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Elva linnasüda avati
pidulikult 11. juulil

LÜHIDALT
ELVA KESKLINNAS
MITMES ASU
KOHAS LEVIB
TASUTA WIFI

A

lates juuli algusest
on võimalik Elva
vallamaja ees oleval
väljakul, Elva raudteejaamas, Elva kultuurikeskuses
ja Elva spordihoones ning
Elva keskväljakul ja Elva
raamatukogus
kasutada
tasuta WiFi-võrku nimega
WiFi4EU.

11. juulil toimus Elva
linnasüdame pidulik
avamine, kus t änati
projektiga seotud
inimesi ning ettevõtteid
ja asutusi. Kõigil huvi
listel oli võimalik teha

Projekti toetas Euroopa liit
ning tegemist on 
Euroopa
komisjoni algatusega, millega
soovitakse anda oma koda
nikele ja külalistele võima
lus kasutada tasuta WiFi
ühendust kõikjal Euroopas
avalikes kohtades (parkides,
väljakutel, avalikes hoonetes,
raamatukogudes,
tervise
keskustes ja muuseumides).

fotoboksis endast mäles
tuseks ka foto ning tut
vuda linnagaleriis Elva
keskväljaku ehitustöid
kirjeldava näitusega.

Ü

ritus algas Jaan Söödi
muusikalise etteastega,
kus muusik esitas laulu
„Sõstrapõõsaste vahel“,
mis on ühtlasi Elva keskväljaku
2016. aastal arhitektuurivõistluse
võitnud töö nimetus.
Elva vallavanem Toomas Järveoja
ütles sündmusel, et alates e elmise
aasta lõpust ja eriti juba vara
kevadel oli näha, kuidas inimesed
võtsid tasapisi 
uuenenud linna
ruumi omaks. „Näeme, et kaunite
ilmadega täitub keskväljak ja Arbi
järveäärne inimestega, sest paljud
on leidnud siin endale kohtumis
paiga, vaba aja veetmise ja lõõ
gastumise koha,“ rääkis Järveoja ja
lisas, et kõik see näitab, et e elmise
aasta
ehitustöödeaegsed
eba
mugavused tasusid end ära.
Vallavanema sõnul on kesk
väljaku ehitamisega saanud hoo
sisse ka Kesk tänaval olevate ma
jade ja nende väljanägemise uuen
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ELVA LINNASÜDAME AVAMISEL TÄNATI PROJEKTIGA SEOTUD INIMESI NING KINGITI
NEILE MÄLESTUSEKS FOTO ELVA KESKVÄLJAKUST.

Foto: Jaak Jänes

Elva linnakeskuse arhitektuurivõistlus toimus 2016. aasta talvel
ja selle võitis töö nimega „Sõstrapõõsaste vahel“.
damine. „Juba on keskväljaku vastu
ehitatud uus tervisekeskus ning
peale selle on Kesk tänava ääres ko
hendatud või parandatud teistegi
hoonete väljanägemist. See on täp
selt see, mida lootsime uue kesk
väljaku ehitamisega saavutada –
luua kaunis linnaruum, mis
motiveerib ka lähedal olevaid

ehitisi kaunimaks muutuma.“

Kardinaalsed muutused
Hea avalik ruumi programmijuht
Kalle Vellevoog ütles, et p
 rogrammi
raames on juba avatud kuus uue
ilmega linnakeskust. „Võrreldes
paari aasta taguse ajaga on muutu

sed Elva linnapildis kardinaalsed.
Kunagisest unisest ja pisut luitu
nud väikelinnast on saanud atrak
tiivne ja elurõõmus paik, kus ini
mesed näevad võimalust alustada
või jätkata oma töö- ja pereelu.“ Ta
lisas, et järjest enam turiste avastab
enda jaoks Elvat kui üht toredat ja
külalislahket paika. „Uut linnaruu
mi tuleb nii hoida kui ka aktiivsete
tegevustega täita!“ sõnas Vellevoog.
Pidulikul sündmusel toimus ka
linnasüdame
pühitsemistalitus,
mille viisid läbi EELK Valga praost
konna praost Mart Jaanson ja Elva
koguduse õpetaja Vallo Ehasalu.
Üritusel tänati Elva keskvälja

ku arhitektuurse lahenduse eest
arhitekte Ülle Maistet ja Diana
Taalfeldi, Eesti Arhitektide Liitu,
Ettevõtluse Arendamise SA ning
linnasüdame ehitustööd t eostanud
ettevõtet RTS Infraehitus. Samuti
tänati Eva Kamsi, kes juhtis Elva
linnavalitsust 2015.–2017. aastal
ning oli eestvedaja „Hea avalik
ruum“ projekti saamisel.
Linnagaleriis olevat fotonäitust,
mis kirjeldab Elva keskväljaku
näo muutumist ehitustööde ajal,
on võimalik vaadata kogu suve.
Samuti on galeriis olemas linna

südame kaart, mis aitab üles leida
olulisemad paigad kogu kesklinnas.

Elva linnasüdame ajakohasta
mise tööd algasid EV 100 arhitek
tuuriprogrammi „Hea avalik ruum“
raames 2019. aasta märtsis ning
lõppesid 2019. aasta detsembris.
Elva linnakeskuse arhitektuuri
võistlus toimus 2016. aasta talvel ja
selle võitis töö nimega „Sõstrapõõ
saste vahel“, mille autorid on arhi
tektid Ülle Maiste, Diana Taalfeld,
Anne Saarniit, Roomet Helbre ning
Taavi Kuningas arhitektuuribüroo
dest AT HOME, NU, ubin pluss ja
TEMPT. Väljakut ehitas RTS Inf
raehitus.
Elva linnasüdame ajakohastami
se projekti kaasrahastati 
Euroopa
Liidu Euroopa Regionaalarengu
Fondist. Toetuse suurus oli üks mil
jon eurot ning Elva vald panustas
projekti elluviimisesse 2,2 miljonit
eurot.

2

Elva valla leht

20. juuli 2020

Nr 76

ELVA VALLA INFO

Elva vald tunnustas sotsiaal- ja
tervisevaldkonna edendajaid

ralli, Öökoss jne,“ kirjeldas abivalla
vanem. Kristjan Moorast on üle
kahe aasta juhendanud ka laste
pallimänguringi, millest on saanud
Rõngu rahvamaja üks kõige popu
laarsem huvialaring, meelitades lii
kuma ligi 45 eri vanuses noort.

Rõngu rahvamajas jagati 17. juunil Elva valla

Aasta märkaja

sotsiaal- ja tervisevaldkonna tunnustusi.
Kokku anti tunnustusi välja viies kategoorias.

A

asta laste ja perede
heaolu edendaja au
nimetuse pälvis Elva
vallavalitsuse lastekaitsespetsialist Anneli Lepik.
Elva abivallavanem Marika Saar
ütles, et Anneli on näidanud oma
tugevusena koostööoskust koolide,
politsei ning teiste lastega töötava
te spetsialistidega. „Anneli on väga
hooliv, tähelepanelik ja toetav ka
oma kolleegide suhtes, kes pöördu
vad tema poole nii juriidiliste kui
ka sotsiaalvaldkonda p
 uudutavate
küsimuste arutamiseks ja nõu
saamiseks,“ kirjeldas Saar.
Anneli Lepik töötab Rõngu
ja Rannu piirkonnas ning tema
tööülesanded on lapse õiguste ja
heaolu tagamine, lastega seotud
perede sotsiaalnõustamine ja vaja
dusel teistele toetavatele sotsiaal
teenustele suunamine.

Aasta sotsiaaltöötegu
Aasta sotsiaalteo aunimetuse
pälvis SA Elva laste- ja perekeskus ja Tartu ülikooli kliinikum
Elva valla laste ja noorte vaimse
tervise kabineti avamise eest.

Laste ja noorukite vaimse tervise

kabinet avati Elvas 2019. aasta ke
vadel koostöös Elva vallavalitsuse,
SA Elva laste- ja perekeskuse ning
Tartu ülikooli kliinikumiga.
Elva abivallavanem Marika Saar
ütles, et seesuguse kabineti avami
ne oli Eestis esmakordne. „Eriliseks
teeb selle kabineti see, et omava
litsus, sotsiaalteenuste p

akkuja
ja tervis
hoiuasutus on leidnud
just seesuguse viisi laste ja noorte
vaimse tervise muredega tegelemi
seks. Ta lisas, et kabinet on oluline
seepärast, et laps saab kodu lähedal
vajalikku tervishoiuteenust ning
võimalusel suunatakse abivajaja
edasi keskuse teistele nõustamis
teenustele.

Aasta sotsiaaltöö
edendaja
Aasta sotsiaaltöö edendaja aunime
tus anti MTÜ-le Hoolekoda, Elva
päevakeskuse juhataja Anu Uudeltile, kes on päevakeskuse tööd
juhtinud kaks aastat. Päevakesku
ses käivad koos tantsijad, koroona
mängijad ja bridžiklubi, peale selle
harrastatakse palju käsitööd: koo
takse telgedel ja tehakse näputööd.
„Anu on soe ja särasilmne inimene,

FOTOL VASAKULT: ELVA VALLAVANEM TOOMAS JÄRVEOJA,
SA ELVA LASTE- JA PEREKESKUSE JUHATAJA ESTA
TAMM, SA ELVA LASTE- JA PEREKESKUSE JUHATAJA
(LAPSEHOOLDUSPUHKUSEL) GERDA KIIPLI-HIIR, ELVA
ABIVALLAVANEM MARIKA SAAR, ELVA PÄEVAKESKUSE
JUHATAJA ANU UUDELT, ELVA VALLAVALITSUSE
LASTEKAITSESPETSIALIST ANNELI LEPIK JA MTÜ
KVALITEETAEG JUHATUSE LIIGE KRISTJAN MOORAST.

kes on päevakeskuses käivitanud
uusi ringe ja korraldanud erinevaid
väljasõite. Ta on väga sihikindel ja
leiab alati erinevatele väljakutsete
le lahendused,“ kirjeldas Saar.

Aasta tervisedendaja
Aasta tervisedendaja aunimetuse
pälvis MTÜ Kvaliteetaeg juhatuse liige Kristjan Moorast. Krist
jan Moorast panustas aastaid FC
Elva jalgpallitreenerina noorte lii
kumisharrastuste juurutamisse ja

Elva vallas sai hajaasustuse
programmist toetust 43 projekti

E

lva vallas sai hajaasustuse programmist toetust 43 projekti
kogusummas 114 136 eurot, millest riigipoolne toetussumma on 54
136 eurot ning Elva valla panus 60 000
eurot.
Sel aastal esitati Elva valla hajaasustus
programmi taotlusvooru kokku 74 taot
lust, millest rahuldati 43. Toetus jagunes
järgmiste tegevuste lõikes: 24 veesüs
teemidega seotud taotlust, 16 kanalisat
sioonisüsteemidega seotud taotlust ning
kolm juurdepääsuteega seotud taotlust.
Võrreldes eelmise aastaga on taotlejate
hulk jäänud Elva vallas samasse suurus
järku. Elva vald on suurendanud hajaasus
tuse programmi eelarvet 10 000 euro võr

ra, kuna huvi programmi vastu on suur.
Riigi tugiteenuste keskuse hajaasustuse
programmi kaudu rahastatud toetuse abil
on inimestel, kes elavad hajaasustusega
piirkonnas, võimalik välja ehitada vee
värk ja kanalisatsioon, teha korda kodu
õuest suurele teele viiv juurdepääsutee
või p
 aigaldada autonoomseid elektrisüs
teeme.
Hajaasustuse toetus on planeeritud ka
2021. aasta Elva valla eelarvesse, eeldatav
taotlemise aeg on 2021. aasta kevadel.
Programmi üks tingimus on, et taotleja
omaks vähemalt aastalõpu seisuga sisse
kirjutust Elva vallas.
Lisainfo hajaasustuse programmi
kohta on leitav: elva.ee/haja.

