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Peaminister rõhutas, et peame ka
edaspidi olema tähelepanelikud
Elva vallavanem Toomas

vallas ning missugused

sealhulgas tähendab see teiste inimestega vähemalt kahe
meetrise
vahemaa hoidmist. See on väga
oluline selleks, et saaksime tasapisi
tavapärase elu juurde naasta,“ rääkis vallavanem Toomas Järveoja.
Peaminister Jüri Ratas rõhutas
kohtumisel, et me ei tohi meetmete
lõdvenemisel oma valvsust viiruse
leviku osas kaotada ning igaüks
peab tegema kõik endast oleneva,
et viiruse levikut takistada. Ta l isas,
et riskirühmad võiksid näiteks poes
või apteegis käies kanda maski
ning kindlasti ei tohi unustada 2+2
reeglit.

on järgmised sammud

Tutvustati töökorraldust

Järveoja, vallavolikogu
esimees Maano Koemets
ja abivallavanem Marika
Saar kohtusid 15. mail
interneti vahendusel
peaminister Jüri Ratasega, et arutada, kuidas
on kriis möödunud Elva

kriisist väljumiseks.

K

ohtumisel tuli korduvalt
teemaks inimeste ohutus.
„Rääkisime palju sellest,
et meie inimesed järgiksid praeguseid ohutus
meetmeid,

Kohtumisel räägiti Elva valla koolide ja lasteaedade töökorraldusest,
hooldekodude olukorrast ning sellestki, missugune oli vallavalitsuse
sotsiaal- ja terviseosakonna töö
kriisi ajal. „Koolid ja lasteaiad on
eriolukorras väga hästi hakkama

Matkamäng kutsub
seiklema

H

ead Elva valla elanikud!
Meil on teile hea meel teatada, et Elva puhkepiir
konna turismiettevõtjate osalusel
on valminud põnev 
seikluslik
matka
mäng „Elva elamuste ra
dadel“.
Matkamängus saab osaleda 1.
maist 1. oktoobrini, seega saate valida just teile sobivaima aja. Tule
seikle koos pere, sõprade või töö-

kaaslastega, sest 
matkamängus
osalemiseks tuleb kokku panna
vähemalt kaheliikmeline tiim.
Mängus osalemiseks 
tuleb
veebilehelt
vvvs.ee/et/juhend-
taiskasvanud alla laadida seikluspunktide fail, kust leiab punktide koordinaadid koos iga punkti
iseloomustava fotoga. Tule Elva
puhkepiirkonda seiklema ning
otsi kohad üles. Igas punktis t uleb

ELVA VALLA JUHID KOHTUSID INTERNETI
VAHENDUSEL PEAMINISTER JÜRI RATASEGA.

saanud ning oleme olnud haridusjuhtidega pidevalt ühenduses, et
jagada omavahel häid k

ogemusi
ning pidada plaane,“ ütles abi
vallavanem Marika Saar. Ta lisas,
et viimastel nädalatel on arutatud
vallavalitsuse hallatavate asutuste kriisist väljumise soovitusi ja

jäädvustada samasugune foto,
kus on peal vähemalt üks meeskonnaliige. Ühe seikluspunkti
läbimine annab meeskonnale
viis punkti. Samuti on võimalik
igas seikluspunktis žürii käest
juurde saada kolm lisapunkti.
Matkamängu auhindade loosimises 
osalemiseks tuleb läbida
vähemalt kümme punkti. Läbitud
punktide kohta tuleb info koos
fotodega postitada matkamängu
platvormile. Kokku on võimalik
Elva puhkepiirkonnast üles leida
koguni 32 erinevat seikluspunkti.
Mida rohkem punkte läbitakse,
seda rohkem punkte on võima-

Foto: Kayvo Kroon

juhiseid. „Peaminister tundis huvi
ka Elva valla koolide lõpuaktuste
plaanide korraldamise vastu.“
Vallavolikogu esimees Maano
Koemets andis kohtumisel lühikese
ülevaate vallavolikogu tööst kriisi
ajal. „Kolisime kriisi ajal volikogu
istungitega täielikult e-keskkonda

lik koguda. Ja mis kõige toredam,
parimatele meeskondadele on

kohalikud turismiettevõtjad välja
pannud põnevaid auhindu.
Võta sõbrad kampa ning tulge
seiklema!
Lisainfo:
visitelva.com/elvaelamused/
turism@elva.ee / 733 0132

ning meie töö sujus oodatust palju
paremini. Nägime enda kogemusest
lähtuvalt, et ka volikogu istungeid
on võimalik edukalt e-lahenduste
abil korraldada,“ ütles Koemets.
Peaminister Jüri Ratas uuris ka
Rally Estonia kohta ning väljendas
kahetsust, et sel aastal jääb Rally
Estonia Elva linnakatse ära.
Peaminister uuris, kuidas valmistub Elva vald kriisist väljuma
ning missugune on 
vallavalitsuse
edasine töökorraldus. „ Teatasime, et
Elva vallavalitsus alustas 18. maist
etteregistreeritud vastuvõtuga ning
oleme andnud oma hallatavatele
asutustele kriisist 
väljumiseks juhiseid,“ sõnas vallavanem Toomas
Järveoja.
Kohtumisel räägiti ka riigi täien
davatest toetustest kohalikele omavalitsustele, mis on abiks kriisi
olu
korra kulude katmisel ning
in
vesteeringute ja teehoolduse
tegemisel.

Seikluslik Matkamäng Elva
Elamuste Radadel on valminud
LEADER projekti raames „Elva
puhkepiirkond uue ideepangaga
Läti turule“, mille eesmärk on Elva
puhkepiirkonna kui atraktiivse
reisisihtkoha tuntuse suurendamine nii Eestis kui Lätis.
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Elva vallavalitsus alustas 18. maist
etteregistreeritud vastuvõttudega
Elva vallavalitsus ja

kui teil ei ole haigussümptomeid,“
rõhutas Järveoja. Jätkuvalt on asja
ajamiseks soovitatav kasutada ka
e-teenuseid, nõu küsimiseks helistada või saata ametnikule e-kiri.

teenuskeskused avasid
oma uksed 18. mail,
kuid elanikel tuleb

Rõhku pööratakse
desinfitseerimisele

ametnikega kohtumiseks
leppida eelnevalt kokku
aeg. Samal ajal jätkatakse
nõustamist e-kirja ja
telefoni teel.

E

lva vallavanem ja valla
kriisikomisjoni esimees
Toomas Järveoja ütles,
et kuigi vallavalitsus
ja teenus
keskused on 18. maist
taas avatud, ei tähenda see, et
pöördutakse tagasi kriisieelsesse
aega. „Peame meeles pidama, et
kuigi eriolukord lõpeb, ei ole praegune olukord enam seesugune
nagu see oli enne kriisi. Peame
suhtlemisel pidama meeles 2+2
reeglit, kasutama vajadusel isikukaitsevahendeid ning pöörama
suurt tähelepanu hügieeninõuete
täitmisele,“ ütles Järveoja.

Vastuvõtt ainult
etteregistreerimisel
Vallavalitsuses ja teenuskeskustes
võetakse pöördujad alates 18. maist

VASTUVÕTULE TULLES PALUME KINDLASTI KÄED
DESINFITSEERIDA.

vastu etteregistreerimise teel, mis
tähendab, et kui inimene soovib
ametnikuga kohtuda, tuleb selleks
eraldi kokku leppida aeg telefoni
või e-kirja teel. „Edaspidi on võimalik ametnikega kohtuda vaid eelneval kokkuleppel. See p
õhimõte
kehtis juba ka enne kriisi ning
võimaldab oluliselt personaalsemat
lähenemist,“ rääkis Järveoja.
Ta lisas, et etteregistreerimine on

Foto: Triinu Paas

ajalik ka selleks, et majas oleks
v
võimalik järgida korrektselt 2+2
reeglit ning et vältida juhuslikke
kogunemisi ja järjekordi.

Haigussümptomitega
vastu ei võeta
Vallavanem paneb kõikidele pöördujatele südamele, et k
 ohtumistele
ei tuldaks haigena. „Palume, et
tuleksite kohtumisele ainult siis,


Klientide ja ametnike turvalisuse
tagamiseks tuleb kohtumisele
tulles desinfitseerida fuajees käed,
misjärel juhatatakse klient vastuvõtulauast edasi õigesse ruumi.
Tööpind ja muu vajalik desinfitseeritakse pärast iga kliendiga kohtumist. „See kõik on oluline selleks,
et hoida ja kaitsta üheskoos kõikide
tervist,“ ütles vallavanem.
Järveoja sõnul on oluline, et inimesed varuksid kannatust, sest
kõik vajavad uue süsteemi ja olukorraga harjumiseks aega. „Kiidan
nii meie valla elanikke kui ka ametnikke, kes said eriolukorras väga
hästi hakkama e-teenuseid kasutades ning mured ja küsimused
lahendati e-kirja või telefoni teel.
Soovitame seetõttu kindlasti ka 18.
maist eelistada suhtlemiseks just
e-kanaleid,“ rõhutas vallavanem.
Ametnikuga aja kokku leppimiseks palume helistada otse ametnikule või saata talle e-kiri. Ametnike
kontaktid leiate valla kodulehelt
elva.ee/kontaktid või järgmiselt
leheküljelt.

