16. märts 2020

Elva Vallavalitsus otsib oma meeskonda
hoolivat lastekaitsespetsialisti
Elva Vallavalitsus võtab tööle lastekaitsespetsialisti ajutiselt äraoleva
ametniku asendamise ajaks, kelle peamiseks ülesandeks
on lastekaitsealase tegevuse korraldamine Elva vallas.
Omalt poolt pakume:

Oled oodatud kandideerima, kui:
Sul on kõrgharidus (soovitavalt erialane);
omad soovitavalt varasemat töökogemust
avalikus sektoris või sotsiaaltöö valdkonnas;
tunned tööks vajalikke õigusakte;
Sul on hea suuline ja kirjalik eneseväljendusoskus;
Sul on hea koostöövõime;
oled kohusetundlik, empaatiline, hea
pingetaluvusega;
omad B-kategooria juhilube.

Tööle asumise aeg: kokkuleppel
Asukoht: Elva vald
Tööaeg: täistööaeg, tähtajaline
Ametijuhend on leitav:
elva.ee/toopakkumised

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.

Kandideerimistähtaeg: 20. märts 2020
Dokumendid edastada: elva@elva.ee
Lisainfo: sotsiaal- ja terviseosakonna
juhataja Milvi Sepp (tel 515 4872,
milvi.sepp@elva.ee)

Toimumiskoht: Tartu linn, asukoht täpsustub
Koolitusel osalemise tasu (väljastame arve) on 13 eurot ning see sisaldab koolituse
kohvipause. Lõunatamise võimalus tuleb igal osalejal ise leida.
Koolitusele registreerumine kuni 19. märtsini!
Lisainfo ja registreerimine arinouandla.ee/koolitused.

Tartu Rahvaülikool
www.rahvaylikool.ee

Peale selle on kevadpoolaastal tulemas veel kaks koolitust, millele registreerumise avame peagi.
» „Teenuse disain ja tootearendus", 29. aprill. Koolitaja Taavi Tamm, www.njuu.ee.
» „Finantsjuhtimine ja teenuse hinnastamine", 14. mai. Koolitaja Siiri Einaste,
Majanduskoolitus OÜ.
Lisainfo: Kadri Pau, SA Tartu Ärinõuandla MTÜ konsultant
tel 742 8491 / e-aadress: kadri.pau@arinouandla.ee
Koolituste korraldamist toetavad Siseministeerium ja Kodanikuühiskonna Sihtkapital.

_______________________________________________________________
Tartu Rahvaülikool kutsub elukestvas õppes vähem osalenud täiskasvanuid
tasuta arvutikoolitusele Elvas.

ARVUTIKOOLITUS VEIDI OSKAJALE (maht 20 h)
Koolitusele oodatakse täiskasvanuid, kes oskavad natuke arvutit
kasutada.
Koolituse sihtgrupp on:

Kohalikud kogukonnad saavad
oma tegevuseks toetust küsida
Tartumaa Omavalitsuste Liit annab teada, et kohaliku omaalgatuse programmi
kevadvoor on avatud kuni 1. aprill kell 16.30. Sellega soovitakse kaasa aidata tugevate ja initsiatiivikate kogukondade tekkimisele.
Taotlusi saab esitada kogukonna arengu (Meede 1) ning elukeskkonna ja kogukonnateenuste arendamise meetmesse (Meede 2). Juhime tähelepanu, et meede 2 osas
tuleb küsida kohalikult omavalitsuselt kirjalikku kinnitust selle kohta, et kavandatavast investeeringust ollakse teadlikud ning kas ja millist kooskõlastust see investeering vajab.
Toetust saavad taotleda avalikes huvides tegutsevad mittetulundusühingud ja sihtasutused, milles ei osale liikmena kohalik omavalitsus ega riik. Maksimaalne toetussumma esitatud projekti kohta on olenevalt tegevusest kuni 4000 eurot. Omafinantseering peab olema vähemalt 10% projekti kogumaksumusest.
Programmi taotlusvormid ja info leiate Tartumaa Omavalitsuste Liidu kodu
lehelt tartumaa.ee. Taotlused saab esitada aadressile tol@tartumaa.ee.
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• madalapalgalistel ametikohtadel töötavad inimesed
• aegunud kõrgharidusega lihttöölised
• madala haridustasemega väikelastevanemad
• üldkeskharidusega elanikud
• töövõimetuspensionärid ja pensionärid, kes soovivad tööd leida
Koolitaja: Kadi Tamm
Toimumiskoht: Elva Linnaraamatukogu (kaminasaal), Kesk 32
Toimumisaeg: 02.04 - 09.04.2020
2.04 kell 10.00 - 14.00, 3.04, 8.04 ja 9.04 kell 9.30 - 13.30
Koolitus on tasuta!
Info ja registreerumine: www.rahvaylikool.ee
Tel 7361 548 või maarja@rahvaylikool.ee
Koolitus toimub Eesti Vabaharidusliidu täiskasvanute võtmepädevuste arendamise projekti
"Prioriteetsete võtmepädevuste arendamine 2018-2020" raames.
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KAPTEN
MIHKEL
Kapten Mihkel
ARGO AADLI (Tallinna Linnateater)
Autor- lavastaja
DAMIR SALIMZIANOV (Udmurtia)
Kunstnik
RIINA ANDRESEN
Muusikline kujundaja
ARDO RAN VARRES
Valguskujundaja
PRIIDU ADLAS
Etenduse juht
TUULI RAADIK