Foto:
Merilyn
Säde

sportliku võimekuse kasvatamisse.
Pärast seda on ta tegutsenud Rõn
gu piirkonnas, kus ta on toonud
kokku liikumishuvilised noored ja
täiskasvanud.
„MTÜ Kvaliteetaeg on oma
tegutsemisaja jooksul panustanud
erinevate projektidega Rõngu piir
konda, näiteks on sinna nende abi
ga rajatud miniarena. Peale selle
korraldavad nad koostöös kohaliku
kultuurimajaga erinevaid liikumis
üritusi, nagu näiteks Ruubeli ratta

Aasta märkaja aunimetus anti BC
Elva MTÜ juhatuse liikmele Priit
Värvile. Abivallavanem Marika Saar
ütles, et Priidu puhul on tegemist
aktiivse ja innustunud rahvasport
lase, märkaja ja tegutsejaga. „Talle
on oluline noorte liikumisaktiivsu
se suurendamine. Näiteks paigal
dati tema abiga Konguta kooli ja
lasteaia territooriumile, Elva güm
naasiumi kahe hoone juurde ja Ran
nu kooli õuele teisaldatavad korv
pallilauad ja korvpallid,“ sõnas Saar.
Elva vallavalitsuse tänukirja
ga tunnustati Elva puuetega ini
meste ühing MTÜ esimeest Anne
Kähr-Hallerit, Elva vallavalitsuse
sotsiaalnõunikku Alo Rebast, Val
guta lasteaed-algkooli direktorit
Kaja Lepikut, SA Elva laste- ja pere
keskuse kasvatajat Hiie Kreisi ja SA
Elva laste- ja perekeskuse tugiisikut
Rita Anton-Laugat.
Elva valla sotsiaal- ja tervise
valdkonna tunnustamiseks oli
kandidaate võimalik esitada veeb
ruarikuu jooksul. Aunimetuste
laureaadid otsustas vallavalitsuse
moodustatud komisjon.
Sotsiaal- ja tervisevaldkonna
tunnustusüritus pidi esialgu toi
muma selle aasta märtsis, kuid seo
ses riigis kehtinud eriolukorraga
lükati ürituse toimumine edasi
juunikuusse.

Lossimäe küla, Mädaka kinnistu
kirjalik enampakkumine

E

lva vallavalitsus müüb avalikul kir
jalikul enampakkumisel Mädajärve
kaldal asuva kinnistu Mädaka,
Lossimäe küla, Elva vald (katastritunnus
69402:001:0043), sihtotstarve 100% ühis
kondlike ehitiste maa. Kinnistu suurus
on 756 m², millel asub amortiseerunud
saunahoone. Kinnistul puuduvad elektri
ühendus ning vee- ja kanalisatsioonisüs
teemid. Samuti puudub kinnistule ligi
pääs lähimalt riigiteelt (52 Viljandi-Rõngu
tee), mistõttu on ligipääs võimalik vaid
erakinnistute kaudu.
Kinnistu enampakkumise müügihinna algsuurus on 8 000 eurot. Avaliku
kirjaliku enampakkumise tingimustega
saab tutvuda Elva valla veebilehel elva.ee/

vallavara-muuk, kus on ka vorm pakku
muse esitamiseks. Tutvustavaid pilte leiab
kinnisvaraportaalist www.kv.ee.
Vormikohane avaldus enampakkumisel osalemiseks koos lisadokumentidega tuleb esitada kirjalikult kinnises
ümbrikus, märkega „Mädaka pakkumus“ hiljemalt 6. augustil kell 9 Elva
vallavalitsusele aadressil Kesk 32,61507
Elva linn. Kirja võib saata tähitult, liht
postiga või panna käsipostiga vallamaja
trepil asuvasse postkasti.
Enampakkumise tagatisraha 800 eurot tuleb tasuda hiljemalt 6. augustil.
Lisainfo:
Terje Korss, tel 5302 0888
terje.korss@elva.ee
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Elva vald tunnustas
silmapaistvaid noori

ELVA VALLAVALITSUSE INFO

Elva vallavalitsus
otsib oma meeskonda
ennetustöö-, sotsiaaltööja lastekaitsespetsialisti

Elva kultuurikeskuses
toimus 30. juunil pidulik
tänusündmus, kus

Elva vallavalitsus ootab kandideerima kolmele

anti üle aunimetused

ametikohale. Kõigile ametikohadele kandideerimise

„Õpilaste aasta haridus

tähtaeg on 30. juuli.

tegu“ ja „Aasta noor“.
Samuti tunnustati noori,
kes lõpetasid sel aastal
gümnaasiumi kuld- või
hõbemedaliga.
Aasta haridustegu
Õpilaste aasta haridusteo pälvis
Elva gümnaasiumi 
õpilasaktiiv
T.A.H.E Elva valla kaasava eelarve
ideekonkursil enim hääli saanud
idee „Liikumispark Tartu maan
tee rohealal“ esitamise eest. Liiku
mispargi eesmärk on muuta laste
ja noorte õues liikumine mitme
kesisemaks. Elva abivallavanem
Marika Saar ütles, et õpilased
joonistasid ise madalseiklusraja
plaani valmis. „Välja mõeldi põnev
seiklusrada, mida saab kasutada ka
õppetöö eesmärgil. Sellest ideest
ja teostusest saavad kasu nii güm
naasiumiõpilased kui ka kohalik
kogukond, seega on tegemist igati
tänuväärt teoga,“ kirjeldas Saar.

AUNIMETUSE SAAJAD JÄÄDVUSTASID OMA NIME
ELVA VALLA AURAAMATUSSE.

Foto: Kayvo Kroon

Aasta noor

Medalitega lõpetajad

Aasta noore tiitli pälvis Rannu koo
li õpilane Reimo Seppor. Tegemist
on aktiivse Rannu noorega, kes on
algatanud ja korraldanud mitmeid
noortele suunatud tegevusi. „Tema
eestvedamisel sai teoks Elva val

la noorte omaalgatus
fondi toel
tehtud Rannu noorte kogemusretk
Läänemaale
Paliverre,"
rääkis
Saar. Reimo on ka 
aktiivne val
la noortevolikogu ja Rannu k
ooli
õpilasesinduse liige ning tegeleb

õpilasfirmaga Vinraam.
Abivallavanem Marika Saar
rõõmustas, et Elva vallas on peale
teiste tublide lõpetajate ka kümme
tarka ja tegusat noort, kes on sil
mapaistvalt pingutanud ja meda
liväärilised. „Soovin, et te usuksite
iseendasse ja muudaksite maailma
paremaks,“ ütles Saar.

Sel aastal lõpetasid gümnaasiumi
kuldmedaliga viis Elva valla noort:
Kristi Madi (Elva gümnaasium),
Kaspar Klein ja Kendra Talts (Rõngu
keskkool), Kristjan Kullaste (Läh
te gümnaasium) ja Marta Külaots
(Tartu Jaan Poska gümnaasium).
Hõbemedaliga lõpetasid viis Elva
valla noort: Heidi Loot ja Miina
Mägi (Rõngu keskkool), Andrus Pa
jumägi (Tartu Miina Härma güm
naasium), Lotta-Lee Suits (Tartu
Tamme kool) ja Kaili Silland (Tartu
täiskasvanute gümnaasium).
Sel õppeaastal lõpetas Elva valla
põhikoolides kokku 143 noort ja
kahes keskkoolis kokku 48 noort

(Elva gümnaasiumis 33 ja Rõngu
keskkoolis 15 lõpetajat).
Elva vallavalitsus soovib kõigile
lõpetajatele tuult tiibadesse!

Tuletame meelde:

Elva valla kauni kodu konkurss
ootab kandidaate!

K

utsume kõiki aktiivseid
elanikke märkama Elva
vallas olevaid kauneid
hooneid ja avalikku ruumi ning
esitama neid „Elva valla kaunis
kodu 2020" konkursile.
Kandidaate saavad esitada
kõik Elva valla elanikud ja küla
lised. Objektide hulgas võivad
olla nii hooned kui ka rajatised,
sh platsid, puhkealad jms.
Konkursile saab esitada kan
didaate neljas kategoorias:
» kaunis kodu ja aed (traditsioo
niline talumaja, linnamaja,
suvila, paarismaja, ridaelamu);

» kaunis kortermaja (korrusmaja
või korrusmajade kogum);
» kaunis ehitis (ühiskondlik
ehitis s.o rahvamaja, kooli

maja vmt, tööstushoone või
hoonete kompleks, vaatetorn);
» kaunis avalik ruum (loodus
kaunis
koht,
supelrand,
spordiväljak, avalik park, väl
jak vms).
Konkursi tulemused avalikusta
takse Elva valla kodulehel, Elva
valla lehes, valla Facebooki lehel
ning valla äpis.

Parimaid kodusid tunnusta
takse Elva valla kogukondade
tunnustamise üritusel 2020.
aasta sügisel ning kategooriate
võitjad esitatakse „Eesti kaunis
kodu 2021" maakondlikku vooru.
Anna meile kaunist kodust
teada hiljemalt 31. juuliks e-aad
ressile elva@elva.ee märgusõna
ga „Kaunis kodu" saates meile
kauni kodu foto, selle omaniku
e-aadressi ning telefoninumbri,
et saaksime oma küllatulekust
ette teatada. Teavita kindlasti
ka omanikku tema kandidatuuri
ülesseadmisest.

Vallavalitsus võtab tööle ennetustööspetsialisti, kelle ülesanne
on tervisedenduse ja ennetustöö korraldamine ning koordineerimi
ne Elva vallas.
Edukal kandidaadil on:
» kõrgharidus;
» varasem töökogemus tervisedenduse ja/või ennetustöö valdkon
nas;
» väga hea suuline ja kirjalik eneseväljendusoskus;
» väga hea suhtlemis- ja meeskonnatööoskus;
» algatusvõime, süsteemsus, loomingulisus ja initsiatiivikus.
Kandideerimiseks tuleb esitada:
» CV;
» motivatsioonikiri koos palgasooviga;
» essee teemal "Ennetustöö võimalused ja väljakutsed Elva vallas"
(kuni 2 lk).
Vallavalitsus võtab tööle sotsiaaltööspetsialisti ajutiselt ära
oleva ametniku asendamise ajaks.
Edukal kandidaadil on:
» kõrgharidus (soovitavalt erialane);
» varasem töökogemus avalikus sektoris või sotsiaaltöö valdkonnas;
» põhjalikud teadmised tööks vajalikest õigusaktidest;
» väga hea suuline ja kirjalik eneseväljendusoskus;
» väga hea koostöövõime;
» kohusetunne, empaatiavõime ja hea pingetaluvus;
» B-kategooria juhiload.
Kandideerimiseks tuleb esitada:
» CV;
» motivatsioonikiri koos palgasooviga;
» koopia haridust tõendavast dokumendist.
Vallavalitsus võtab tööle lastekaitsespetsialisti ajutiselt ära
oleva ametniku asendamise ajaks.
Edukal kandidaadil on:
» kõrgharidus (soovitavalt erialane);
» soovituslikult varasem töökogemus avalikus sektoris või sotsiaal
töö valdkonnas;
» teadmised tööks vajalikest õigusaktidest;
» väga hea suuline ja kirjalik eneseväljendusoskus;
» väga hea koostöövõime;
» kohusetunne, empaatiavõime ja hea pingetaluvus;
» B-kategooria juhiload.
Kandideerimiseks tuleb esitada:
» CV;
» motivatsioonikiri koos palgasooviga;
» koopia haridust tõendavast dokumendist.
» Ametikohtade ametijuhendid ja lisainfo on leitav: elva.ee/toopak
kumised.
Lisainfo:
Milvi Sepp, sotsiaal- ja terviseosakonna juhataja
milvi.sepp@elva.ee või tel 515 4872