Noorte omaalgatusfondi teisest taotlus
voorust küsiti toetust 11 projektile
Noorte omaalgatusfondi
teisest taotlusvoorust
küsiti toetust üheteist
kümnele projektile,
rahastuse said neist
kaheksa.

S

arnaselt esimesele voorule
olid projektiideed väga erinevad: küsiti raha noortele
õpitubade ja koolituste korraldamiseks, meeskonna väljasõitudeks ja laagrite korraldamiseks.

Samuti küsiti toetust noorte
vabaajaveetmise
võimaluste
parandamiseks värskes õhus –

püstitades tasakaaluliini (slackline) või täiustades rambiväljakut.
Näiteks sai toetuse Stencil
portree õpituba, mida juhendab
Hindrek Haas (tänavakunstniku
nimega VonBomb). Kõigil Elva
valla noortel on seal võimalus
osaleda ning jagame kindlasti
selle kohta esimesel võimalusel ka infot. Samuti said teiste
seas 
toetust maalilaager ja
praostkonnalaager.

Noorte
omaalgatusprojekte toetati kokku 3459 euro eest.
Komisjon hindas muuhulgas

rahakasutuse mõistlikkust, mistõttu toetati mõningaid projekte
osaliselt.
Selle aasta oktoobris toimub
järgmine projektivoor, kuhu saavad noored taas oma projekte
esitada. Oodatud on eelkõige
projektid, kus on kasusaajateks
peale projektikirjutajate võimalikult paljud kohalikud noored.
Noorte omaalgatusfondi eesmärk on noorte ettevõtlikkuse

kasv, parem kaasatus kogukonda ning oma elukeskkonna kujundamisse, noorte aktiivsuse ja
juhtimis
suutlikkuse tõus ning
suurem koostöövõime noorsootöö edendamisel. Projekti saavad
esitada kõik 7–26aastased Elva
vallas elavad noored. Alla 18-aastasel isikul peab olema täisealine
esindaja.
Noortel oli võimalus taotlusi
esitada 22. aprillini.
Margit Kink,
kultuurispetsialist

LÜHIDALT
ELVA LINNAS,
NÕMME TN 19A
KINNISTU SUULINE
ENAMPAKKUMINE

E

lva Elva vallavalitsus
müüb avalikul suulisel
enampakkumisel Elva
linnas asuva kinnistu Nõmme
tn 19a (katastritunnus 17101:
001:0486), mille sihtotstarve
on 100% üldkasutatav maa
ning suurus 2299 m².
Kinnistu on hoonestamata,
kõlvikuliselt enamuses looduslik rohumaa, vahetult eramutega ümbritsetud haljas
ala, millel asub väike tiik.
Kinnistu
lähistel
on
kattega teed ja tänavavalgustus. Võimalus on liituda ühisvee ja -kanalisatsiooniga ning
elektrivõrguga. Ühistranspordi kasutamise võimalus.
Kinnistu enampakkumise müügihinna algsuurus
on 15 000 eurot.
Avaliku suulise enampakkumise tingimustega ning
korraga saab tutvuda elva.
ee/vallavara-muuk ning tutvustavaid pilte leiab kinnis
varaportaalis www.kv.ee.
Enampakkumise osavõtutasu 30 eurot ja tagatisraha
1 500 eurot tuleb tasuda hiljemalt 9. juunil kell 10 Elva
vallavalitsuse arvelduskontole
EE291010102018767003 (SEB
Pank).
Suuline enampakkumine
toimub 9. juunil kell 10 Elva
vallavalitsuse saalis (Kesk 32,
Elva linn).
Info telefonil 53020 888 või
e-aadressil terje.korss@elva.ee

TAKSOBUSS
ALUSTAB SÕITU
1. SEPTEMRIL

E

lva taksobuss sõidab
tavapäraselt 9 kuud
aastas (v.a juuni, juuli

ja august). Sel aastal katkestati seoses eriolukorraga Elva
taksobussi sõidud alates märtsikuu keskpaigast ning kuna
taksobuss ei sõida suvekuudel,
on võimalus taksobussi teenuseid kasutada taas alates 1.
septembrist. Kui takso
bussi
töökorralduses peaks tulema
septembris muudatusi, anname neist kindlasti enne teada.
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Elva vallavalitsuse kontaktid
Vallamajandusosakond

Vallavalitsus
Vallavanem ja valla kriisi
komisjoni esimees

Toomas Järveoja

515 3699

toomas.jarveoja@elva.ee

Abivallavanem

Heiki Hansen

527 3646

heiki.hansen@elva.ee

Abivallavanem

Mikk Järv

517 0306

mikk.jarv@elva.ee

Abivallavanem

Marika Saar

522 7013

marika.saar@elva.ee

Palgaline vallavalitsuse liige

Toomas Paur

510 6850

tom.paur@gmail.com

Vallasekretär

Salle Ritso

508 4159

salle.ritso@elva.ee

Õigusnõunik (võtta ühendust
registritoimingute puhul –
sünd, elukoht jms)

Kaisa-Karoliina
Kokk

511 0278

kaisa.kokk@elva.ee

Infosekretär

Triin Ojasoo

730 9880

triin.ojasoo@elva.ee

Infospetsialist (kõik valla
Triinu Paas
infolehega seotud küsimused)

730 9882

triinu.paas@elva.ee

Kommunikatsioonijuht

5915 1120

merilyn.sade@elva.ee

Kantselei

Merilyn Säde

Osakonnajuhataja

Hegri Narusk

512 9072

hegri.narusk@elva.ee

Vallavaraspetsialist

Terje Korss

5302 0888

terje.korss@elva.ee

Taristuspetsialist (teede ja
tänavate hooldus, liiklus
märgid ja viidad)

Kristjan Vilu

5342 2067

kristjan.vilu@elva.ee

Kinnistuspetsialist (maakorraldus, maareform, maamaksu küsimused, kohanime ja
aadressandmed)

Daisy Sild

730 9896

daisy.sild@elva.ee

Heakorraspetsialist

Sten Saarekivi

5886 1600

sten.saarekivi@elva.ee

Keskkonnaspetsialist (jäätme- Terje Raadom
majandus, raieload, keskkonnalased küsimused)

5305 2500

terje.raadom@elva.ee

Ehitusspetsialist (ehitusja kasutusload, teatised,
projekteerimistingimuste
väljastamine, ehitusprojektide kontrollimine, järele
valve)

Riina Sirel

504 4039

riina.sirel@elva.ee

Geoinfospetsialist

Kullo Laos

5191 5914

kullo.laos@elva.ee

Sotsiaal- ja terviseosakond
Osakonnajuhataja

Milvi Sepp

515 4872

milvi.sepp@elva.ee

Arengu- ja planeeringuosakond

Sotsiaalnõunik

Alo Rebane

520 7869

alo.rebane@elva.ee

Osakonnajuhataja

Kertu Vuks

5813 7086

kertu.vuks@elva.ee

Sotsiaalnõunik

Eva Kuslap

517 0385

eva.kuslap@elva.ee

Vallaarhitekt

Jaanika Saar

5348 1114

jaanika.saar@elva.ee

Lastekaitse sotsiaalnõunik

Piret Hallast

5616 6000 piret.hallast@elva.ee

Sotsiaaltööspetsialist
lastekaitse alal

Lauri Tamm

5301 9106

lauri.tamm@elva.ee

Sotsiaaltööspetsialist
(Konguta piirkond)

Elo Kasetalu

523 9389

elo.kasetalu@elva.ee

Sotsiaaltööspetsialist
(Rõngu piirkond)

Ene Sõber

513 9352

ene.sober@elva.ee

Sotsiaaltööspetsialist
(Elva ja Palupera piirkond)

Sille Kask

5381 6336

sille.kask@elva.ee

Sotsiaaltööspetsialist
(Puhja piirkond)

Laura-Liis
Õnneleid

525 6212

laura.onneleid@elva.ee

Sotsiaaltööspetsialist
(Rannu piirkond)

Sirje Erm

525 3370

sirje.erm@elva.ee

Lastekaitsespetsialist
(Puhja, Konguta)

Hille Deede

5919 1693

hille.deede@elva.ee

Lastekaitsespetsialist
(Rõngu, Rannu)

Anneli Lepik

505 1707

anneli.lepik@elva.ee

Lastekaitsespetsialist (Elva)

Eve Jõgi

527 0561

eve.jogi@elva.ee

Arendusspetsialist (koordinee- Allan Allik
rib valdkonna arendusprojekte; pöörduda võib hajaaasustuse programmi jms osas)

5669 4684 allan.allik@elva.ee

Planeeringuspetsialist

Maarika Uprus

527 1860

maarika.uprus@elva.ee

Infotehnoloogia nõunik

Kayvo Kroon

731 0151

kayvo.kroon@elva.ee

Valla arhitekt

Jaanika Saar

5348 1114

jaanika.saar@elva.ee

Haridus- ja kultuuriosakond

Piirkonna teenuskeskused ja koordinaatorid
Konguta teenuskeskus

Elo Kasetalu

523 9389

elo.kasetalu@elva.ee

Puhja piirkonna
koordinaator

Ede Möldre

504 9912

ede.moldre@elva.ee

Palupera piirkonna
koordinaator

Maia Kukk

511 2479

maia.kukk@elva.ee

Rõngu piirkonna
koordinaator

Ene Joosing

509 6202

ene.joosing@elva.ee

Rannu teenuskeskus

Sirje Erm

525 3370

sirje.erm@elva.ee

Osakonnajuhataja

Mare Tamm

5622 0169

mare.tamm@elva.ee

Kultuurispetsialist (valla
kultuurisündmuste korraldamine, valla raamatukogude
töö, kultuuriinfo kogumine,
noorsootöö, projekti- ja tegevustoetused)