28. märtsil kell 19.00 Elva Kultuurikeskuses

KUULUTUSED
Kaeve-, haljastus- ja transporditööd.
Tel 5335 9129, www.labidar.ee,
www.fb.com/labidar.
Üürile anda 2-toaline ahiküttega
möbleerimata korter Elvas (II korrus).
Tel 5380 1901.
Müüa lõhutud küttepuid – lepp, kask,
metsakuiv kuusk. Hinnad soodsad.
Elva lähiümbruses transport hinna sees.
Võtame tellimusi ka kevadeks. Tel 511 3543
Rehvid, veljed ja varuosad. Telli
www.verdex.ee, verdex.info@gmail.com
või 5866 8999.
Katuse, fassaadi ja üldehitustööd
Lõuna-Eestis. Telefon 5866 8999
Saeketaste ja -kettide teritus ja parandus.
Höövliterade teritus. Telefon 5198 4130.
Müüa saematerjali, voodri-, põranda- ja
terrassilauda. Transport tasuta! Info telefonil 525 8911.

Ohtlike puude raie / hooldus / kändude
freesimine. Tel 5686 6157
Liiva-, klaasi- ja soodapritsi puhastustööd
ning üldehitus. Rastblaster OÜ, tel 5612
2668, e-aadress rastblaster.ee.
Soovin osta maja Elva vallas. Telefon
53733266
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 ameti
koolitused, ADR-koolitused.
www.sõiduõppe.ee, tel 507 8230.
Ostan kapitaalremonti vajava 2-3 toalise
korteri Elvas. Tel 512 5500.

Avalda kuulutus Elva valla lehes
Kirjuta infoleht@elva.ee või helista telefonil 730 9882. Lisainfo elva.ee/infoleht.

Laste ja noorte
XIV Mitteteatrite Festival
26.-27.03.2020

10-17

Elva Kultuurikeskus

Osalevad noored näitlejad Tartumaalt, Põlvamaalt, Võrumaalt,
Valgamaalt, Jõgevamaalt, Viljandimaalt.
Mõlemal päeval etendusi vahemikus kell 10:00-17:00.
Täpsem ajakava kodulehel elvakultuur.ee/sundmused
Avatud kohvik.
TASUTA

elvakultuur.ee
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TEATED
Elva valla sündmuste kalender
KUUPÄEV

SÜNDMUS

ASUKOHT

PILETI HIND

kuni 31. märts

Tiia Järvpõld maalinäitus
"Hetked elust endast"
Kino "Asjad, millest me ei räägi"

Elva Kultuurikeskus

tasuta

16. märts
kell 18.30
16. märts kell 19

LendTeatri etendus "Lõks"

Rannu Rahvamaja

5 € / 3.50 €

LendTeater
(Elva, Pikk 73)

8€/6€

17. märts
kell 8–14

Tartumaa Kooliteatrite festival

Rõngu Rahvamaja

tasuta

19. märts kell 18

Ajalootund. Külaline Mart Niklus
Mentorklubi: "Sibulatee. 10 aastat
tegutsemislusti või -piinu?"
LendTeatri etendus "Ema Tereesa"

Puhja Seltsimaja

tasuta

Elva Kultuuri
keskuse kohvik

tasuta, registreerimisega

LendTeater (Elva,
Pikk 73)

6€/8€

Elva Gümnaasiumi
aula (Tartu mnt 3)

tasuta

Rõngu Rahvamaja

tasuta

Sääniku Külamaja

tasuta

Elva Kultuurikeskus

tasuta

Konguta Rahvamaja

tasuta

Elva Gümnaasium

tasuta

Elva vaksali hoone

tasuta

Elva Kultuurikeskus

pealtvaatajatele
tasuta

Rõngu Rahvamaja

osavõtutasu

Puhja Seltsimaja

tasuta

LendTeater (Elva,
Pikk 73)

6€/8€

Elva Kultuurikeskus

16 € / 13 €

Elva Kultuurikeskus

15 €

Elva Kultuurikeskus

pealtvaatajatele
tasuta

Puhja Seltsimaja

tasuta

Konguta Rahvamaja

tasuta

Nike Arena Elva

tasuta

Puhja Seltsimaja

1€

Rannu Rahvamaja

9€

Elva Kultuurikeskus

15 € – 20 €

Elva Kultuurikeskus

tasuta

Rannu Rahvamaja

5€

LendTeater (Elva,
Pikk 73)