3

4

Elva valla leht

20. juuli 2020

Nr 76

TURISM JA KOGUKOND

Elva piirkonna turismiettevõtete
tutvustus Vol. 3
Käes on südasuvine juulikuu ja mesimagus puhkuste aeg. Otsite ideid,
mida selle puhul Elva piirkonnas ette võtta? Sel kuul tutvustame teile
järgmiseid turismiettevõtjaid, kes pakuvad meie koduvallas põnevaid
elamusi nii kohalikele kui ka kaugemalt tulijatele. Mõnusat suve ja
meeleolukat avastamist!
Põnevate ideede ammutamiseks hoidke silma peal ka Visit Elva
kodulehel visitelva.com, Facebooki lehel ning Instagrami kontol
(@visitelva).
Restoran Wabrik
Kas teadsite, et praegune restoran
Wabrik on loodud kunagise Elva
leivatehase südamesse, kus hiilge
ajal valmis päevas kuni 700 ime
maitsvat torti?
Praegu enam Waksal Wabrikus
torte ei valmistata, kuid see-eest
leiavad imepäraseid m
 aitseelamusi
ning õdusa atmosfääri kõik
tänava
toidu austajad. Menüüst
leiab Itaaliast pärit pitsaahjus val
minud hõrgutavaid pitsasid, vähe
malt 8 tundi BBQ ahjus küpsenud
barbeque liha ning palju muud
head ja paremat. Peale hõrgutava
menüü on Waksal Wabrik suure
pärane kohtumispaik ning ideaal
ne koht, kus korraldada sünnipäevi
ning firmapidusid.
Sel suvel tasub kindlasti Wab
rikut külastada, kuna terve juuli ja
augustikuu vältel toimub terrassil
põnev suveprogramm. Näiteks 24.
juuli õhtul naerutab publikut Ind
rek Taalmaa oma monoetendusega
„Lollidemaa“. Augustikuu toob
Wabriku suveterrassile Jalkafest FC
Elva 20-ga seotud pidustused ning
15. augusti õhtul avaneb kõigil hu
vilistel võimalus kuulata ansambel
Puuluup loomingut. Kohtumiseni
Waksal Wabrikus!
» Rohkem infot: Restoran Wab
rik Facebooki lehelt, Instagrami
lehelt (@wabrik) või
waksalwabrik.ee
» Kontaktid: tel 508 6179,
restoranwabrik@gmail.com

Vapramäe loodusmaja
ja matkarada
Kas olete mõelnud, et sel aastal
võiks sünnipäeva puhul korralda
da ühe mõnusa sünnipäevamatka?

Või otsite põnevaid väljakutseid
ning tahaksite end proovile panna
hoopis seiklusmatkal? VVV pakub
Teile laia valikut erinevaid matka
sid, harivaid õppeprogramme ning
mitmesuguseid muid põnevaid
tegevusi aastaringselt.
Vapramäe loodusmajas jagub
tegevust nii väikestele kui s uurtele
loodushuvilistele. Võimalus on tut
vuda ekspositsiooniga, mängida
loodusmänge, korraldada seminare
või muid loodusharidusliku tee
maga koosviibimisi. Vapramäe
loodusmaja kõrvalt saavad alguse
põnevad looduskaunid matka
rajad, mis lausa kutsuvad seiklema.
Seega võtke sõbrad kaasa ja tulge
ühiselt Vapramäed avastama. Et
oleks julgem, saate kaasa kutsuda
ka k
 ogenud retkejuhi.
» Rohkem infot: vvvs.ee või
Vapramäe-Vellavere-Vitipalu
Facebooki lehelt
» Kontaktid: tel 508 8359 /
525 4172, sihtasutus@vvvs.ee

Elva keegel ja resto
Otsite suveõhtuks mõnusat koh
tumispaika, kus imemaitsvat toitu
ja värskendavaid kokteile nautida?
Või soovid hoopis keeglimängus
kätt proovida? Just sellise põneva
kombo leiate Elva keegel ja restost.
Kas teadsite, et just siin asub Ees
ti kõige uuem keeglisaal? Saalis on
neli rada, mis võimaldab suurema
seltskonnaga mõnusalt aega veeta.
Peale meelelahutuse toimuvad saa
lis nii keegliklubide meistrivõist
lused kui ka lahtised võistlused,
kus osaleda saavad kõik huvilised.
Seega võtke sõbrad kampa ning

veetke koos üks mõnus õhtupoolik.
» Rohkem infot: elvaresto.ee,
Elva Keegel ja Resto Facebooki

lehelt või Instagrami lehelt
(@elvakeegel)
» Kontaktid: tel 526 4964,
elwaresto@gmail.com

Ulila suveaed
Ulila suveaed on pika ajalooga mõ
nus ajaveetmise paik, kus ringi jalu
tada ning erinevaid vabaõhusünd
musi nautida. Ulila suveaia puhul
on tegemist looduskauni kohaga,
kus pere ja sõpradega mõnusalt aega
veeta. Lastele on ehitatud mängu
väljak ning aastaringselt toimuvad
erinevad üritused ja vabaõhukinod.
Ka sel suvel tasub Ulila Suveaeda
külastada, kuna näiteks 24. juuli
õhtul rõõmustab kuulajaid Toomas
Anni oma juubelikontserdiga.
» Rohkem infot: ulilasuveaed.ee,
Ulila Suveaia Facebooki lehelt
või Instagrami lehelt
(@ulila_suveaed)
» Kontaktid: tel 507 3842,
info@ulilasuveaed.ee

Elva Apartments
külaliskorterid
Tahaksite tulla puhkust veetma
mõnusasse suvituslinna 
Elvasse
ning otsite õdusat majutus
võimalust? Elva Apartments p
 akub
kaasaegseid, kõigi 
mugavustega
majutusvõimalusi
hubastes
külalis
korterites otse Elva süda
mes. Soovite peatuda seal, kus
kõik peamised vaatamisväärsused
asuvad käe-jala juures? Kuid selle
gipoolest eelistate privaatset ning
hubast majutusvõimalust? Elva
Apartments külaliskorterid on sel
juhul just sobilik lahendus. Muga
vustega korterid asuvad Elva kesk
linnas, kus vahetusse lähedusse
jäävad vastvalminud renoveeritud

linnasüda koos Elva keskväljakuga,
kaunis Arbi järv, Elva vaksalihoo
ne ning Väike väerada, mis lookleb
läbi Elva männimetsade.
» Rohkem infot: Elva Apart
ments Facebooki lehelt
» Kontaktid: tel 5344 5882,
margo.laul@mail.ee

Vaikne järv
Müstiline ja salapärane Vaikne järv
ootab Teid nautima lummavat ilu!
Elva metsade vahel asub üks sala
pärane veekogu, mida k
utsutakse
Vaikseks järveks. See järv on
vaatamis
väärsus omaette, mis
lummab külastajaid igal aastaajal

oma võluva looduse ja vaikusega.
Vaikne järv on paelunud ka luuleta
ja Jaan Kärneri tähelepanu, kes omal
ajal käis tihti seal oma loomingu
jaoks inspiratsiooni kogumas. Vaik
se järve vahetus läheduses paikne
vad Väike väerada, Elva kalmistu,
Elva paisjärv ja Tartumaa tervises
pordikeskus. Kaunis ovaalne metsa
järv on hea peatuspaik nii puhkaja
tele, matkajatele kui ka suvisel ajal
suplejatele. Parim aeg Vaikse järve
müstilisust ja rahu nautida on vara
hommikul koos päikesetõusu ja tas
si kuuma termosega.

Vapramäe pubi, villa ja
saunamaja
Elva jõe kaldal asub kaunis ja ruu
mikas Vapramäe villa erinevate üri
tuste korraldamiseks, kust avaneb
imeline vaade otse Vapramäele.
Majal on suur avar katuseterrass,
kus päikesetõusu nautida ning mitu
rõdu, kus hommikukohvi mekkida.
Luksuslikust villast 
leite ruumika
peosaali, kus üks tore sündmus või
koosolek pidada ning hulk maga
mistube, kus mugavalt ööbida. Mis
veel vahvam, villast eraldi otse jõe
kaldal asub puuküttega saun, mis
mahutab pea 15-20 inimest. Ning
kui kõht tühjaks läheb, saab toidu
tellida nii villasse kui ka sauna otse
kõrvalasuvast Vapramäe pubist
"Vana Jäär". M
 enüü on 
ahvatlev,
kust igaüks leiab endale midagi
meelepärast.
» Rohkem infot: vapramaepubi.
ee, Vapramäe Pubi “Vana Jäär”
Facebooki lehelt või Instagrami
lehelt (@vapramaepubi)
» Kontaktid: tel 5645 2020,
vapramaepubi@gmail.com

Palupera põhikool ja
National Geographicu
kollane aken
Palupera põhikool ootab kõiki hu
vilisi juuli ja augustikuu nädalava
hetustel Unustatud Mõisate külas
tusmängus osalema.
Kas teadsite, et Palupera põhi
kool asub endises mõisahoones,
mille ajaloolist hõngu ja atmosfääri
saab nautida tänase päevani? P
 eale
puidust peahoone on ajaloolises
mõisakompleksis säilinud veel ait,
viinavabrik, kahekorruseline maa
kividest kuivati ja linnumaja. 1933.
aastal kolis mõisa peahoonesse
Palupera kool, mis tegutseb siin

tänaseni. Paluperas saab uudista
da ka Elva valla seni ainsat National Geographicu kollast akent, kust
avaneb vaade otse Palupera põhi
koolile ning kaunile mõisapargile.
Palupera mõis ootab kõiki 8. ja 9.
augustil kell 10–18:40 osalema Palu
pera mõisa külastusmängus „Unus
tatud mõisad 2020“, kus igal täis
tunnil toimub jalutuskäik giidiga.
» Rohkem infot: palupk.edu.
ee, või visitelva.com/turis
tile-infoks/palupera-moisa
kompleks-ja-national-geo
graphicu-kollane-aken
» Kontakt: tel 557 4300

Pubi ÜksTeist
Pubi ÜksTeist asub Elva südalin
nas Kesk tänaval, mis on hõlpsasti
leitav kõikidele huvilistele. Teid on
ees ootamas rõõmsameelsed tee
nindajad ja suurepärane menüü.
Pubi moto on olla üksteise jaoks
olemas, sealt ka see nimi Pubi Üks
Teist. Nende jaoks on oluline, et
kõigil oleks meeldiv ja vahva olla.
Seepärast leidub ka kõige pisema
tele alati topsike värvipliiatsitega
ja paberileht, kuhu süüa oodates
kauneid joonistusi Elva elamustest
visandada. Peale maitsva ja õdusa
lõuna või õhtusöögi on Teil võima
lus pidada sealsamas ka muid koos
viibimisi või koosolekuid. Kui oled
suvine sünnipäevalaps, siis miks
mitte pidada oma sünnipäeva just
seal suvise soojusega avatud väli
terrassil? Tule põika sisse, ehk hak
kab meeldima ja jäädki käima?
» Rohkem infot: pubi11.ee/et või
Pubi ÜksTeist Facebooki lehelt
» Kontaktid: tel 730 3616,
elvapubi@gmail.com
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Konguta kandi külade
päev toimub juba 16. korda
20. augustil toimub
Annikoru laululaval 16.
korda Konguta kandi
külade päev. Külla
oodatakse kõiki vanu ja
uusi sõpru. Külade päev
algab kell 14.

L

astele on kohal batuudid ja
elektriautod. Põnevust hoiab
üleval Exitmobiili mobiilne
põgenemistuba, mis on mõeldud
kõigile huvilistele. Päeva jooksul
toimub põnev kultuuriprogramm.
Sööki ja jooki pakub Andu talu.
Kõik huvilised on oodatud laadale
kauplema ja erinevaid teenuseid
pakkuma.
Konguta külade päev kutsuti
ellu 2005. aastal Konguta rahva
maja eestvedamisel. Esimesel aas
tal korraldas külade päeva Majala

küla. Sündmuse ellukutsumise
mõte oli elavdada külaliikumist
ja aktiviseerida kogukondi koos ja
üksteisel külas käima. See oli ka
parim viis tähistada taasiseseisvu
mise aastapäeva toonases väikeses
vallas. 15 aasta jooksul on külade
päev saanud nii päikest kui vihma,
mõni aasta ainult vihma. Esine
mas on käinud tuntud esinejatest
näiteks Untsakad, Kukerpillid,
Lehmakommionud, Audru Jõelae
vanduse punt jpt.

Konguta külade päev kutsuti ellu 2005. aastal Konguta rahvamaja
eestvedamisel. Esimesel aastal korraldas külade päeva Majala küla.