Margit Kink

5855 3137

margit.kink@elva.ee

Haridusspetsialist (lasteasutuste rühmade komplekteerimine, haridusasutuste,
õpilaste ja lapsevanemate
nõustamine koolikorralduslikes küsimustes)

Liis Lehiste

730 9899

liis.lehiste@elva.ee

Notari vastuvõtt
Teatame, et notari vastuvõtt Elva vallamajas toimub taas 3., 10., ja 17. juunil.
Notari vastuvõtuaegade osas palume pöörduda Tartu büroosse telefonil 
7 31 22 30 või e-aadresil info@tartunotar.ee.
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Elva linnasüda ootab külla

LÜHIDALT

E

lva linnasüdame ajakohastamise ehitustööd lõppesid eelmise aasta detsembris ning tööd kestsid kokku
veidi vähem kui ühe aasta. Praegu
tegeleb ehitaja veel mõningate
vaegtööde likvideerimise, sh haljastuse parendamisega.
Allolevatel fotodel avaneb kaks
vaadet, millest üks on tehtud
ehitus
tööde ajal (mai 2019) ning
teine aasta aega hiljem (mai 2020).
Rohkem seesuguseid vaateid saate
näha Elva valla Facebookis.
Kuigi vallavalitsusel ei ole
avanenud praeguses olukorras

võimalust korraldada pidulik ja
ametlik avamine, on kõik huvilised sellegipoolest väga oodatud
uut linnasüdant ja Arbi järveäärset
purskkaevu imetlema. Palume
muidugi järgida 2+2 reeglit.
Loodetavasti saame sel suvel
üheskoos kõigi huvilistega Elva
linnasüdame ka väärikalt avada.
Selle kohta jagame infot esimesel
võimalusel.

RANNAHOOAEG
ALGAB 1. JUUNIL

R

SUVEPERIOODIL SAAB ÕHTUHÄMARUSES NAUTID ARBI JÄRVE PLATVORMI
PURSKKAEVU VÄRVIDEMÄNGU.

VAADE ARBI JÄRVEÄÄRSELE MAIS 2019.

Foto: Merilyn Säde

VAADE ARBI JÄRVEÄÄRSELE MAIS 2020.

Foto: Kayvo Kroon

Foto: Merilyn Säde

annahooaeg algab
Verevi ja Arbi järve
randades ametlikult
1. juunil ja kestab 31.
augustini. Nii Verevi kui ka
Arbi järve veekvaliteet ja
ranna üldine heakord vastavad Terviseameti avaliku
ranna nõuetele. Tänapäevastatud Arbi järveäärne
koos puidust platvormi ja
purskkaevuga ootavad suvitajaid.
Nii Verevi kui ka Arbi
järve randades on tehtud

ettevalmistus- ja hooldustööd. Randadesse on toodud
juurde liiva, värvitud on pingid ning välja on vahetatud
kulunud vettehüppeid reguleerivad sildid. Ka Arbi järve
purdel on olemas teavitavad
sildid.
Verevi randa valvab AS
G4S. Rannavalveteenust osutatakse kõikidel nädalapäevadel 1. juunist 31. juulini,
ajavahemikus kell 12–20.
Augustis lõpetatakse valvamine õhtul tund aega varem
(12–19). Sõltuvalt ilmast võib
rannavalveteenuse perioodi
algus ja lõpp nihkuda.
Rannas tekkinud probleemide korral tuleb informeerida rannavalvet. Probleemide
või rajatiste korrashoiu küsimustes informeerida valla
valitsust heakorratelefonil
+372 3333 666.
Rannas viibides järgi
kindlasti 2+2 reeglit ehk hoia
teiste inimestega vähemalt
kahemeetrist vahemaad (v.a
perekond).

Pane tähele!
» Verevi rannas ja Arbi järve
ääres on iga päev kell
9–22 avatud tualetid.
» Veekogude ääres palume
lastevanematel jälgida
lapsi, sest täiskasvanu
oskab ohutunnet paremini hinnata.
» Verevi rand on avalik
supluskoht ja lemmikloomad ei ole sinna lubatud.
» Rannad on varustatud
prügikastidega – palume
paberid, pudelid, suitsukonid jms viia prügikasti.
VAADE ELVA VALLAMAJALE MAIS 2019.

Foto: Merilyn Säde

VAADE ELVA VALLAMAJALE MAIS 2020.

Foto: Merilyn Säde

Nr 74

Elva valla leht

25. mai 2020

HARIDUS

Huvikoolidesse taotluste esitamine
toimub ARNO süsteemis
Sellest kevadest toimub Elva huviala- ja koolituskeskusesse ning Elva muusikakooli astumiseks
taotluste esitamine Elva vallavalitsuse haridus
teenuste haldamise infosüsteemi ARNO kaudu.
Süsteemi saab lapsevanem siseneda ID-kaardi või
Mobiil-ID-ga. Taotlusi saab esitada alates 18. maist.

TUULI VAHER,
ELVA MUUSIKAKOOLI
DIREKTOR

E

GARMEN VALLIKIVI,
ELVA HUVIALA- JA
KOOLITUSKESKUSE
DIREKTOR

lva muusikakooli astumiseks saab taotlusi
esitada kuni 31. maini.
Muusikakooli vastuvõtukatsed toimuvad 2.–5. juunil kell
11–19, aadressil Kalda tn 11. Katsetele
registreerumine toimub taotluse

esitamisel.
Lapsi võetakse katsete alusel
vastu eelõppesse (rühmatund või
rühmatund koos pillitunniga),
põhiõppesse (7-aastane lõputun-

nistuseni viiv õpe), vabaõppesse
(alates 13. eluaastast) ning kitarri ja ukulele grupiõppesse (alates 10. eluaastast). Täiskasvanute
vastuvõtt toimub vabade kohtade
olemasolul vestluse alusel.
Täpsem info vastuvõtukatsete ja õppimisvõimaluste kohta on
leitavad muusikakooli veebilehel
muusikakool.elva.ee/oppesuunad/
vastuvott.
Elva huviala-ja koolituskeskus
pakub lastele ja noortele võimalust omandada süvendatult huviharidust looduse, muusika, kunsti,
spordi, tehnika ja üldkultuuri valdkonnas.
Huvikeskusesse õppekoha saamiseks saab täita ARNO-s taotlust
alates 18. maist. Huviringides on
õppe
kohtade arv piiratud, kohad
täituvad avalduste laekumise järjekorras.

2020/2021. õppeaastal avatakse 17
põnevat huviringi erinevas vanuses
lastele ja noortele. Beebikool ootab
kõige pisemaid alates 2. elukuust.
Lastering AB ootab 2–7 aastaseid
lapsi, vanemas rühmas (5–7-aastased) on põhirõhk suunatud kooliks
ettevalmistamisele. Loovus- ja foto
ringis (uus) õpitakse fotograafia
algteadmisi, märgatakse ja jäädvustatakse enda ümber looduses värve,
kompositsioone ja mustreid.
Laulustuudios ja pilliõppes saavad jätkata eelkõige endised õppurid, vabade kohtade arv selgub augustis. Täiskasvanutel on võimalus
osaleda kandleõppes ja keraamikaringis.
Lisainfot huviringide ja tunni
plaani kohta leiab: huvikeskus.elva.
ee/huvikool/huviringid.
Huviharidusele pühendatud aeg
ei ole tänaval veedetud aeg!

Elva huvikoolidesse astumiseks toimub taotluste esitamine Elva vallavalitsuse haridusteenuste
haldamise infosüsteemi ARNO kaudu (elva.ee -> E-taotlused -> haridusteenus ARNO).

Valla raamatukogud on taas avatud
Elva valla raamatukogud avasid oma uksed 18. maist ning
jätkub ka raamatute kontaktivaba laenutamise võimalus.

K
»

»

»

»

uidas raamatukogu külastada?
» Raamatukogu külastamine toimub raamatute laenutamise ja tagastamise eesmärgil.
Raamatukogu võib külastada
ainult haigussümptomiteta
inimene.
Raamatukogu külastades järgi
2+2 reeglit ning desinfitseeri
käsi.
Võimalusel kasuta isikukaitse
vahendeid (mask, kummi
kindad).
Teenindussaalis piiratakse
korraga olevate lugejate arvu,

seega jälgi raamatukoguhoidja
juhiseid.
» Kui tuled raamatukokku, siis
arvesta ja varu kannatust, sest
seal võib olla järjekord. Järjekorras olles järgi 2+2 reeglit.
Raamatuid saab jätkuvalt laenutada k
 ontaktivabalt. Raamatuid saab ette tellida telefoni ja
e-posti teel.
NB! Raamatukogude lahti
olekuajad on veidi muutunud.
Täpsema info leiad: elva
raamatukogud.ee oma piirkonna
raamatukogu nime alt.