8€/6€

19. märts kell 18
19. märts kell 19
20. märts kell 11
20. märts kell 14
21. märts kell 11
21. märts kell 12
21. märts kell 19
23. märts kell 15
25. märts kell 13
26. ja 27. märts
kell 10
27. märts kell 19
28. märts kell 16
28. märts kell 19
28. märts kell 19
29. märts kell 18
4. aprill kell 10
4. aprill kell 12
5. aprill kell 12
5. aprill kell 17
6. aprill kell 18.30
7. aprill kell 11
8. aprill kell 19
9. aprill kell 18
11. aprill kell 18
15. aprill kell 19
16. aprill kell 13
17. aprill kell 19
19. aprill kell 12

Väärikate Ülikooli loeng "Liikumine ja
liigesed". Lektor Kairit Linnaste
Sotsiaalvaldkonna tunnustamine
Elva valla Külade Kärajad 9
Konkursi „Arbi klaver“ kontsert
Segarühm Kavalik 30. aastapäeva
kontsert Ajapeegel
Võimla mitmevõistlus
Küüditatute mälestuspäeva tähistamine
Laste ja noorte XIV Mitteteatrite Festival
27.Palupera Mälumäng III voor
Kontsert "Entel-tentelist Horoskoobini"
Saaremaa Tornimäe näitetrupi "Tungal"
külalisetendus "Pisuhänd"
RAAAM: "Kapten Mihkel" (Tragikomöödia)
Selgeltnägijate tuleproov Elvas
Lepatriinu lauluvõistlus 2020
Tartumaa laste XVI folklooripäev
Tantsurühm PIHLAKOBAR juubelipidu ja
Tartumaa Memme- Taadi lustitants
FC Elva esindusnaiskonna kodumäng vs JK
Tabasalu
Mälumäng. Mängu juhib Tiit Naarits
Lasteteater Reky "Vahtramäe Emil"
Kontsert "Kaunimate Aastate Vennaskond"
Elva Muusikakooli rütmiosakonna kontsert
"Rütmimaagia"
Idamaa tantsude õhtu
LendTeatri etendus "Meelepete"

Elva Kultuurikeskus
Kontsert: tantsurühm Hõbemänd 25
"Mida mehed naistele EI RÄÄGI?" Vestlusõhtu Elva Kultuurikeskus
- Jasper Parve, Eero Spriit ja Margus Vaher
Rõngu Keskkooli
Tervisepäev Rõngu Keskkooli võimlas

tasuta
20 €
10 €

võimla
19. aprill kell 14
kuni 4. aprill
1. aprill kuni
31. mai

Eakate tantsuline puhkeõhtu Boris Lehtlaanega Elva Kultuurikeskus
Rõngu Rahvamaja
Näitus "Hälli kiigutaja"
Elva Kultuurikeskus
Näitus - Enn Praks, fotonäitus teemal
kaduvad Eesti lood
LISAINFO ELVA.EE/KALENDER VÕI ELVA VALLA ÄPIST
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5€
tasuta
tasuta

Tervitame uusi
ilmakodanikke!
Jakob Reitsnik

sündis 27.01.2020

Marta Mets

sündis 01.02.2020

Annaliisa
Marleen Tamm

sündis 11.02.2020

Isabel Püvi

sündis 20.02.2020

Loore Lauri

sündis 21.02.2020

Milana Judina

sündis 25.02.2020

Elva vald mälestab
Waldeko
Eichelmann

21.04.1930-21.02.2020

Õnnev Karju

07.07.1936-23.02.2020

Rudolf Hiir

07.09.1957-27.02.2020

Tatjana Raud

17.12.1935-28.02.2020

Aino Tattar

Helga Hinno

31.12.1928-23.02.2020

28.06.193929.02.2020

Jevgenia Kolesnik

Lidia Namsing

28.12.1927-24.02.2020

12.03.1931-01.03.2020

Maie Tsetser
30.04.194902.03.2020

Piret Karilaid
09.05.195703.03.2020

Valentina Varvas
03.01.193304.03.2020

ELVA VALLAVALITSUSE INFO

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

Puhja kool kutsub infopäevale
Laupäeval, 28. märtsil algusega kell 12 oodatakse 2020. aasta
sügisel 1. klassi astuvaid lapsi ja nende vanemaid Puhja Kooli
infopäevale.
Kavas on:
» kohtumine kooli juhtkonna ja tugispetsialistide, klassiõpeta
jaga;
» esimene kokkupuude klassitunniga;
» tutvumine koolimajaga;
» ülevaade koolikorraldusest, õppekavast ja päevaplaanist
I klassis.
Võimalik on väljendada ootusi ja lootusi ning esitada küsimusi.
Infopäev kestab orienteeruvalt 2 tundi.
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