Kiriku uudiseid
Puhjast

P

uhja kiriku pikihoone katu
se uuendamine on alanud
ning tööd lõpetatakse 2021.
aasta jaanuaris. Riigihanke võitis
Magri OÜ. Valminud on ka torni
avariiremont – parandati 
torni
luugid, paigaldati 
turvapiirded
ja uuendati vahelaed. Nüüd
on Puhja kiriku torn kasutatav
ohutu vaateplatvormina. 
Kiriku
kroonlühtrid on restaureeritud
ja säravad oma algses ilus. Suur
tänu kõigile, kes Hooandjas
annetasid veel puuduoleva raha.
Puhja kirikus toimus 12. juunil
Valga praostkonna sinodi kont
sertjumalateenistus millele järg
nes koosolek seltsimajas. Kohal
viibisid peale oma vaimulike ja
ilmiksaadikute ka peapiiskop
Urmas Viilma ja kantsler Andrus
Mõttus. Elva vallavalitsusest
lausus kõrgele kogule tervitus

sõnad Mikk Järv.
Võidupühal võeti võidutuli
vastu Vabadussõja mälestussam
ba juures. Sõna said Aarne Salo,
Mikk Järv, Kaja Udso ning trom
boonipaladega tervitas koguduse
noor Oskar Nõmm.

Riiete annetusmüük
Kogudus pakub Puhja vanas
kooli
majas soodsalt Soomest

Helve Pärn
tähistas
22. juunil oma
85. sünnipäeva

H

elve on Elva linna väga pika staaži
ga laulja, keda paljud tunnevad kui
Elva Ööbikut. Ta on alates 1961. aas
Foto:
ELVA
Maimu
ÖÖBIK.
tast naiskoor Kaja asutajaliige ja kauaaegne
Kenner
koorivanem ning laulab naiskooris tänaseni.
Helve oli alustalaks ka Elva kammer
koorile (hiljem segakoor Ave), mis loodi 1975. aastal.
Helve on laulnud nii Elva kultuurimaja naisansamblis kui ka
haigla naisansamblis.
Aastakümneid laulis ta duetti Viive Kürsaga. Helve on hinnatud
ka solistina.
Temas jätkub jõudu laulda ka Elva kirikukooris.
Peale laulmise tantsib Helve juba 25 aastat rahvatantsurühmas
Hõbemänd. Laulmise ja tantsimise kõrvalt harrastab ta ka
võimlemist ja ujumist.
Palju õnne, kallis Helve!
Õnnitlevad kõik endised ja praegused koorilauljad ning tantsijad.

Toimub IV Kipastu ja
Utukolga külapäev

R

annu jahiseltsi jahimajas toimub 1. augustil algusega kell
14 Kipastu ja Utukolga külapäev.
Oodatud on kõiki endiseid ja praeguseid Kipastu ja Utu
kolga külade elanikud.
Kavas:
» räägime küla muredest ja rõõmudest;
» krabi külateater „Piimäpukijutu“;
» tantsuks mängib Siim Jaanson;
» viktoriin ja ühismängud.

OSKAR NÕMM
VÕIDUPÜHAL.

Foto:
Tiit Kuusemaa

toodud riideid ja majakraami.
Annetusmüükide ajad on leita
vad nii Elva valla kui ka koguduse
kodulehel. Suur tänu Ülle Närs
kale ja paljudele teistele vaba
tahtlikele, tänu kelle panusele
selline tore võimalus kogukonna
hüvanguks üldse olemas on.
Uuskasutuse kraami kogub ja
saadab meile Soome heategevus
ühing Lootuse Täht. Iga autotäit
kaupa on aidanud talgute korras
maha laadida H. Kõrgeperve saa
detud kahveltõstuk ja kohalikud
inimesed. Aitäh abilistele! Kogu
tud annetuste toel suudame oma
iidse kiriku remonti jätkata ja
küllap ka lõpetada.
14. augustil toimub Valga
praostkonnas Kirikuöö. Elva val
las on avatud Elva, Puhja, R
 annu
ja Rõngu kirikud kell 18–22. Loe
lähemalt
valgapraostkond.ee.

LÜHIDALT

Toimuvad kontserdid, ekskur
sioonid ja palvused. Puhjas on
koostöös seltsimaja ja MTÜ Aja
Mäluga võimalik peale kirikus
toimuva veel vaadata ka näitusi.
Avatud on Kirikuaida suvekohvik,
mis on lahti laupäeviti kell 12–16.
Kirikuööl saab u
 udistada ka pas
toraadi äsja renoveeritud ruume.
9. augustil on Puhja kirikus
leeri mälestuspäev. Oodatud
on kõik, kellel on möödunud
ümmargune arv aastaid leeri
õnnistamisest. Kutsume inimesi
üles meelde tuletama seda oma
eakatest omastele ning julgusta
ma neid osalema.
Algamas on ka suvine leeri
kursus, kuhu on teretulnud kõik
usust huvitatud ja kogudusega
liituda soovijad.
Tiit Kuusemaa

Lauake katab end kaasavõetud piknikukorvidega!
Ettevõtmist toetab: Elva vallavalitsus, Kohaliku omaalgatuse
programm ja Rannu maanaiste selts

August tuleb taas spordikuu

E

lva vallas on traditsiooniliselt august spordikuu. Sel aastal on
tulemas mitmeid prestiižikaid võistlusi. Juba 8. augustil toi
mub Rand & Tuulberg Elva rattamaraton, samal päeval algab
ka Nike Arenal kahepäevane FC Elva jalgpallifest.
15. augustil toimub Elva triatlon ja peale seda 16. augustil Elva
avaveeujumise etapp. 22. augustil on võimalus kõigil osa saada Elva
valla esimesest Elamusjooksust, mis toimub samal ajal kui Elva Ela
musfestival, kus on peale palju põneva ka sportimisvõimalusi tut
vustav ala.
Peale tuttavate alade on see aasta võimalik katsetada ka teisi põ
nevaid alasid. Näiteks tuleb Eesti Tänavaspordi Föderatsioon tut
vustama Tänava treeningut. Võimalus on proovida ka rannavollet,
rannatennist, SUP lauaga sõitu, keskaegset võitlust, MMA’d ja palju
muud. Toimub ka igaastane loos kõikide kilomeetrikogujate vahel.
Spordikuu täielik kava ilmub nädal enne algust.
Spordikuule tõmbab joone alla 30. augustil toimuv kellatorni
jooks ümber Arbi järve.
Lisainfo: www.elvasport.ee
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VEEOHUTUS

Päästeamet annab nõu:

puhtaks teha. Võimalusel tasub
veekogusse panna pump, et eakad
ei peaks kastmisvett kaldalt kum
mardudes võtma. Nii on võimalik
vältida libastumise ohtu.
Rääkige oma eakate lähedastega
ja tuletage neile meelde, et arvesta
da tuleb oma võimetega ja krooni
liste haiguste jm tervise
riskidega
ning et arvesse tuleb võtta ka
ravimite kõrvalmõjusid. Kroonilis
te haiguste olemasolul võib füüsi
line koormus soodustada südame
rütmihäirete teket.

Kuidas tagada veeohutus?
Möödunud aastal kaotas
veeõnnetuste tagajärjel
oma elu 36 inimest.
Vaatamata sellele, et
Päästeamet korraldab
erinevaid kampaaniaid,
koolitab noori ning
jagab nõu erinevatel
info- ja ohutuspäevadel,
on uppunute arv siiski
küllaltki kõrge.

M

eist igaüks saab anda
oma panuse, et väl
tida õnnetuse juhtu
mist. Et vees olemine
oleks meeldiv, tuleb mõelda oma
ujumisoskusele. Seda, kuidas keegi
enda ujumisoskust hindab, on väga
individuaalne ja ujumisoskuse vale
hindamine võib viia 
õnnetusteni.
Iga veekogu käitub erinevalt ja
hakkamasaamine basseini soojas
ja kontrollitud vees ei pruugi olla
sama, mis avaveekogus. Seetõttu
tuleb ujumiseks valida selleks ette
nähtud koht.

Enne suplemist
kontrolli supluskohta
Kõige ohutum on supelda selleks
ettenähtud kohtades – avalikud
supel
rannad. Kui selliseid ei ole,
tuleb valida laugja kalda ja tugeva
põhjaga kohad. Jõgedes tuleb vali
da kõige aeglasema vooluga koht,
kus puuduvad keerised või muud
ohtlikud kohad. Enne suplemist
peavad täiskasvanud kontrollima
supluskohta ja veekogu põhja.

Samuti on tähtis teada, et vette
ei ole vaja hüpata, sinna tuleks
minna. Oluline on ka meeles

pidada, et ujuma ei tohi minna

täiskõhuga ega ülekuumenenuna.

Ujumine ja alkohol ei
käi kokku
Üldine reegel on ka see, et ujumine
ja alkohol ei käi kokku. Seega kui
märkad alkoholijoobe tunnustega
inimest veekogu ääres, tuleb kind
lasti sekkuda. Probleem seisneb
selles, et joobes inimese koordi
natsioon on häiritud (sellest annab
märku ka tema kõnnak maal). Ju
hul kui inimene otsustab alkoholi
joobes ujuma minna, võib tekkida
olukord, kus vett ja õhku hinga
takse pooleks ja tekib kõri spasm.
Tulemuseks lämbumine ja veekogu
põhja vajumine.

Lapsi tuleb järjepidevalt
valvata
Perega rannas olles tuleb meeles
pidada, et kuni 4-aastaseid lapsi ei
tohi veekogu lähedal haardeulatu
sest kaugemale lasta – väikelapsed
võivad vette joosta silmapilkselt.
Suurematel lastel, kes omapäi vees
käivad on oluline koguaeg silm peal
hoida. Õnnetused juhtuvad oota
matult ja kiirelt. Silmas tuleb ka
pidada, et kuigi täispuhutavad uju
mise abivahendid võivad tunduda
kasulikud ja toredad, siis tegelikult
on kõikvõimalikud täispuhutavad
veemänguasjad ja abivahendid oht
likud. Need võivad lapse rannast
eemale kanda ja ootamatult õhust
tühjaks minna. Samuti võivad lap
sed sügavasse vette kandunud asju
ära tooma minnes ohtu sattuda.
Ujumisrõngas võib tegelikust uju
misoskusest vale arusaama tekita

Märka veeohtu ja
võida auhindu!

P

äästeamet
korraldab
veeohutuse
teemalise
fotojahi ning kutsub kõiki huvilisi saatma fotosid ja lugusid ohtlikest kohtadest, kus
võivad juhtuda veeõnnetused.
Fotojahile laekunud töödest

seatakse üles rändnäitus.
„Oodatud on pildid ohtlikest
kohtadest, kus võivad juhtuda
veeõnnetused või halvemal juhul
uppumissurmad. Ohtlikud kohad
on näiteks kodude läheduses asu
vad tiigid, ujumiskohad, veega

Mida teha, kui keegi
satub ujudes hätta?

KUNI 4-AASTASEID LAPSI EI TOHI VEEKOGU LÄHEDAL
HAARDEULATUSEST KAUGEMALE LASTA.

Foto: Pexels

PANE TÄHELE

Ujuma minnes pea meeles:
» ära hüppa tundmatus kohas vette! Enne vette minekut hinda
alati kriitiliselt vee temperatuuri, läbipaistvust, sügavust, voolu,
lainetust, veekogu kaldaid ja põhja tüüpi;
» ujumise puhul arvesta, et vesi ja alkohol ei sobi kokku. Suuremas
seltskonnas tuleb leida keegi, kes jälgib teiste tegevusi, et need ei
oleks ohtlikud;
» hoia veekogu ääres lastel kindlasti silm peal. Uppuv inimene ei
hüüa appi ning seetõttu on eriti tähtis rääkida oma lapsele veega
seonduvatest ohtudest ja õpeta, kuidas vees käituda;
» ujuvahendite ja madratsite kasutamine toob kaasa igasuguseid
riske. On selleks siis tuule abil vaikselt sügavasse vette triivimine
või pisikene auk, mille tõttu ujuvvahend tasapisi tühjeneb. Tule
museks võib-olla ootamatult ohuolukorda sattunud laps.

da või lapse tagurpidi keerata ja vee
alla lõksu jätta.
Oluline on lastele selgeks teha,
kuidas vees ja veekogude lähedal
ohutult käituda, ning ergutada
neid hoiduma hoolimatust tegu
viisist, hoiatades neid selle võima
likest tagajärgedest. Päästeamet
jagab soovitusi, kuidas lastega
veeohutusest rääkida veebilehel
veeohutus.ee/suvi/lastega-rannas.