Elva valla raamatukogude kontaktid ja
lahtiolekuajad:
RAAMATUKOGU

TELEFON

LAHTIOLEKUAJAD

Aakre raamatukogu

769 3333

E 9–17; T–N 9–16; R 9–14

Elva raamatukogu

5300 2054

E–R 11–17; L 11–15

Konguta raamatukogu

745 9645

E 12–18; T–N 13–19; R 9–15

Puhja raamatukogu

5345 668

T–R 10–16

Ulila harukogu

745 1740

T, N 10–16

Uula harukogu

745 1737

T–R 12–15

Rannu raamatukogu

745 4151

E,T,N,R 10–16; K 12–18

Sangla harukogu

745 4746

T, N 10–16; R 8.30–13

Rõngu raamatukogu

5669 6142

E, T 9–17; R 11–17

Hellenurme harukogu

511 2479

E 8–17; T, K, N 8–13.30

Koruste harukogu

5343 7149

L 10–15

Teedla harukogu

551 7429

E 10–17

Valguta harukogu

551 7429

N 10–17

LÜHIDALT
PALUPERA
PÕHIKOOLI
ÕPILASESINDUS
TEGUTSEB EDASI
KA DISTANTS
ÕPPEL

M

ärtsist algas Palupera põhikooli õpilas
esindusel
hoopis
teistmoodi aeg. Varem kohtuti ikka esmaspäeviti, kui
korraldati koosolekuid ning
pandi paika tööülesandeid.
Praegu peab igaüks oma
kodus tähtsaid otsuseid vastu
võtma ja ülesandeid täitma.
Esimese sammuna 
loodi
rühmavestlus Facebookis –
see andis hea ja kiire võimaluse suhtlemiseks. Distants
õppe alguses oli õpilas
esindusel pooleli taotlus
„Ideeviit“ konkursile. Tehtud
oli esmane taotlusvorm ja
seda oli täiendanud. Ees ootas plakati, lühitutvustuse
jms tegemine.
Kõik läks hästi ning tubli töö eest saadi ka rahastus.
Sügisel korraldatakse koo
litus, mis annab osalejatele
oskuse toime tulla meedialoomega ning meediaringi
vahendusel hakkavad koolitusel õppinud osalejad oma
teadmisi edastama ka teistele
õpilastele.
Aprillis ehk naljakuul kuulutati välja koolisisene fotokonkurss „Naljapilt perega“.
Konkursile laekus nii pilte
kui ka videoid ja võib öelda,
et nalja sai kõvasti. Saabunud materjal koondati kokku
Google Drive`i, kuhu loodi
ühiselt nähtav ja kasutatav
kaust.
Kui konkurss lõppes, algas
hääletus nii õpilas
esinduse
kui ka õpetajate seas. Põhilised hääled tulid kooli Facebooki leheküljelt, kuhu saabunud tööd hääletuseks üles
pandi. Neid on võimalik vaadata veel praegugi.
Distantsõpe tõestas, et
Palupera põhikooli õpilased
orienteeruvad ja oskavad hästi kasutada erinevaid võimalusi digimaailmas.
Palupera põhikooli
huvijuht
Kairit Leesalu
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Puhja lasteaed Pääsusilm jagab
oma kogemusi eriolukorra ajal

LÜHIDALT

Kriisi ajal on olnud
tublid eelkõige lapse
vanemad, kes leidsid
ELVA SAUN
AVAB UKSED

võimaluse oma lapsi

E

kodus hoida ning
nendega tegeleda.
Tublid on olnud ka
õpetajad, kes toibusid
peaaegu kohe ehmatusest ning hakkasid
veebipõhiselt
tegutsema.
LEELO SUIDT,
LASTEAED PÄÄSUSILM
DIREKTOR

L

asteaia personal suhtles
omavahel Zoom-keskkonnas ning see oli kõigile väga
vajalik: vahetati uudiseid ja
kogemusi ning see andis võimaluse
ka lihtsalt suhelda, mis on meeskonnas samuti väga oluline.
Esimesest ehmatusest toibudes tegi nädalate möödudes „Väravast väravani" töörühma juht,
õpetaja Marje Norman, üleskutse
asuda õuesõppe rada uuendama.

ÜHESKOOS KAEVATI AIAMAAD, KORRASTATI LILLEPEENDRAID, VALMISTATI ETTE
PORIKÖÖKI JNE.

Distantsi hoides ja meeleolukalt
käsi külge pannes tulid õpetajad
lasteaia õuealale, kaevasid aiamaad, korrastasid koos a ednikuga
lillepeenraid, valmistasid ette
porikööki, istepinke, ilmajaama,
pajuonni jne. Tööd veel jätkuvad
ning suur tugi oli lastevanemateltki, kes olid juba talvekuudel
toonud puitmaterjali, mida saab
edukalt kasutada. Täname siin
kohal toredaid isasid abi eest!

Ülevaade õppe
kasvatustööst
Eriolukorra ajal suhtlesid õpetajad lastevanematega järjepidevalt
ning peamiselt kasutati suhtlemiseks Eliisi ja ka Facebooki gruppe.
Peaaegu kõikidel rühmadel on
kinnised Facebooki grupid, 

mille
abil suheldakse vanematega ja

jagatakse erinevat infot ja töölehti
lastevanematele.
Lasteaia eripedagoog on saatnud lastele erinevaid tegevusi,
arvestades nende vanusega. „Kõi
ge väiksemate laste vanemad said
soovitusi peenmotoorika osas,
et 
areneks silma ja käe koostöö.
Samuti, kuidas saavad lapsed

õppida orienteerumist, numbreid

jne," selgitas lasteaia õppejuht Piret Raudsepp. Lasteaia logopeed on
suhelnud vanematega ka eraldi ja
jaganud individuaalseid soovitusi.
Liikumis- ja muusikaõpetajad on
andnud mõtteid looduses liikumiseks ja tantsimiseks. Lastevanematele jagati kontaktivabalt ka erinevaid töölehti.
Kuna sel aastal polnud võimalik korraldada tavalisel moel
arenguvestlusi lapsevanematega,

Fotod: Puhja lasteaed
Pääsusilm

toimusid needki elektroonilisel
teel. Iga lapsevanem on saanud
tagasisidet oma lapse arengu ja
edasijõudmiste kohta.

Tänusõnad kõikidele
tublidele osapooltele
Puhja lasteaed tänab siinkohal
südamlikult lasteaia personali, kes
oskuslikult, rahumeelselt ja aktiivselt selle perioodi vastu pidasid.
Täname väga lastevanemaid,
kes said ilma lasteaiata k
enasti
kodudes hakkama ja hoidsid
meiega ikka sidet.
Täname lapsi, kes andsid tagasisidet ja tegutsesid õpetajate ideede,
ettepanekute ja näidiste järgi.
Loodame peagi juba rohkearvuliselt kohtuda.
Igatseme kõik oma lapsi!

lva saun avab 4. juunil uksed, kuid sauna
külastamisel on tarvis
meeles pidada olulisi reegleid.
Sauna tuleb minna tervena
(ei tohi olla haigussümptomeid) ning saunaruumis võib
korraga viibida viis inimest.
Sauna külastades tuleb
varuda kannatust ja arvestada,
et seal võib olla järjekord.
Elva saun asub aadressil
Puiestee 2, Elva linn ning on
avatud iga neljapäev, reede ja
laupäev kell 13–20.
Saunaliste kasutada on 55
lukustatavat kappi ja kaks
eraldiseisvat pesuruumi ja
leiliruumi.
Saunapilet täiskasvanule
maksab 5 eurot, pensionärile
(sh töövõimetuspensionär) 4
eurot, õpilasele (vanus 7–18)
3,5 eurot ning lapsele 2,5 eurot.
Perepilet (kuni kaks täiskasvanut ja kaks last/õpilast) maksab 11 eurot.
Lisainfo telefonil 527 4620

Aasta kooli konkurss ootab kooliperesid osalema
Oodatakse kandideerima kõiki Eesti üldharidus- ja
kutseõppekoole aasta kooli tiitlile. Koolipered saavad
oma kooli konkursile esitada 27. septembrini. Konkursiks
valmistumisel soovitame õpilastel planeerida tegevusi
interneti vahendusel.

J

uba kolmandat aastat korraldavad Innove ning Haridus- ja teadusministeerium
koostöös ERR-ga kõige lahedama kooli konkurssi. Innove pea
spetsialisti Kadri Ratase sõnul
on konkursi eesmärk näidata
kooli loovas ja lõbusas võtmes.

“Projekt annab võimaluse tuua
esile Eesti koolide positiivseid
omadusi – erilist ja innovaatilist
õpikeskkonda, põnevaid õpetajaid, aktiivseid õpilasi, meeldivat suhtluskeskkonda ning kõike
muud, mida koolipere ise oluliseks peab,” rääkis Ratas.

Sel aastal on seoses märtsis
alanud distantsõppega konkursi üheks võtmefookuseks digi
lahenduste kasutamine õppetöös.
“Selle õppeaasta lõpp annab veel
hea võimaluse talletada distants
õppe tegevusi ja välja tuua häid
praktikaid, mida ka tulevikus
õppe
töös kasutada. Soovime
märgata ja tunnustada neid
kooli
peresid, kes on meie tänasest olukorrast leidnud nutikaid
viise, kuidas õppetöö edukalt toimima panna ja digilahendustest
on saamas pigem normaalsus kui
erand,” lisas Ratas ning rõhutas,

et ka õpilastel tuleb konkursil
osalemise ettevalmistustega alustada interneti vahendusel. Kokku
saada ja plaanid reaalselt ellu viia
saab siis, kui koroonaviirusest
tingitud piirangute leevendamisega seda lubatakse.

Osalemiseks tuleb
saata video
Konkursil osalemiseks tuleb
kooliperel saata 27. septembriks
aadressile aastakool@innove.ee
video, mille sisust tuleb selgelt
välja inspireeriv ja innovaatiline

õpikeskkond, kus erinevad digilahendused leiavad kasutust iga
päev. Täpsem info konkursil osalemise ja tehniliste tingimuste
kohta: innove.ee/aastakool2020
Aasta kool 2020 selgub žürii
hinnete ja rahvahääletuse tulemusena. Võitjakool avalikustatakse 30. oktoobril ETV otsesaates
„Terevisioon“.
Konkurssi korraldavad SA
Innove, haridus- ja teadusministeerium ning ERR. Konkursi
korraldamist toetab Euroopa sotsiaalfond.
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Rõngu rahvamaja astub vastu
suvehooajale
Rõngu rahvamaja on
peale koroonakriisi taas
oma tegevustega tasa
pisi alustamas, et pakkuda eelseisval suvel hulgaliselt elamusi igas eas
kultuurinautlejale.
MARI-LIIS VANAISAK
RÕNGU RAHVAMAJA
JUHATAJA

M

illega Rõngu rahvamaja meeskonda
vahepeal tegelenud
on? Rahvamaja siseruumid läbisid põhjaliku suur
puhastuse ning maja õuealal korraldati aheltalgud. Õuealal kerkib
sel suvel ka 18-rajaline minigolfiväljak. Väljaku projekt on valminud
koostöös Elva vallavalitsuse ja Rõngu rahvamajaga ning projekti rahastatakse MTÜ Võrtsjärve Ühendus kohaliku tegevusrühma Leader
projektitoetuse kaudu.
Samuti on karantiiniajal tegeletud usinalt projektitööga ning
uutest põnevatest uudistest saab
rääkida juba lähikuudel. Järgmisesse aastasse lükkuvad suursündmused on Rõngu kihelkonnapäev
ning Rõngu kandi viie tee puhvetite päiv, mis järgmisel aastal
naasevad uuenduskuuri läbinud

LÜHIDALT
TARTUMAA OMA
VALITSUSTE LIIT
KUULUTAS
VÄLJA KONKURSI
TARTUMAISELE
KINGITUSELE

programmi, uute elamuste ning
põnevate esinejatega.

K

Youtube'i kanali pidulik
avamine
Peale sündmusplaani muudatuste tegeles maja meeskond Rõngu rahvamaja YouTube'i kanali loomisega. Siinkohal on suur
rõõm kutsuda kõiki huvilisi ühinema veebis Rõngu rahvamaja
YouTube'i k
 anali piduliku avamisega. Otseülekanne algab 29. mail
kell 21 ning kätkeb endas hulgaliselt üllatusi, nalja, veidi närvikõdi
ja mõnusaid elamusi. Täpsema
info ülekande kohta leiad Rõngu
rahvamaja Facebooki lehelt või
aadressilt e lvakultuur.ee. Kuna sel
aastal jääb Hiugemäel ära Rõngu
jaanipidu, siis on tulemas kõiki
ohutusreegleid ja virtuaalmaailma
võimalusi kasutav Jaanikunädal.
Saladuseloori jaanikunädala tegevustelt heidame kindlasti 29. mail,
seega püsige Rõngu rahvamaja lainel.

Elamusterohke
mustlaspidu
Kui mais ja juunis ei saa veel avalikke
üritusi korraldada, siis juulist alustame taas sumedate suveõhtutega
terrassil. 1.–2. augusti toimuvad ka
kauaoodatud Mustlastantsu päevad. Mustlastantsu päevadel toimuvad erinevate tantsude õpitoad
nii lastele kui ka täiskasvanutele.
Säravate seelikute ja kilisevate ehetega ringi liikuvad mustlasnaised

RÕNGU RAHVAMAJA ÕUEALAL KORRALDATI
AHELTALGUD.

 allutavad 1. augustil rahvamaja
v
sisehoovi ning kutsuvad kõiki elamusterohkele mustlaspeol. Silmailu pakuvad mustlastantsurühm
Romaška ja tantsuduett Kumuška,
peale selle astub üles üllatusbänd.
Oodata on mustlasi ka väljaspoolt
Elva valda. Üllatusesineja on Natalya 
Kulishenko – Dance Hayat
kooli looja, kunstiline juht ja koreograaf. Mustlastantsu päevad

Teateid
Puhja
kirikust

P

uhja kogudus on selle teistmoodi aja kenasti üle elanud.
Kuna kirikutes enam kogunemisi korraldada ei saanud, siis organiseeriti jumalateenistuste ja palvuste ülekanded internetiavarustesse.
Hea uudis on veel see, et puud, mis
kiriku ümber said maha võetud, on
praeguseks puuriitades ja kännudki

SEL SUVEL SAAB PUHJA KIRIKU
PIKIHOONE UUE KATUSE.

Foto: Tiit Kuusemaa

Foto:
Mari-Liis Vanaisak

lõppevad Salulaanes vabaõhu kontserdiga "Ennusta mul mustlane...".
Mustlastantsude
õpitubadesse
saab end registreerida e-aadressil
liinarmarina@gmail.com.
Augustikuu on ka malevakuu,
sest sel aastal avame taas Hellenurme-Rõngu noortemaleva rühma
ning rahvamaja võõrustab oma
sisehoovis Elva malevate kokku
tulekut.

on ära freesitud. T
 äname meie ettevõtjat Heino Kõrgeperve, kes ise pakkus oma mehi ja masinaid oksahunnikuid kirikaiast ära viima.
Juba sel suvel saab Puhja kiriku pikihoone uue katuse, ettevalmistused
on käimas. Suur pastoraadi siseremondi esimene etapp on lõpusirgel.
Pea kogu maja on saanud uue ohutu
elektrijuhtmestiku. Jäänud on veel

vaja paika panna turvauksed, lambid
lakke ja m
 ööbel sisse tuua.
Kahte uuendatud tuppa tuleb kirikumuuseum, kus on nii oma koguduse mälupank kui ka kogu Eesti kiriku
ja vaimulikkonna veretu vastupanuvõitluse lugu punaokupatsiooni ajal.

onkursi eesmärk on
tuua esile Tartumaa
tublide tootjate ja
teenusepakkujate
värskeid
ideelahendusi ning valida
välja Tartumaad sümboliseerivad kingitused.
Konkursile on oodatud
teenused ja tooted, mille
valmistamisel on kasutatud
kodu
maiseid materjale, motiive ja saab kogeda midagi
Tartumaale ainuomast. Eelistatud on keskkonnasõbralikud ja taaskasutatavad materjalid ning loodussäästlik
lähenemisviis.
Kingituse tutvustamisele
aitab kaasa Tartumaaga seotud lugu, materjalide päritolu
või kasutatud sümboolika.
Oodatud on ka teenuse- ja
tootelahendused, mida on
võimalik saajal kogeda või
lõpuni valmistada.
Konkursi esikolmiku vahel
läheb jagamisele 900 euro
suurune auhinnafond. Parimad ja äramärgitud kingitused avalikustatakse Tartumaa
omavalitsuste liidu kodulehel,
mille eesmärk on meie tublide
tegijate turundamine Tartumaa asutustele ning laiemalt.
Konkurss kestab 31. maini,
lisainfo Tartumaa Omavalitsuste Liidu Facebooki lehel ja
kodulehel tartumaa.ee.

Teeme siinkohal üleskutse. Kui leiate
oma kodust fotosid või dokumente
Puhja kiriku ajaloost, siis palun võtke meiega ühendust! Peale selle on
meil soov jäädvustada kirikuga seotud suulisi mälestusi nii kirjas, helis
kui ka pildis.
On rõõm teatada, et koguduse uus
liige Anneli Klaus määrati sekretäriks. Kuna Anneli tunneb hästi ka
EELK ühise e-andmebaasi saladusi,
siis otsustas Puhja k
 ogudus liituda
Kogujaga ja hakata süsteemselt oma
liikmete andmeid koondama.
Puhja vanas koolimajas jätkub
annetusmüük ja sooja ilmaga a vame
taas Aidakohviku.
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TURISM JA KOGUKOND

Tutvu Elva valla
turismiettevõtjatega
Kas teadsite, et just praegu on sobiv aeg oma suviste puhkuseplaanide tegemiseks? Või hoopiski oma sugulastele ning tuttavatele meie koduvallas leiduvate
aarete tutvustamiseks? Alates maikuust hakkame teile tutvustama ükshaaval
meie kohalikke tegijaid, kes ootavad teid juba praegu pikisilmi endale külla.
Seega soovime teile omalt poolt põnevat koduvalla ja lähiümbruse avastamist.
Hoidke silm peal ka Visit Elva kodulehel visitelva.com, Facebooki lehel ning
Instagrami kontol (visitelva).

võtta? Otsite midagi, mis
sobiks nii lastele, teismelistele kui ka täiskasvanutele? Kuid samas takerdute, sest ei tea, kust
alustada? Sel juhul tõttab
appi kogemustega matkakorraldaja
Lõunaretked!
Lõuna
retkede meeskond aitab
valida meelepärase marsruudi ning
matkamisviisi. Näiteks saab nende
abil korraldada matku nii jalgsi, kanuudel, räätsadel kui ka uiskudel.
Ning mis kõige parem, varustuse
saad samuti neilt rentida!
Rohkem infot: lounaretked.eu
Kontaktid: tel 5645 6447, lounaretked@gmail.com

Järvemuuseum
Sääniku talu
puhkekeskus
Esimesena tutvustame teile Sääniku talu puhkekeskust, mis asub
otse Kavilda ürgoru serval. Sääniku talus tegutseb iga päev lahke
pererahvas, kes ootab teid looduse
keskele mõnusat perepuhkust

veetma, meeldejäävaid pulmi
pidama või hoopiski teistsuguses
võtmes koolitusi korraldama.
Külamajas einestades saab nautida kohapeal kasvatatud toor
ainest valmistatud roogasid. Ning
mõnel õnnelikul avaneb lausa
võimalus ise käed külge lüüa ning
korjata magustoiduks talus kasvavaid vaarikaid. Sääniku talu puhkekeskuse toodangut saab moodsale
ajale kohaselt soetada otse nende
e-poest: kotkapesa.ee.
Rohkem infot: ugaraja.ee/portfolio/saaniku-talu-puhkekeskus/
Kontaktid: tel 5665 9816,
rutt.tuvike@mail.ee

Vehendi marienhof
Otsite ideid, kuhu võiks põgeneda linnakära eest? Vehendi
marienhof Võrtsjärve kaldal ootab
kõiki retrofännidest suvitajaid.