Rääkige eakate lähe
dastega veeohutusest

täitunud kraavid, katmata kae
vud, katkised purded jms. Samuti
tasub tähelepanu pöörata kõiki
dele teistele veekogudele nagu
järved, jõed, rabalaukad ja muud,
mis võivad halbade asjaolude
kokkusattumisel osutuda saatus
likuks,“ selgitas Põhja päästekes
kuse ennetusbüroo juhataja Reili
Kull. „Foto juurde ootame kind
lasti ka selgitavat teksti sellest,
kuidas jõuti ohtliku koha märka

miseni, miks see on märkamist ja
jäädvustamist vajav ning mis on
veekogu juures ohtlik,“ lisas ta.
Pildile püütud eriti 
ohtlike
olukordade
puhul
reageerib
piirkondlik ennetusbüroo ning
püüab leida koos koostööpart
neritega võimaluse ohuolukorra
lahendamiseks.
Fotojahil on oodatud osalema
igas vanuses fotohuvilised. Esi
tatud tööd peavad olema tehtud

Samuti tuleb silm peal hoida ka
oma eakatel lähedastel. Siin
kohal
kutsume kõiki üles jälgima, et

kodu
koha veekogud oleksid ohu
tud. Vette kukkumise 
vältimiseks
tuleks kodused vee
kogud võima
lusel piirata aiaga, avatud kaevud
katta kinni ja järsud kaldad prügist

Kui näete kaldalt pealt olukorda,
kus keegi on jäänud ujudes hätta,
siis toimige järgnevalt: kui Teil on
käeulatuses telefon, siis tehke enne
päästma asumist kõne numbrile
112.
Kui leiate, et hädasolija abista
mine on Teile jõukohane, siis es
malt vaadake, kas läheduses on ole
mas päästevahendid: päästerõngas
ja viskeliin – need on parimad abi
vahendid hädasolija päästmiseks.
Enne viset võtke viskeliini olemas
olul selle käepide või köieots nõr
gemasse kätte ja ärge laske enam
haardest lahti. Kui hädasolija on
kaugemal, jaksate kahe käega pa
remini visata, selleks astuge jalaga
köieotsale või viskeliini käepide
mele. Võtke hoogu ja visake pääste
rõngas hädasolija haarde ulatusse.
Tõmmake hädasolija kaldale.
Kui spetsiaalseid päästevahen
deid käeulatuses ei ole, siis tuleb
improviseerida. Kindlasti on või
malik leida midagi, mida kannata
nule ulatada. Tähtis on, et hädas
olija ja abistaja vahele peab alati
jääma mõni ese. Uppuja jõud on
meeletu ja ta klammerdub pääst
ma tulnud inimese külge nii mee
leheitlikult, et seab ka abistaja elu
ohtu.
Kogu info veeohutuse kohta leiab
päästeameti veebilehelt:
veeohutus.ee/suvi

Eestis. Pildid ja kohad ei tohi olla
lavastatud, samuti ei tohi piltidel
olla äratuntavaid inimesi.
Fotojahi täpsed tingimused on
kirjas veebilehel veeohutus.ee/
suvi/markaveeohtu.
Fotojahil osalevad tööd
on oodatud meiliaadressile
markaveeohtu@rescue.ee või
piirkondlike päästekeskuste
postkastidesse hiljemalt 16.
augustiks.
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KESKKOND

Suvel hoolda kaevu ja
kontrolli vee kvaliteeti
loodusele ning inimeste tervisele,
tuleb kindlasti appi kutsuda selle
ala asjatundjad. Kaevuvee desinfit
seerimise kohta tasub nõu küsida
Terviseametilt.

Keskkonnaamet mee
nutab kaevuomanikele,
et suvi on hea aeg
kaevuvee kvaliteedi

Kindlad nõuded

kontrollimiseks ja kaevu
hooldamiseks. Uue
salv- või puurkaevu
rajamine tuleb koos
kõlastada kohaliku
omavalitsusega.

K

ui salvkaev on pikka aega
puhastamata, vesi jäänud
seisma ja seda tarbitakse
vähe, halveneb kaevuvee
kvaliteet. Enne kaevuvee tarbimist
saab selle kvaliteeti kontrollida
veeanalüüsidega, mida tehakse
Terviseameti laborites. Lähemat
teavet veeanalüüside tellimise
kohta saab Terviseameti kesklabori
kodulehelt terviseamet.ee (laborid
-> Terviseameti laborid -> Keskla
bor -> Veeanalüüsid-staatiline).

KAEVU PUHASTUS.

Foto:
Ingrid
Vinn

Kui salvkaevust võetav joogi
vesi ei vasta mikrobioloogiliste
näitajate nõuetele, tuleks 
kaevu
desinfitseerida.
Kuna
suurem
osa kaevude desinfitseerimiseks
mõeldud biotsiide võivad valel

kasutusel 
põhjustada vee reos
tumist ja 
kujutada seeläbi ohtu

Kaevu hooldamisel tühjendatakse
see veest, setetest ja prahist ning
vajadusel tihendatakse rakete va
hesid. Et välistada pinnavee ja
maapinnalt pärineva vee sissevool
kaevu, peavad salvkaevu rakked
ulatuma vähemalt 70 cm kõrguse
le maapinnast, maapind salvkaevu
ümber peab võrreldes ümbritseva
reljeefiga olema kõrgem. „Kindlasti
peab salvkaev olema pealt korrali
kult kaetud, et see oleks turvaline
ning kaevu ei satuks sademevett
ega prahti,“ ütles Keskkonnaameti
keskkonnaosakonna vee peaspet
sialist Ingrid Vinn.
Suveperiood toob kaasa ka
aktiivse

ehitustegevuse
uute
kaevude rajamiseks. Salvkaevude
rajamisel, ümberehitamisel ja lam
mutamisel esitatakse omavalit
susele ehitusteatis koos vajalike
dokumentidega. „Joogivee tarbeks

Keskkonnaamet kogub
teavet karuputke
võõrliikide uutest
kasvukohtadest

K

eskkonnaamet ootab teateid karuputke võõrliikidest, et panna piir nende
ohtlike taimede levikule. Oluline on teada anda ka üksikutest
taimedest, sest üks taim võib
anda kuni 100 000 seemet. Just
praegu on karuputke võõrliike
lihtne tähele panna, sest kätte
on jõudnud nende õitseaeg.
Sosnovski karuputk ja hiid-ka
ruputk on ohtlikud nii inimese
tervisele kui ka meie kodumaisele
loodusele, seetõttu tuleb neid tõr
juda.
Keskkonnaameti
liigikaitse

pea
spetsialist Eike Tammekänd
selgitab, et riikliku tõrje õnnes
tumiseks on meil vaja teada kõiki
karuputke võõrliikide kasvukohti.
„Iga mitte-tõrjes olev kasvukoht
on levikuallikas. Seepärast oota
me infot taimede leiukohtadest
nii metsas, tagahoovis kui ka põllu
servas ja nii 100-taimelistest ko
looniatest kui ka üksikute taime
dega kohtadest,“ räägib Tamme
känd.
Karuputke võõrliigid on 1,5 kuni
4 m kõrged ja säravvalgete õitega.
Õiesarikates on üle 50, tipmises
sarikas üle 100 kiire (väikese õisi

KARUPUTKE VÕÕR
LIIGID ON ENAMASTI
2-2,5 M KÕRGED
JA SÄRAVVALGETE
ÕITEGA.

Foto:
Maarja
Nõmm

ku) ja alumised kiired on pikemad
kui keskmised. Lehelabad on kuni
1 meeter laiad ja üle 1 meetri pikad,
varred on jämedad, soonilised, ka

salvkaevu rajamisel on oluline mee
les pidada, et heitvee ja saasteainete
pinnasesse juhtimine pole lubatud
lähemal kui 50 meetrit salvkaevust.
Seega peab s alvkaevu ja imbväljaku
vaheline kaugus olema vähemalt 50
meetrit,“ sõnas Ingrid Vinn. Imb
väljakut kasutatakse seal, kus puu
dub tsentraalne kanalisatsioon reo
vee ära juhtimiseks.
Puurkaeve võib rajada ainult
ehitusloa alusel, mida tuleb samuti
taotleda kohalikust omavalitsusest.
Kohalik omavalitsus kooskõlastab
ehitusloa ja -projekti keskkonna
ametiga. Oluline on teada, et puur
kaevu rajamise võib tellida ainult
hüdrogeoloogiliste tööde tege
vusloaga firmadelt. Tegevusloa
olemasolu saab kontrollida majan
dustegevuse registrist (mtr.mkm.
ee) ja keskkonnaministeeriumi ko
dulehelt (www.envir.ee). Keskkon
naagentuur kannab puurkaevude
andmed keskkonnaregistrisse ja
need leiab ka veekasutusega seo
tud teavet koondavalt veebilehelt
veka.keskkonnainfo.ee.
Puurkaevu rajamisega seotud
küsimustega tuleb pöörduda kesk
konnaametisse ja kohaliku omava
litsuse poole.
Lisainfo: Ingrid Vinn
Keskkonnaameti keskkonna
osakonna vee peaspetsialist
ingrid.vinn@keskkonnaamet.ee
510 1355

rekarvased, punakate täppide ja
triipudega. Lähemalt saab luge
da keskkonnaameti kodu
lehelt:
keskkonnaamet.ee/et/eesmar
gid-tegevused/liigikaitse/karu
putke-torjumine.
Alates riikliku tõrje algusest
jõuab igal aastal keskkonnaame
tini teateid uutest kasvukohta
dest umbes sajal hektaril. „Selle
põhjal järeldame, et teadmata
kasvukohti on üle Eesti jätkuvalt
veel päris palju,“ tõdeb Tamme
känd. Kõige suurem hulk teateid
karuputke võõrliikidest laekubki

nende õitsemisajal – säravvalge
te suurte õisikutega taimed pais
tavad kaugele ja püüavad pilku.
Teadaolevaid kasvukohti on üle
Eesti ligikaudu 3000 hektaril ja
neid saab näha Maa-ameti kaardi
rakenduselt.
Taimest teatamiseks on kaks
võimalust:
» tee karuputke võõrliigist foto ja
saada asukohakirjeldus aadres
sile info@keskkonnaamet.ee;

LÜHIDALT
ELEKTRILEVI:
KIIRE INTERNETI
RAJAMISEGA ON
JÕUTUD ELVA
VALDA

E

lektrilevi on jõudnud
kiire interneti rajamisega Elva valda ja
alustas kiire interneti võrgu
ehitusega. Ehitustööd vallas
algasid Elva linnas, kus esialgu rajatakse kiire interneti
võimalus 378 kodule ja ettevõttele.
Rohkem infot leiate Elektri
levi kodulehelt elektrilevi.ee/
kiireinternet. Kodulehelt saate
vaadata, kas teie kodu kuulub
nende hulka, kes saab juba
täna liitud Elektrilevi kiire in
terneti võrguga.
Kui teie koduni võrgu raja
mine ei ole praegu ehitusplaa
nides, soovitab Elektrilevi esi
tada kiire interneti kodulehel
sooviavalduse. Mida rohkem
sooviavaldusi
konkreetsest
piirkonnast, seda suurem on
tõenäosus, et tulevikus võe
takse aadressid ehitusplaani.
Kiire interneti kohta leiate
rohkem infot Elektrilevi
kodulehelt: elektrilevi.ee/
kiireinternet.

» sisesta vaatlus loodusvaatluste
andmebaasi.
Kõik taimede uued kasvukohad
kaardistatakse, lisatakse andme
baasi ja liidetakse riikliku tõrje
plaanidesse.
Eike Tammekännu sõnul on
väga oodatud ka maaomanike või
kohalike elanike enda tõrjetege
vus. Keskkonnaamet on sel juhul
igati valmis nõuga aitama.
Karuputke võõrliigid on kantud
võõrliikide nimekirja ka Euroopa
Liidu tasandil. See tähendab, et
nende kasvatamine ja igasugune
leviku soodustamine on keelatud.
Eestis korraldab karuputke tõrjet
keskkonnaamet ja tõrjetööd kes
tavad maist kuni septembrini.
Lisainfo:
Eike Tammekänd
Keskkonnaameti liigikaitse
peaspetsialist
eike.tammekand@keskkonna
amet.ee
tel 5699 6334
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Elva vallas saab taotleda
lammutustoetust
Elva vallavalitsus kuulutab välja Elva valla eelarvest makstava
ühekordse rahalise toetuse taotlusvooru.

T

oetuse eesmärk on avalikus
ruumis asuvate kasutus
kõlbmatuks muutunud ja
maastikupilti kahjustavate või
ohtlike ehitiste lammutamise

toetamine. Taotlusi on võimalik
esitada 22. juunist 20. augustini.
Lammutustoetust on õigus taot
leda ja saada juriidilisel ja füüsili
sel isikul talle kuuluva Elva valla
haldusterritooriumil asuva ehitise
lammutamiseks.
Toetust on võimalik taotleda:
» ehitise lammutamise projektee
rimisele;
» ehitise lammutamiseks;

» ehitise lammutamisel tekkivate
jäätmete utiliseerimiseks.
Lammutustoetust
makstakse
summas, mis moodustab kuni
50% 
põhjendatud abikõlbulikest
kuludest, kuid mitte rohkem kui
vastava aasta eelarves ettenähtud
lammutustoetuse
kogusumma.
Toetuse suuruse määramisel lähtu
takse taotleja esitatud odavamast
hinnapakkumusest. Vallavalitsusel
on õigus võtta alternatiivseid hin
napakkumusi ja lähtuda toetuse
määramisel neist.
Toetus makstakse välja pärast

taotlusekohaste tööde lõpetamist ja
kuludokumentide esitamist. Taot
leja peab teostama toetatavad tege
vused 12 kuu jooksul toetuse kasu
tamise sihtfinantseerimise lepingu
sõlmimisest arvates.
Toetuse täielik andmine, selle
osaline andmine või sellest keeldu
mine otsustatakse 30 päeva jook
sul hindamiskomisjoni ettepaneku
saamisest.
Rohkem infot toetuse kohta leia
te elva.ee/lammutustoetus.
Lammutustoetuste
taotluste
vastuvõtt toimub Spoku-keskkon
nas.
Küsimuste tekkimisel palume
pöörduda ehitusspetsialisti And
res Maikovi poole: tel 504 4039 või
e-aadressil andres.maikov@elva.ee.

Augusti alguseni on võimalik
esitada värvimise toetuse taotlusi
Elva vallavalitsus kuulutas
välja Elva valla eelarvest
eramutele ja korterelamutele
fassaadide ja piirdeaedade
värvimise toetuse taotlus
vooru. Taotlusi saab esitada
3. augustini.

T

oetuse on mõeldud ela
mute fassaadide ja piirde
aedade värvi uuendamiseks

Elva valla haldusterritooriumil
üldplaneeringuga määratud tihe
asustusaladel. Toetuse suurus on
fassaadide värvimisel kuni 50% vär
vi maksumusest. Eramu värvimisel
on toetuse suurus maksimaalselt
200 eurot ning korterelamu värvi
misel maksimaalselt 400 eurot.
Piirdeaia värvimise puhul maks
takse toetust kuni 50% värvi mak
sumusest, kuid mitte rohkem kui
100 eurot.
Taotleja peab enne taotluse esi

tamist kooskõlastama vallaarhitek
tiga fassaadi ja/või piirdeaia värvi
lahenduse ja värvinäidised. Toetus
makstakse välja pärast taotluses si
salduvate tööde lõpetamist ja kulu
dokumentide esitamist.
Küsimuste korral võib pöörduda
vallaarhitekti poole: Jaanika Saar,
tel 53 481 114 või e-aadressil jaanika.
saar@elva.ee.
Lisainfo aadressil: elva.ee/fas
saadide-ja-piirdeaedade-varvimi
se-toetus

PANE TÄHELE!

Koerte ja kasside
vaktsineerimine
marutaudi vastu
Elva vallas toimub kasside ja koerte marutaudi vastu
tasuta vaktsineerimine sel aastal 5. ja 6. augustil.
5. AUGUST 2020 RANNU JA RÕNGU PIIRKOND

Rannu alevik. Kaupluse parkla

kell 9–9.30

Kureküla alevik. Mõisa tn 1

9.45–10.15

Väike-Rakke. Sangla kaupluse parkla

10.30–11

Valguta küla. Seltsimaja

11.30–12

Teedla küla. Bussipeatus

12.15–12.30

Rõngu alevik. Bussijaam (Turuplatsi)

12.45–13.15

6. AUGUST 2020 KONGUTA JA PUHJA PIIRKOND

Annikoru küla. Annikoru tee 16, endise katla
maja juures platsil

kell 9–9.15

Karijärve küla. Bussipeatus

10.45–11

Ulila alevik. Pargi tn 1 park

11.15–11.30

Rämsi küla. Keskuse tee 4

11.45–12.15

Puhja alevik. Nooruse tn 3 parkla

12.30–12.45

Marutaudi vastu vaktsineerimine on kohustuslik mitte harvem kui
üks kord 24 kuu jooksul.
Märgitud aegadel ja kohtades on süstimine tasuta. Kompleksvaktsiini (katk, hepatiit, paroviirus) või kiipimise soovi korral
teatada sellest eelnevalt (tasuline). Koerad tuua süstimisele ja
lutusrihma otsas, kurjad koerad suukorviga. Kaasa vaktsineerimis
tunnistus või looma pass.
Tartumaa volitatud loomaarst Aivar Lastik, tel 513 6245
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LUGEJA KÜSIB

Mida tuleb silmas pidada
avaliku ürituse loa taotlemisel?
Avalik üritus on avalikus kohas toimuv ja avalikkusele
avatud lõbustusüritus, võistlus, etendus, kaubandus
üritus või muu sellesarnane inimeste koosolemine, mis
ei ole koosolek.
Millal tuleb avaliku ürituse luba
taotleda?
» Kui teil on avalikkusele suuna
tud üritus, millest võtab osa roh
kem kui 150 inimest.
» Kui sellega kaasneb alkoholi pak
kumine ja müük, kaubanduste
gevus või müra- ja valgusefekti

de korraldamine (nt ilutulestik)
või muud asjaolud, mis võivad
osavõtjatele kujutada ohtu.
» Kui üritus toimub avalikus kohas.
Ürituse loa taotlus tuleb esitada
hiljemalt 20 tööpäeva enne avaliku ürituse pidamise päeva Spoku

keskkonnas: elva.ee/et/e-taotlus
te-valik.
Ürituse korraldaja on kohusta
tud tagama osavõtjate ohutuse ja
turvalisuse ning heakorrastama üri
tuse toimumise koha.
Avaliku ürituse korraldamise
ja pidamise korra Elva vallas leiate: riigiteataja.ee/akt/425052018012.
Lisainfo:
Margit Kink, kultuurispetsialist
margit.kink@elva.ee või
tel 5855 3137

HELGI SALLO
KATRIN KARISMA
ANNE VEESAAR
Lavastaja Eero Spriit
Kunstnik Jaak Vaus

TURVALISELT,
HÕREDALTPILETITE ARV
PIIRATUD!

06., 07., 08. august
Elva Vaikse järve kaldal
kl. 19.00
PILETID PILETILEVIS, PILETIMAAILMAS JA KOHAPEAL!

VANA BASKINI TEATER
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ELVA VALLAVOLIKOGU INFO

LÜHIDALT

XXXI vallavolikogu istungi kokkuvõte

Elva vallavolikogu haridus- ja
noorsootöö komisjon

Istung algas vallavanema ülevaatega vallavalitsuse ja hallatavate asutuste tööst. Vallavanem
selgitas täpsemalt eriolukorrast tulenevaid lisaku
lusid ja nende katmist. Eraldi teemaks tõusis va
reseid puudutav küsimus. Varestega seotud prob
leemi tõstatas volikogu liige Rein Abel, kelle sõnul
on tema poole pöördunud Elva linna elanikud, kes
peavad olukorda väljakannatamatuks ning soovi
takse, et vallavalitsus võtaks midagi ette.
Priit Värv andis ülevaate spordikomisjoni
tööst. Spordikomisjon on arutanud Elva spordi
hoone ehitamise ja sisustamisega seotud teemasid,
spordiklubide koostööd ja toetamist, spordirajatis
te olukorda ja tulevikuväljavaateid uute spordiraja
tiste ehitamisel.
Volikogu kinnitas Elva valla 2019. aasta majandusaasta aruande. Vallavanem Toomas Järveo
ja luges ette otsuse eelnõu, mille kohaselt kuuluvad
majandusaasta aruande koosseisu tegevusaruan
ne, raamatupidamisaruanne koos eelarve täitmise
aruandega ja sõltumatu vandeaudiitori aruanne.
Revisjonikomisjoni esimees Tõnu Aigro lisas aru
andele komisjoni seisukoha, milles komisjoni kõik
liikmed nõustusid audiitori arvamusega.
Volikogu kinnitas II lisaeelarve ja muudatused põhieelarves. Elva valla 2020. aasta II lisaeel
arve korrigeerib eelarvet, kuna riiklike õigusakti
dega on vallale eraldatud täiendavaid vahendeid.
Muudatused on seotud ka pandeemiast tingitud
tulude vähenemisega, seetõttu vähendatakse per
sonalikulusid ja lisatakse eelarvesse eriolukorrast
tulenevaid täiendavaid kulusid. Täpsemalt kärbi
ti vallavalitsuse ja hallatavate asutuste palgafon
dis olevat 3% puhvrit, mis on mõeldud lisatasude,
preemiate jms maksmiseks.
Volikogu täpsustas tunnustamiste korda. Vo
likogu muutis Elva valla tunnustusavalduste kor
ras tunnustamiseks esitamise tähtaegu, et tähtajad
oleksid ühtlustatud, see kergendab nii tunnusta
miseks esitamise kui ka tunnustamise otsustajate
tööd. Üldine tähtaeg kandidaatide esitamiseks on
edaspidi 31. detsember.
Muudatused tegevustoetuste taotlemise
korras tagavad parema kontrolli toetuste üle.
Elva valla tegevustoetuste määrust täiendati lau
sega „Lapsevanem või lapse eestkostja peab o
 lema
kinnitanud lapse spordiklubis osalemise". See
tähendab, et edaspidi annab lapsevanem või lapse
eestkostja eraldi kinnituse oma lapse osalemise
kohta spordiklubi treeningutel. Kinnituse saab
anda Spoku-keskkonnas ja haridus- ja kultuuriosa
konnas kohapeal.
Elva vald taotleb riigilt tasuta maad lasteaia
parkla ehitamiseks Rõngu alevikus. Rõngu laste
aial puudub parkla, seni on kasutatud katlamaja
maad, kuid seoses katlamaja rekonstrueerimisega
kaob see võimalus ära. Lasteaia naabruses, Aia tn
2a, on riigile kuuluv maatükk, millest ligikaudu
2000 m2 suurust osa taotleb vald munitsipaal
omandisse eesmärgiga sinna rajada lasteaia klien
tidele ja töötajatele parkla.
Enampakkumise korras müüakse vallale