Kas teadsite, et Marienhofi puhkekodu ehitamist alustati juba 1958.
aastal? Ning selle esimene nimi

oli hoopiski autokolonn „3053“
puhkekodu? Kui ei teadnud, siis

tulge ja vaadake oma silmaga üle.
Ja mis kõige tähtsam, kuni 7. juunini on käimas sooduskampaania.
Seega broneerige puhkus mõnusalt
retrohõngulises puhkekodus juba
täna.
Rohkem infot leiate Vehendi
Marienhofi Facebooki lehelt.
Kontaktid: tel 5648 5872,
napritson@gmail.com

Jõesuu turismitalu
Kas olete mõelnud, et sel aastal
võiks proovida midagi uut? Või
hoopiski unustatud vana? Sel juhul
tuleb teil madalvee ajal 
sammud
seada Jõesuu Turismitallu, kus
saate osaleda traditsioonilisel

noodapüügil Suurel Emajõel. Tegemist on ajaloolise maiguga põlvest
põlve pärandatava kalapüügi tegevusega, mille puhul jagub rohkelt
emotsioone ning ehedat kalalõhna
kõigile. Noodavedu sobib ideaalselt
meeskondadele ühise elamuskoolituse korraldamiseks, mille juurde
kuuluvad ka püütud kala puhastamine, suitsutamine ning ühiselt
valmistatud roa mekkimine.
Rohkem infot: www.joesuu.ee
Kontaktid: tel 516 3777, info@
joesuu.ee

Verevi motell
Kui olete väsinud hallist argielust,
soovite puhata ning ammutada uut
energiat, siis olete leidnud e ndale
just õige koha. Verevi motell asub
Elvas maalilises männimetsas,
populaarse suvitusranna Verevi
kaldal. Motellis ootab teid sära
silmne teenindus, päikeseline terrass ning õdus meeleolu mändide
all. Samas majas elas 1925. aastal
näitekirjanik Hugo Raudsepp, kelle mitmed teosed valmisid just
maalilises männilinnas. Seega on
ajaloo
huvilistest külalistel ainulaadne võimalus ööbida just Hugo
Raudsepa nimelises toas ning tunda end kuulsa 
näitekirjanikuna.
Seiklushimulisemad külalised saavad aga turnida maa ja taeva vahel
motelli vahetus läheduses asuvas
Elva Seikluspargis ning rentida jalgrattaid ja fatbike’i, millega avastada
ümbruskonna põnevat loodust! Kui
olete hingekosutavaks puhkuseks
valmis, siis männihõnguline paradiis ootab teid just Verevi motellis!
Rohkem infot: uus.verevi.ee
Kontaktid: tel 745 7084,
verevi@verevi.ee

Lõunaretked
Olete juba mõnda aega mõelnud, et
võiks perega midagi põnevat ette

Kas olete kalapüügihuviline, soovite uusi teadmisi ammutada või
olete hoopiski põnevate elamuste
jahil? Järvemuuseum ootab teid
külla kogu perega! Võrtsjärve k
 aldal
asuvas Järvemuuseumis paik
neb Eesti suurim magevee
kalade
kollektsioon. Palju elevust tekitab
see, kui elus kala ujub kohati otse
te jalgade alt läbi!
Kindlasti tasub pilk peale visata
ka teisele korrusele, kuhu seatakse aeg-ajalt üles eksootilisemaid
näitusi. Peale selle avaneb Järve
muuseumi seminarisaalist imeline
vaade kogu Võrtsjärvele!
Järvemuuseumi tegevuse osas
hoidke pilk peal nende Facebooki
lehel, kuna põnevaid üritusi ja ettevõtmisi nii suurtele kui ka väikestele toimub seal pidevalt!
Rohkem infot:
kalala.emu.ee/kalala
Kontaktid: tel 523 2177,
rita-anette.kohava@emu.ee

Sepa talu
Sepa talu külalislahkus, soojus ja
armastus loomade vastu on miski, mis ei jäta külmaks mitte kedagi! Hubane puhkemaja asub
Aakre 
külas Elva valla metsade
vahel. Sepa talus avaneb külalistel võimalus paitada erinevaid

kohapeal elavaid loomi. See pakub omamoodi teraapiat ning
meelerahu. Pere
rahva töökus ja
sihikindlus on viinud eesmärgini,
mille tulemusel pakutakse külalistele iseäralikku äratundmisrõõmu
lapsepõlvest. Seeläbi tunneb iga
külaline end Sepa talus alati kui
väga oodatud pereliige. Tegevust jagub siin igale m
 aitsele –
saab
osaleda
metsa
matkal,
nautida saunarõõme ning avastada ümberkaudsetes metsades leiduvat marjade ja seente s aaki. Mis
eriti põnev, Sepa talus on võimalik
pererahvaga suhelda viies erinevas
keeles: eesti, inglise, vene, hollandi ja saksa keeles. Miks see nii on,
tuleb igaühel juba ise välja uurida!
Kui soovite aja maha võtta ning
igatsed maale linnakärast eemale,
siis Sepa talu ootab teid avasüli!
Rohkem infot:
www.facebook.com/sepatalu
Kontaktid: tel 5553 3564,
edwindeelen@hotmail.com

Parvsaun24
Kas olete mõelnud pidada sel aastal
teistlaadi sünnipäeva või s eminari?
Parvsaun Võrtsjärvel on selleks
ideaalne koht! Haarake sõbrad,
pere või kolleegid kaasa ning tulge
nautige Eesti suurima siseveekogu
võlusid. Eriliseks teevad parvsauna
avar tekk, kus kuumal suvepäeval
mõnusalt peesitada ning särtskuum saun, kus hüva leili nautida.
Kalasõbrad saavad kala püüda ning
hiljem valmistada imemaitsvaks
õhtusöögiks kas angerjasuppi või
hoopiski suitsukala. Parim osa on
aga see, et kapteniga hästi jutule
saades on võimalik külastada isegi
kurikuulsat Tondisaart. Ning soovi
korral saab parvsaunal ka ööbida!
Vot see kõlab juba tõeliselt eksootilise seiklusena!
Rohkem infot: Parvsaun24
Facebooki leheküljelt,
www.haagissaun24.ee
Kontaktid: tel 5624 8932,
info@haagissaun24.ee

Kirjastus otsib kodukunstnikke

A

prilli alguses kutsus
Ringvaade inimesi üles
saatma neile fotosid kodudes valminud taiestest, mis
tehtud kuulsate kunstiteoste
järgi. Toimetusse laekus üle 100
foto, mida saates ka näidati.

Need andekad teosed on seda
väärt, et need jäädvustada raamatusse. Kirjastus, kes raamatu
mõtte peale tuli, on püüdnud
leida kõiki osalejaid ning suur osa
inimesi on oma pildid saatnud
ning nõusoleku andnud.

Osa saatjaid on
tänaseks
t uvastamata, aga kirjastus loodab
neid leida.
Kirjastusega saab ühendust
võtta ning rohkem infot leiab:
avita.ee/32458
KÖLERI MAALI "TRUU VALVUR" JÄLJENDUS.

Foto autor: Ly Kaia
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Maa-amet soovitab elanikel
vaadata üle maatükkide
loodusliku seisundi andmed
Maa-amet ajakohastas

JÄRGI KAUPLUSES
KÄIES POES
OLEVAID JUHISEID!

K

uigi Eestis on eri
olukord lõppenud, ei
tähenda see, et saame
jätkata täpselt samasuguse
eluga nagu enne kriisi. Poes
ja apteegis käies tuleb järgida poodides olevaid juhiseid
ning hoida kindlasti teiste
inimestega vähemalt kahemeetrist vahemaad.
Palume väga, et k
äiksite
poes
võimalikult
harva
ning mõtleksite enne poodi
minekut ostud põhjalikult

läbi. Seda selleks, et saaksite
poes või apteegis teha oma
ostud võimalikult kiiresti.