mittevajalik kinnistu Lossimäe külas. Elva vald
võõrandab enampakkumisel Lossimäe külas asuva
Mädaka kinnistu. Kinnistu suurus on 756 m2 ja kin
nistul asub amortiseerunud saunahoone. Maatüki
sihtotstarve on ühiskondlike ehitiste maa. Kinnis
tul puudub avalik juurdepääsutee. Volikogu otsus
tas kinnistu enampakkumisel võõrandada.
Volikogu nõustus geoloogilise uuringuloa
andmisega. Keskkonnaameti menetluses on geo
loogilise uuringuloa taotlus Purtsi külas asuvale
Kurejärve karjääri maaüksusele. Kurejärve karjää
ris on eelnevalt tehtud kaevandamistöid , kuid ei
ole selge, mis mahus on seal veel kruusa ja liiva.
Maaüksus kuulub riigile, kuid riik on enampak
kumise korras võõrandanud uuringuloa saamise
õiguse, mille omandas OÜ Makita Karjäärid. Voli
kogu nõustus keskkonnaameti otsuse eelnõuga,
mis l ubab Makita Karjäärid OÜ-l uuringuid teosta
da. Uuringuloa andmisega nõustumine ei tähenda
automaatselt kaevandamisloa andmist tulevikus.
Volikogu andis loa sõlmida hoonestusõigus
vallale kuuluvale kinnistule. Kinnistu Kentsi
paisjärv asub Mälgi külas ja sellel asub Kentsi pais
järv, maa sihtotstarve on 95% veekogude maa ja
5% üldkasutatav maa. Kinnistu suurus on 62,15 ha.
Hoonestusõigus antakse tasuta ja otsustuskorras
20 aastaks vallale kuuluvale sihtasutusele Elva kul
tuur ja sport. Hoonestusõiguse eesmärk on taasta
da Kentsi paisjärv ja arendada see välja puhke- ja
turismi piirkonnaks. Sihtasutuse üks põhikirjaline
ülesanne on majandada, hallata, arendada ja rajada
kultuuri-, spordi- ja turismiehitisi. Taastamistöö
de lõpus on veekogu taastunud ja loodud sobivad
tingimused kavandatavate jätkutegevuste tarbeks.
Samaaegselt paisjärve taastamisega saab alustada
paisjärve ümber taristu ja väikevormide rajamist.
Informatsiooni ja sõnavõttude päevakorrapunktis esitas volikogu liige Vahur Jaakma frakt
sioonide Elva
maa esimesed ja Elva vallakodanik
pöördumise volikogule ja vallavalitsusele. Pöör
dumine ja ettekanne oli ajendatud Hellenurme
detailplaneeringu menetlusest. Täpsemalt on tege
mist Tallimäe küüni, Mõisa tõllakuuri, Mõisa aed ja
Ääre maaüksuste detailplaneeringuga, mis käsitleb
arendaja AS Lõuna-Eesti hooldekodu Hellenurme
kompleksi laiendamist. Vahur Jaakma tutvustas
planeeringu senist käiku ja leidis, et vallavalitsus
pidurdab põhjendamatult menetlust. Pöördumise
ettepanek oli jätkata õigus- ja mõistuspärast me
netlust, sest planeeringuga ei suurene hooldavate
arv vaid paranevad elutingimused.
Abivallavanem Mikk Järv tegi ettekande, milles
selgitas vallavalitsuse seisukohta, mis seisus on
detailplaneering ja miks on selle menetlus veni
nud. Mikk Järve sõnul ei ole planeeringu koostaja
suutnud esitada sotsiaalsete mõjude analüüsi, mis
annaks selge hinnangu, millised mõjud tekivad
planeeringu elluviimisel. Mikk Järv põhjendas sot
siaalsete mõjude analüüsi vajadust sellega, et piir
konnakogu ja kohalikud elanikud on tundnud mu
ret seoses hooldekodu planeeritud laienemisega ja
sellega kaasnevate mõjudega külaelanikele.

A

astaringselt on komisjon oma tööd teinud ning nüüd jaga
me mõned infokillud ka vallarahvaga.
Mis on komisjoni eesmärk? Eelkõige arutada vallavalitsuse
tõstatatud küsimusi ja eelnõusid ning edastada need volikogule. Vaja
dusel tuleb ka ise erinevaid hariduse ja noorsootöö teemasid arutada
ning volikogule infot anda. Oluline eesmärk on tutvuda valla erineva
te haridusasutuste ja noortekeskustega, olla kursis nende rõõmude ja
muredega.
Millised teemad on komisjonist läbi käinud? Kindlasti üks teema
sid on haridusasutuste haldamise üleviimine Elva Teenuste ja Elva
Varahalduse alluvusse. Praegu ei saa veel teha lõplikke kokkuvõtteid
ja järeldusi. Augustis kohtuvad haridusasutuste juhid haldusfirmade
ga, et täpsustada ülesandeid ning lahendada tekkinud küsimusi.
Komisjoni läbib alati ka valla eelarve ja eelarvestrateegia. Kinni
tatakse erinevate asutuste põhimääruseid, tutvutakse ülevaadetega
noorsootööst ja huviharidusest. Huviringidesse registreerumine läbi
ARNO keskkonna annab veelgi parema ülevaate huvitegevusest ja
huviharidusest Elva vallas.
Hariduskomisjon tutvus ka Elva laste-ja perekeskuse tööde ja tege
mistega. Seal toimus ühisistung sotsiaalkomisjoniga, kus saadi üle
vaade laste ja noorte sotsiaalsetest probleemidest ja lahendustest.
Aktiivselt on käivitunud Elva valla noortevolikogu. Koos tegutse
takse nii sündmuste korraldamisel kui ka projektide käivitamisel ning
ka noorteinfo sisu ja levitamise täiustamisel. Sügisel toimub Elva
valla noorsootöö kvaliteethindamine, kus saab tagasisidet nii sise
hindamiselt kui ka välisvaatlejatelt.
Valla haridusosakond on teinud komisjonile ettekandeid oma
projektidest: tugispetsialistide teenuste projekt ja koostöö, palga
korraldussüsteemi väljatöötamine haridusasutustes. Päevakorras on
mitmeid kordi olnud küsimus, et kuidas oleks erivajaduste laste toe
tamine valla haridusasutustes kõige lapsesõbralikum. Komisjon on
toetanud ideed, et asutuses endas peab olema tugispetsialistide kom
petents, mitte ainult kompetentsikeskuses. Küll aga oleks vajalik, et
puuduvat kompetentsi saab tellida kompetentsikeskusest.
Arutlusteemadeks on olnud veel haridustöötajate tunnustamise
korraldus, noorte omaalgatusfondi korraldus ning teadmiseks võeti
Innove korraldatud rahuloluküsimused-vastused üldhariduskoolides.
Üldjoontes on meie koolide õpilaste tagasiside rahuldav, aga eks aren
damist vajavaid teemasid jätkub.
Erinevaid teemasid on veel komisjonist läbi käinud, aga olulisemaks
küsimuseks-lahenduseks on haridusosakonna plaan haridusasutuste
liitmises, juhtimise ühtekoondamises või sulgemises. Paljuski on see
tingitud prognoosist, et 10 aasta pärast väheneb laste-noorte arv val
las 25%. Need teemad-arutelud on valla erinevates sihtgruppides juba
toimunud. Hariduskomisjoni lubati need tuua koondina sügisel, et
komisjon saaks oma arvamuse kujundada. Juba praegu on tõstatatud
mitmeid nii majanduslikke kui ka hariduslikke küsimusi sellel teemal
ning komisjon leiab, et analüüsi aluseks ei tohi olla ainult majandus
likud näitajad.
Kriisiaeg ei toonud õnneks kaasa suuri eelarve kärpeid. Vähenes
vaid asutuste palgafond 3% lisavõimaluste osas (mis oli mõeldud
preemiate ja lisatasude maksmiseks).
Komisjoni üksmeelne otsus oli, et nn kriisiajal said kõik haridus
asutused väga hästi hakkama. Suheldi elektrooniliselt nii asutuses
siseselt kui ka laste, noorte ja lapsevanematega.
Komisjon tänab eriliselt kõiki õpetajad, kes panustasid kriisiajal
ehk veel rohkem kui igapäevatöös ning loomulikult suur tänu ka
lastele ja õpilastele, kes said erinevate ülesannetega hakkama ning
tegid koostööd.
Leelo Suidt
Elva vallavolikogu haridus-ja noorsootöö komisjoni esimees
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Kogukondliku turvalisuse
toetusprogramm taotlusvoor
avatakse 27. juulil
Kogukondliku turvalisuse toetusprogrammi 2020. aasta toetusvoor on avatud 27. juulist 1.
septemberini.
Toetusprogrammi eesmärk on suurendada kogukondlikku algatust turvalise elukesk
konna kujundamises lähtudes siseturvalisuse valdkonna arengukavadest ja strateegiatest.
Toetusprogrammi eesmärgi saavutamiseks toetatakse tegevusi, millega:
» panustatakse kogukonnaliikmete turvalisuse ja ohutuse alaste teadmiste ja oskuste
kasvu;
» vähendatakse riskikäitumist;
» arendatakse kogukonnaliikmete osalusel põhinevaid turvalisust ja ohutust tagavaid
tegevusi ja teenuste pakkumist.
Taotlejaks võib olla mittetulundusühing ja sihtasutus, kelle liikmeks või asutajaks ei ole
riik ega kohaliku omavalitsuse üksus. See nõue ei kohaldu vabatahtlike päästjate või mere
päästjate tegevust korraldavale mittetulundusühingule ja sihtasutusele.
Ühe projekti toetuse piirsumma on 3 500 eurot.
Programmi taotlusvormid ja info leiate Tartumaa omavalitsuste liidu kodulehel: tartu
maa.ee/projektid/kogukondliku-turvalisuse-toetusvoor

Praktiline koolitus
„Samm tööellu muutuval tööturul“
Kutsutakse osalema tasuta k

oolitusel
„Samm tööellu muutuval tööturul“, m
 ille
kohta toimub infotund 19. augustil algusega
kell 12.
Koolitus on suunatud neile, kes on olnud
tööturult eemal viis kuud või kauem ja het
kel ei õpi ning neile kes on vanuses 50+ ja
hetkel ei tööta ega õpi.
Koolitusel saab teada rohkem enda või
maluste ja tööturu kohta ning selgust teha
häid valikuid.

Võimalus on minna erialasele kursusele ja
saada tasuta karjääri-, psühholoogilist ja
võlanõustamist ning osaleda tööpraktikal.

Koolituse (kokku 130 tundi) osad on:

Tegevusi toetavad Euroopa sotsiaalfond ja
Elva vallavalitsus.

» töövestlus;
» isikliku tööõnne valem;
» muutuv tööõigus;
» arvuti tööotsingul;
» tööklubi.

„Arvutikoolitus veidi oskajale“
Tartu Rahvaülikool kutsub elukestvas õppes vähem osalenud täiskasvanuid tasuta arvutikoolitusele, mis
toimub Elva linnaraamatukogus.
Koolituse sihtgrupp on:
» madalapalgalistel ametikohtadel
töötavad inimesed;
» kõrgharidusega lihttöölised;
» madala haridustasemega väikelaste
vanemad;
» üldkeskharidusega elanikud;
» töövõimetuspensionärid ja pensio
närid, kes soovivad tööd leida.
Koolitaja: Kadi Tamm

Toimumisaeg: 10.08, 11.08, 17.08 ja 18.08
kell 9.30–13.30
Koolitus on tasuta!
Info ja registreerumine:
www.rahvaylikool.ee
Tel 7361 548, 5330 5205 (alates 3. august)
maarja@rahvaylikool.ee
Koolitus toimub Eesti Vabaharidusliidu
täiskasvanute võtmepädevuste arendamise projekti "Prioriteetsete võtmepädevuste arendamine 2018-2020" raames.

Koolituse maht: 20 akadeemilist tundi
Toimumiskoht: Elva linnaraamatukogu
(kaminasaal), Tartu mnt 3, Elva

Kavilda ürgoru nõlvadel ootab
külastajaid luulenäitus
"Samm-sammult metsa poole..."

Taotlused esitada elektrooniliselt ja digi
allkirjastatult e-aadressile tol@tartumaa.ee.

» eneseanalüüs;
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Kogu koolitus on tasuta. Transpordikulud
kompenseeritakse ning koolitusel on tasu
ta toitlustamine ja vajadusel lapsehoid.
Infotunnil osalemiseks on vajalik registree
rumine, mida palutakse teha telefonil 526
5488 või e-aadressi ingrid.purje@jmk.ee.