Muudatus puudutab
eelkõige maatulundus
maa omanikke

tänavu kevadel maa
katastris maatükkide

Maatüki loodusliku seisundi ehk
kõlviku (nt haritav maa, looduslik rohumaa, metsamaa, õuemaa
või muu maa (nt märgala, teed)
andmed on olulised eelkõige maa
tulundusmaal, kuna nendest sõltub
maamaksu suurus. Maamaks arvutatakse 1. jaanuari andmete alusel.
Tänavuse muudatused kajastuvad
järgmise aasta maamaksuteatises.
Maa-amet uuendas loodusliku seisundi andmeid ligi 55 000 maal.
Elva valla maatulundusmaadel
muutus 2143 maatükki. 528 maatükil muutusid küll kõlvikud, aga
maksustamishind jääb samaks.
Maksustamishind tõusis 738 maatükil ning langes 874 maatükil.

loodusliku seisundi
ehk kõlvikute andmeid,
kasutades selleks eelmise aasta kaardiandmeid.

T

egemist on igal aastal
toimuva maatükkide loodusliku seisundi andmete uuendamisega. Maaamet soovitab Elva valla elanikel
kindlasti kõlvikute andmed üle
vaadata.
„Loodus meie ümber muutub
ja Maa-ameti roll on seda kajastada nii kaartidel kui ka maatüki
andmetes," selgitas 
Maa-ameti
peadirektori
asetäitja
Triinu
Rennu iga-aastase muutmise

põhjust. „Selle aasta muudatused
ei ole nii ulatuslikud kui eelmisel
aastal. Samuti lükkasime eelmise
aasta kogemuse põhjal kõlvikute
andmete uuendamise kevadesse.

Nüüd jääb maaomanikel rohkem
aega oma maa-andmetega tutvumiseks, samuti tasub põllupidajatel enne PRIA-lt toetuse taotlemist uuenenud kaardile pilk peale
heita," märkis Rennu. Maa-amet
ootab maaomanikelt kõlvikute
kohta tagasisidet hiljemalt novembri lõpuks.

LÜHIDALT

Mida kaupluses käies meeles pidada?
1. Mõelge enne poodi minekut oma ostud läbi.
2. Ärge minge haigena poodi
või apteeki.
3. Käige poes võimalikult
harva.
4. Kui olete eakas, käige poes
pigem hommikuti ja enne
kella 11, kui kauplus on
värskelt desinfitseeritud.
5. Poodi sisenedes desinfitseerige kindlasti oma käed.
6. Jälgige, kas poes on vabu
kärusid või poekorve. Kui
ei ole, on poes olevate inimeste piirarv täis ning teil
tuleb veidi oodata.
7. Järgige poes 2+2 reeglit ehk
hoidke teiste inimestega
kahemeetrist vahemaad.
8. Poest tulles desinfitseerige oma käed või peske käsi
hoolikalt vee ja seebiga.

Maaomanik saab
andmetega tutvuda
geoportaalis

KÕLVIKUKAARDI NÄIDIS.

Allikas: Maa-amet

Maa-amet ootab maaomanikelt
kõlvikute kohta tagasisidet hiljemalt
novembri lõpuks.

Maatüki loodusliku 
seisundi
andmeid
uuendatakse
igal
aastal seal, kus kaardiandmed

saavad kaasajastatud. Kõlvikute

kaardistustööd jätkuvad LõunaEestis, tulemused kajastuvad
maatükkide andmetes 2021. aasta k

evadel. Maaomanik saab
maaüksuse andmetega tutvuda
Maa-ameti geoportaalis: maaamet.ee/kolvikute-pindala
Küsimuste korral pöörduda:
kataster@maaamet.ee või info
telefonil 6750 810

Puhastame üheskoos Elva valla looduse prügist

T

uletame meelde, et MTÜ
Perekas ja Elva vald kutsuvad inimesi 
märkama
prügi meie ümber ning seda

jalutus
käikude
ning
jooksu
trennide käigus üles korjama.
Värvid on looduses tagasi.
Paraku on seal ka palju toone, mis
sinna ei kuulu. Võtke kõndima või
jooksma minnes kaasa kott ning
korjake prügi üles.

LISETTE KORISTA
MAS OMA KODU
TÄNAVAT.

Foto:
Triinu
Paas

Puhtamasse keskkonda panustamise eest on võimalik kohalikelt
ettevõtjatelt võita erinevaid ergutusauhindu. Selleks jäädvustage
protsess või lõpptulemus fotona.
Laadige pilt Facebooki Elva koduvalla heaks vol 2 sündmuse seinale hiljemalt 31. mail. Loosimine
toimub juba 3. juunil.
Täname südamest kõiki kohalikke ettevõtteid, kes antud

tegemistele ka praeguses olukorras hoogu juurde annavad: Birch
Lagoon, Cia´s beauty, Hellenur
me Vesiveski, Ilutuba Ilumer,
Jaak Nilson, Janika Massaažituba,
Järvemuuseum Akva:rium, Laari
Talu, LendTeater, Pillapalla Peotuba, Puhja Aiand, Rannu Seeme,
Tartumaa Tervisespordikeskus.
Teeme üheskoos oma kodu
valla looduse puhtaks!

NB! Õues liikudes palume
kindlasti arvestada järgmisi reegleid:
» hoia teiste inimestega vähemalt kahemeetrist vahemaad;
» avalikus kohas võib koos
viibida ainult kaks inimest,

välja arvatud perekond;
» maha visatud praht korja
kindlasti üles kinnastega.
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ELVA VALLA INFO
ELVA VALLAVOLIKOGU INFO

ELVA VALLAVALITSUSE INFO

Vallavolikogu 11. mai istung

Otsused 5.05 istungilt

Elva vallavolikogu I koosseisu XXX istung toimus 11. mail. Istung toimus seoses eriolukorraga elektrooniliselt.
Istungist osavõtmiseks kasutati VOLIS-keskkonda ja virtuaalne suhtlemine toimus Zoom-veebikeskkonnas.

Päevakorras oli neli punkti.

Maa

Vallavalitsus andis põhjaliku ülevaate vallavalitsuse, hallatavate asutuste ja vallale kuuluvate ettevõtete tööst.
Ettekanne koosnes eriolukorra, elanike liikumise, eelarve täitmise ja kriisistsenaariumide tutvustamisest ning info
osakondade tööst. Nende teemade kohta tegi ülevaate vallavanem Toomas Järveoja. Abivallavanem Heiki Hansen
tutvustas täiendavate riigipoolsete teedehoiu eraldiste kasutamise ettepanekut. Üldplaneeringu koostamise, Verevi
ja Tervisekeskuse detailplaneeringu praegust seisu tutvustas abivallavanem Mikk Järv. Haridusvõrgu analüüsi koostamist ja koolide tegevust eriolukorras tutvustas abivallavanem Marika Saar, kes rääkis ka Tartu2024 arengutest.
Elva valla turismivaldkonna tegevustest tegi ülevaate Elva valla turismijuht Hemminki Otstavel. Volikogu liikmed
küsisid Elva linna Pika tänava rekonstrueerimise projekti valmimise ja sisu kohta. Volikogu liige Vahur Jaakma tegi
ettepaneku, et Pika tänava ehitusprojekti arutataks juunis majanduskomisjoni koosolekul.
Teises päevakorrapunktis tegid ülevaate komisjonide tööst haridus- ja noorsootöökomisjoni esimees Leelo Suidt
ning arengu- ja planeeringukomisjoni esimees Maano Koemets. Kord aasta jooksul teevad komisjoni juhid kokkuvõtte. Volikogu liikmed leidsid et komisjonide tööst tuleks rohkem kirjutada ka valla lehes ja veebilehel, et oleks
selgem, mida arutatakse ja mida otsustatakse toetada, mida mitte.
Abivallavanem Mikk Järv vastas fraktsioon Elvamaa Esimesed ja Elva Vallakodanik arupärimisele, mis
puudutas Tallimäe küüni, Mõisa tõllakuuri, Mõisa aed ja Ääre kinnistu detailplaneeringu protsessi. Vallavalitsus
põhjendas planeeringu pikaleveninud menetlust puuduliku sotsiaalsete mõjude analüüsiga. Arendaja ei ole
nõustunud analüüsi täiendama ja leiab, et see vastab nõuetele.
Neljas päevakorrapunkt on kohapeal küsimuste esitamiseks, sõnavõtmiseks ja informatsiooni jagamiseks. Selles päevakorrapunktis arutati volikogu 15. juuni istungi korraldamist. Volikogu esimees tegi ettepaneku
korraldada istung tavapärases vormis, kokkusaamisena, kuna päevakorda tulevad mitmed arutamist 

vajavad
planeeringuküsimused, mille osas on suur avalik huvi. Volikogu liikmed leidsid, et see sõltub eriolukorra l õpetamisest
ja avalike koosolekute korraldamisele seatud tingimustest. Istung võiks toimuda näiteks Elva kultuurikeskuse
saalis, kus on piisavalt ruumi, et tagada mõistlik distants osalevate isikute vahel.
Maano Koemets
volikogu esimees

Elva haigla rõhutas
õdede tähtsust

12.

mail tähistati rahvusvahelist
õdede
päeva. Sel aastal
tähistatakse tänapäevase õenduse

rajaja Florence Nightingale’i 200.
sünniaastapäeva, mistõttu kuulutas Maailma terviseorganisatsioon
2020. aasta õdede ja ämmaemandate aastaks. Sellega soovitakse
juhtida tähelepanu õdede puudusele tervishoius.
Elva haigla tähistas traditsiooniliselt õdede päeva pidupäevaga
ning tunnustas õdesid ja nende
panust meeskonnas. Õdede töö

tähtsus on praeguses epideemia
olukorras eriti selgelt esile tõusnud.
Üheskoos valiti endi seast
salajase hääletuse tulemusena

aasta õde ja aasta hooldaja.
Elva haigla tänab kõiki õdesid ja
nende abilisi!

Nõustuda Elva linnas asuvate kuue maaüksuse (Kullese tn 4,
Peedu tee 36, Mahlamäe tn 21c, Mahlamäe tn 31, Mahlamäe
tn 29, Kullese tn 8, Kullese tn 9) riigi omandisse jätmisega
ning määrata neile sihtotstarbeks sihtotstarbeta maa.

Muud
Sõlmida notariaalne ostu-müügileping OÜ-ga Maja E
 hitus
24, kinnistu aadressil Elva vald, Puhja alevik, Reku tee 3
müümiseks, hinnaga 50 000 eurot.
Vabastada seoses eriolukorraga Elvas Pikk 26 asuvate
õpilaskorterite kasutajad tasu maksmisest 01.04.–31.05.
Anda projekteerimistingimused Elva vallas, Tamme külas,
Hällimäe tee 10 kinnistul elamu abihoone ehitusprojekti
koostamiseks.
Keelduda projekteerimistingimuste andmisest Viisjärve 3
kinnistul, Elva linnas (17003:003:0120) septiku ja imbväljaku
projekteerimiseks.
Korraldada projekteerimistingimuste andmise avatud
menetlus Elva linnas, Heina tn 8 ja Kase tn 25 elamu ehitusprojekti koostamiseks.
Jätta rahuldamata vaie Elva linnas Tartu mnt 35a kinnistu detailplaneeringu kohaste kanalisatsioonirajatiste välja
ehitamisest keeldumise kohta.

Otsused 12.05 istungilt
Hanked, pakkumused
Kinnitada riigihanke „Elva linna tänavate katendite uuendamine“ alusdokumendid.
Kinnitada riigihanke „Konguta kooli ja lasteaia ruumide laiendus ja osaline rekonstrueerimine“ tulemused.
Tunnistada edukaks Tarvaprojekt Osaühing pakkumus
maksumusega 175 874,98 eurot (km-ta).
Kinnitada riigihanke „Elva valla kruusateede katendite
uuendamine“ tulemused. Tunnistada edukaks AS Eesti Teed
pakkumus maksumusega 99 299 eurot (km-ta).
Korraldada suuline enampakkumine Elva linnas Nõmme
tn 19a asuva kinnistu võõrandamiseks alghinnaga 15 000
eurot.

Maa
Seada sundvaldus Elektrilevi OÜ kasuks Rõngu 
alevikus,
Tartu mnt 20 kinnistule (69402:0021:0268), sundvalduse
ala 287 m² ja Rõngu alevikus, Piiri tn 1 kinnistule (69402:
0021:0273), sundvalduse ala 17 m².
Jätta riigi omandisse Rõngu alevikus asuv maaüksus
ning määrata selle koha-aadressiks Pargi tn 5a ja sihtots
tarbeks maatulundusmaa.

Muud

VASAKULT: KVALITEEDI JUHT KATRIN REBANE,
HOOLDAJA ELLE KANGUR, ELVA HAIGLA 2020. AASTA
PARIM ÕDE MARIA MEKK, HAIGLA JUHT PEETER LAASIK.

Foto: Elva haigla

Lõpetada vara kasutamise leping MTÜ-ga Hellenurme
30.04.2020.
Anda projekteerimistingimused Rannu alevikus, Pirni
kinnistul katlamaja ja selle teenindamiseks vajalike
rajatiste, sh soojatrasside ehitusprojekti koostamiseks.
Kinnitada Elva Huviala-ja Koolituskeskuses õppetasud
alates 1. septembrist 2020. a.
Salle Ritso
vallasekretär

Nr 74

25. mai 2020

Elva valla leht

11

12

Elva valla leht

25. mai 2020

Nr 74

KUULUTUSED
Muru niitmine, aiatehnika remont.
Vajadusel transport. Tel 5340 7836
Müüa lõhutud küttepuid – kask, metsakuiv
kuusk. Erinevad mõõdud. Hinnad soodsad.
Elva lähiümbruses transport hinna sees.
Tel 511 3543

Vajame algavaks hooajaks maasikakorjajaid, vanus alates 18 a. Rohkem infot
telefonil 511 6883
Willmani OÜ ostab metsakinnistuid ja
raieõigust. Tel 510 0878, info@willmanimets.ee.

Müüa küttepuud 30 cm, 40 L võrkkotis.
Tasuta vedu. Tel 5336 5372

Müüa lõhutud küttepuid, koorem 6 m3
koos veoga. Tel 525 1746

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

Kõik pottsepatööd, telefon 5851 9785.

Korstnate ehitus ja remont koos vajalike
plekitöödega. Pikaajaline kogemus.
Tel 5618 9517, joosep.sepp@mail.ee.
Ostan kasvavat võsa – kraavid, põlluääred,
sood, metsaalused, valgustus ja harvendusraie. Hea hind, väga kvaliteetne käsitöö.
Tel 510 9827, tammepalk@gmail.com
Kasumetsa küttekontor: erinevat sorti
kvaliteetsed küttepuud veoga. Tel 529 2305.
www.kasumetsa.ee
Konguta Töökoda OÜ otsib abitöölist.
Infot saab info@rasketehnika.eu ja 521 6580
Korstnapitside ehitus ja remont, pott
sepatööd, korstnapühkimine. Tel 5557 9399.
Saeketaste ja -kettide teritus ja parandus.
Höövliterade teritus. Telefon 5198 4130.
Müüa 11m³ katlapuid (tamm).
Tel 5399 2380
Ohtlike puude raie / hooldus / kändude
freesimine. Tel 5686 6157

HAUAKIVID,

PLAADID JA PIIRDED

Soovin osta maja või elamumaad 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, lõppastmekoolitused, veoauto- ja bussijuhi ametikoolitused,
ADR-koolitused. www.sõiduõppe.ee,
tel 507 8230.
Korvtõstuki teenused. Ohtlike puude
lõikus, katuste samblapesu/akende pesu/
okste purustamine. Tel 5597 7007,
www.tlo.ee.
Boilerite paigaldus ja puhastus. Santehnilised tööd. Ehitus- ja remonditööd. Vanni
tubade remont. Tel 5362 6227
Otsin ustavat abimeest sise- ja
välitöödeks mõned päevad nädalas.
Võivad olla ka vanemad inimesed.
Tel 5698 2456

Elva valla lehe
ilmumisajad suvel:

Töökuulutus
Elva Varahalduse OÜ võtab tööle
välihooldustöötaja, kelle ülesanne
on Elva kesklinna kinnistute välise
heakorra tagamine.
» Tööle asumise aeg: juuni
» Töö asukoht: Elva linn
» Tööaeg: Osaline tööaeg (4h)

Lisainfo telefonil 512 5500

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

Tervitame uusi
ilmakodanikke!

valmistamine, paigaldamine,
puhastamine, kivi asendi taastamine

Juuni
19.06 Elva valla leht nr 75

Kasutame kvaliteetset Soome graniitkivi.

Juuli
20.07 Elva valla leht nr 76

Helenor Pant

August
17.08 Elva valla leht nr 77

Anette Siniorg

Indrek 5107312

www.palukivi.ee
Otepää valda, Miti küla, Palu

Sügav kaastunne
omastele, kalli

Enn Hurt
kaotuse puhul.
Mälestavad perekonnad:
Paulov, Allas ja Oras

Elva valla leht

Su kodu on nüüd seal, kus Linnutee…
Mälestame

Jaak Tilk
Südamlik kaastunne Helvele
abikaasa ja lastele isa ja vanaisa
kaotuse puhul.
Elva Haigla eksmeedikud

Kallist Vello Anieri,
isa, vanaisa ja vana
vanaisa, õnnitlevad
80 a. juubeli puhul
poeg Sulev Hispaaniast, poeg Tarmo,
tütar Ülle ja Reinis
Soomest, tütretütar
Gerda perega Saksamaalt. Et sul jätkuks
ikka elujõudu, positiivsust ja laulurõõmu
paljudeks aastateks.

» Isikuomadused: kohusetundlikkus,
töökus, hea tervis

sündis 08.04.2020
sündis 16.04.2020

Markus Kivisikk

sündis 25.04.2020

Catriin Oja

sündis 25.04.2020

Roberto-Mattias
Karašk

sündis 30.04.2020

Hannes Piirikivi

sündis 09.05.2020

Gregor Pungas

sündis 08.05.2020

Elva vald mälestab
Ernst Raiste

Osvald Russak

Helbe Mitt

05.04.192530.04.2020

18.04.1941-01.05.2020

Tiit Alver

20.10.1941-02.05.2020 Kristiina Tamme
05.02.1974Jaak Tilk
07.05.2020
12.08.1945-06.05.2020

25.03.195930.04.2020

Enn Hurt

30.06.195307.05.2020

Kalju Koger

16.10.1936-08.05.2020

Laidi Seire

17.05.1937-11.05.2020

Kristjan Andre

14.12.1970-12.05.2020
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