19. juulist 20. septembrini ootab Vahessaare külas Kavilda ürgoru nõlvadel külasta
jaid Piia Rajaste luulenäitus "Samm-sammult metsa poole...".
Matkaraja suurematele puudele kinnitatud loodusest inspireeritud eneseavas
tuslikud mõttekäigud viivad külalise meditatiivsele rännakule iseendasse.
Näitust võib külastada iga päev päikesetõusust loojanguni. Näitus algab Kivisti
ku talukoha värava juurest (kui värav on lukus, siis siseneda värava kõrvalt). Matka
rada on tähistatud viitadega. Raja lõpus asub allikas, kus rännakult tulija saab soovi
korral janu kustutada. Raja läbimine võtab 30-45 minutit. Rada ei sobi liikumisras
kustega inimestele.
NB! Palun matkarajal liikuda vaikselt, et metsaelanikke mitte häirida!
Info ja tagasiside: info@draakonjadelfiin.ee või 5358 4565

Elva saun ootab saunalisi
Elva saun asub aadressil Puiestee tn 2,
Elva linn.
Saun on avatud iga neljapäev, reede
ja laupäev kell 13–20. Viimased inime
sed lubatakse sauna tund enne sauna
sulgemist.
Saunaliste kasutada on 55 lukustata
vat kappi ja kaks eraldiseisvat pesuruu
mi ja leiliruumi.
Leiliruumis võib kasutada kaasa
toodud vihta ja samas on ka võimalus
muretseda viht kohapealt.

Saunapileti hinnad:
» täiskasvanu – 5 €;
» pensionär (s.h. töövõimetuspensio
när) – 4 €;
» õpilane (vanus 7–18) – 3,5 €;
» laps – 2,50 €;
» perepilet (kuni 2 täiskasvanut ja 2
last/õpilast) – 11 €.
Lisainfo telefonil 527 4620

Töökuulutus
Elva Varahalduse OÜ võtab tööle
välihooldustöötaja, kelle ülesanne
on Elva kesklinna kinnistute välise
heakorra tagamine.
Tööle asumise aeg: juuli 2020
Töö asukoht: Elva linn
Tööaeg: Täisööaeg (alates kell 7)

Isikuomadused: kohusetundlikkus,
töökus, hea tervis
Kandideerimiseks esitada CV (eluloo
kirjeldus) e-aadressile varahaldus@elva.
ee või postiga aadressile Kesk tn 21, Elva
linn.
Lisainfo telefonil 747 0000
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KUULUTUSED
Majade värvimine ja fassaadi korrastus.
Tel 5599 3526
Müüa lõhutud küttepuid (kuivad, märjad)
koos veoga. Tel 509 3453
Lastega pere soovib üürida maja või
majaosa Elvas või Elva lähiümbruses.
Tel 5695 7846

Kasumetsa küttekontor: erinevat sorti
kvaliteetsed küttepuud veoga. Tel 529 2305.
www.kasumetsa.ee

Ostan metsa- ja põllumaad. Tel 552 7322,
e-aadress: metsmaa@outlook.com.

Korstnapitside ehitus ja remont, pott
sepatööd, korstnapühkimine.
Tel 5557 9399.

Erinevad kaevetööd Elva vallas. Info tele
fonil 5336 5372 või varuosad@autoosa.com

KP Grupp OÜ Elvas otsib kaminapuude
pakkijaid. Tel 525 3786
Soovin osta 1–2-toalist keskküttega
(kuni 40 m2) korterit Elvas (võib vajada
remonti). Tel 5818 0746, e-aadress:
mannikriho@gmail.com
Muru niitmine, aiatehnika remont.
Vajadusel transport. Tel 5340 7836

Soovin osta vana abimootoriga jalgratta
(võrri) või kahekäigulise mopeedi. Võib
vajada remonti. Tel 5345 9300 Heino

Vajame algavaks hooajaks maasikakorjajaid. Info telefonil 5691 2150 või 5691 2151

Korstnate ehitus ja remont koos vajalike
plekitöödega. Pikaajaline kogemus.
Tel 5618 9517, joosep.sepp@mail.ee.

Saeketaste ja -kettide teritus ja parandus.
Höövliterade teritus. Telefon 5198 4130.
Boilerite paigaldus ja puhastus. Santehni
lised tööd. Ehitus- ja remonditööd. Vanni
tubade remont. Tel 5362 6227

Ostan kasvavat võsa – kraavid, põlluääred,
sood, metsaalused, valgustus ja harvendus
raie. Hea hind, väga kvaliteetne käsitöö.
Tel 510 9827, tammepalk@gmail.com

Piirikivi Talus müüa maasikaid (Sort
Polka ja Sonsatsion) ja vaarikad. Lisainfo
5677 3023

Pottsepatööd, kaminad, ahjud, pliidid,
korstnad, soemüürid. Tel 5348 0240

Südamlik kaastunne
Kalevile ja Lembitule
peredega kalli isa,
äia ja vanaisa

SA Elva Teenused otsib oma meeskonda
Töökat, rõõmsameelset ning kohuse
tundlikku
KOKKA (1,0) Puhja lasteaed Pääsusilma
(tähtajaline)
Pakume:
» meeldivat ning toetavat töökollektiivi;
» 35 päeva puhkust;
» professionaalseid töövahendeid;
» tasustatud lisa puhkepäevi;

» võimalusel jätkata kokana mujal asutuses
peale tähtaja lõppemist.
CV, kvalifikatsiooni tõendavad dokumendid
ja kirjeldus eelnevast töökogemusest saata
hiljemalt 03.08.2020 a. aadressile teenu
sed@elva.ee või tuua kohapeale (Elva, Kesk
17) kokkulepitud ajal.

Kalju Lõhmus

Lisainfo: teenused@elva.ee / 588 44799

Müüa lõhutud küttepuid, koorem 6 m3
koos veoga. Tel 525 1746
Ohtlike puude raie / hooldus / kändude
freesimine. Tel 5686 6157
Kõik pottsepatööd, telefon 5851 9785.
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
Korvtõstuki teenused. Ohtlike puude lõikus, okste purustamine, katuste
samblapesu, akende pesu jne.
Tel 5597 7007, www.tlo.ee.

HAUAKIVID,

PLAADID JA PIIRDED

valmistamine, paigaldamine,
puhastamine, kivi asendi taastamine
Kasutame kvaliteetset Soome graniitkivi.

kaotuse puhul.

Indrek 5107312

Kalevi klassikaaslased
Palupera koolist

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

SISUTURUNDUS

E-Selver on nüüd
saadaval kogu
Tartumaal
Elva inimesed on e-Selveriga tuttavad
juba mõnda aega! Kojuvedu alustasime aasta algul Tartu linnas ja selle
lähiümbruses. Elva ja Nõo lisandusid juunikuuga ning peagi saime aru,
et mõistlik on pakkuda e-toidupoe
kullervedusid kogu Tartumaal. Nüüd
on see tehtud!
E-Selveri muhedad kullerid toovad nüüdsest kõigis Tartumaa paikades kauba kätte samal päeval, kui
teed tellimuse päeva esimeses pooles.
Koduuksele toimetab kuller toidu- ja
tööstuskaupu, mida on valikus üle
10 000 kaubaartikli. Nii lisandub esimest korda ka Tartumaa väiksematesse paikadesse kohalike pisipoodide
kõrvale võimalus saada maakodusse
või suvilasse kätte supermarketi kaubavalik, selleks ise linna sõitmata.
Linnas elavale inimesele on e-Sel-

ver aga mugav ajasäästmisviis – poeskäimise aega saab nüüd kulutada
millelegi väärtuslikumale. Ka lastega emad tänavad meid, sest suured
mähkmepakid ja plokid beebitoitu
jõuavad nüüd vaevata tuppa.

Täna tellid, täna saad kauba
kätte!
E-Selveril on Eesti suurim teeninduspiirkond, järjekordi meil pole
ning kui teed tellimuse päeva esimeses pooles, saad kauba kätte veel samal päeval!
Laias valikus on nii toidu- kui
tööstuskaubad – täpselt nagu kõige
paremini varustatud supermarketiski. Kaup on värske ja sinu tellimuse
komplekteerijad on hoolikad – valime tooted välja nii nagu valiksid sa
neid ise!

Kuidas tellida?
Kallaste

Tabivere

Kolkja

Varnja

2. Määra kauba
kättesaamiseks
endale sobiv aeg
ja asukoht

Puhja

3. Vali välja kaubad
ja lisa need ostu
korvi

Rõngu

Juulikuust alates katab e-Selveri kojuveoteenus kogu Tartumaad
(v.a Piirissaare).
E-Selveri kliendil on võimalus ka
tellimuse teekonda jälgida. Kohe,
kui kaup on kokku pandud, bussi
tõstetud ning see hakkab kauplusest
kliendi poole liikuma, hakkab ka
klient kaardil liikuvat bussi nägema.
Kaardi link saabub koos tellimuse
kinnituse ja arve-saatelehega. Kaart
uueneb iga 20 sekundi järel.
Samuti saavad e-Selveri kliendid
tellimust tehes valida, kas kaup pakitakse kile- või paberkotti. Paken-

1. Mine lehele
www.selver.ee
ja logi sisse Partnerkaardiga või
jätka külalisena

disoovist tuleb märku anda tellimuse
ostukorvi vaates, täites tärniga kastike
„Soovin, et kilekoti asemel pakendatakse tooted paberkotti“. Kilekott
jääb aga pakendina kasutusse sügavkülmutatud toodete puhul, millele
otsitakse samuti keskkonnasäästlikumat alternatiivi. Kile- ega paberkoti
eest klient raha maksma ei pea.
Lisaks laiale valikule toidu- ja tööstuskaupadele toob e-Selver koju kätte
ka suure kodutehnika nagu külm-

4. Kontrolli üle
enda ostukorvi
sisu ja maksa
internetipangas
5. Oota kullerit
enda määratud
kohas ja kella
ajal!
kapid, pesumasinad, telerid, aga ka
mängukonsoolid.
E-Selveri laia valikuga saad
tutvuda meie veebipoes aadressil
www.selver.ee.
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TEATED
Elva valla sündmuste kalender
KUUPÄEV

SÜNDMUS

ASUKOHT

PILETI HIND

19. juuli - 20.
september
22. juuli kell 19
24. juuli kell 20

Luule matkarada
"Samm-sammult metsa poole"
Kultuurikolmapäev - Tantsukontserdid
Etendus „Lollidemaa“

tasuta

25. juuli kell 18
25. juuli kell 19
29. juuli kell 19

Kirepi juulipäev
Toomas Anni – 35 aastat laval
Kultuurikolmapäev - Kontsert ja simman
Konguta Rahvamaja kollektiividega
Näitus - Maire ja Alo Aarsalu maalinäitus
Matk raamatuga

Vahessaare küla, Ka
vilda ürgoru nõlvad
Elva keskväljak
Waksali Wabriku
hoov
Kirepi küla
Ulila suveaed
Elva keskväljak

kuni 31. juuli
augusti igal es
maspäeval kell 14
31. juuli kell 17
1. august –
30. september
1. august kell 9
1. august kell 10
1. august kell 14
2. august kell 18
5. august kell 19
5. ja 6. august
6. august kell 18
6. august kell 19
6.–8. august
kell 19
8. august
8. august
8. august kell 14
12. august kell 19
12. august kell 19
13. august kell 18
13. august kell
19.30
14. august kell 21
14. august kell
18–22
14.–15. august

20. august kell 12

22. august kell 11
22. august kell 12

sündis 04.06.2020

Kõu Sootla

Rico Mõtsar

sündis 18.06.2020
19.06.2020

Kelly Voivod sündis

Marleen Ermel

Ron-Karlos Kalmus

Irene Marie
Erikson

Gether Kirk

sündis 12.06.2020

Elva kultuurikeskus

tasuta

Elva kultuurikeskus

tasuta

Selle suve laat
Mustlastantsu päevad, ansambel Hoovus
IV Kipastu ja Utukolga külapäev
Mustlastantsu päevade lõpetamine kontserdiga "Ennusta mul mustlane"
Kultuurikolmapäev - Tantsuklubi rahvamuusikutega, tantse õpetab Ülo Saaremõts
Kasside ja koerte vaktsineerimine
NUKU Teater: Röövel Hotzenplotz
LendTeatri etendus "Kassi-hiire mäng"
Vana Baskini Teater
"Metsas ei kuule su karjumist keegi"
Jalkafest FC Elva 20
Külastusmäng "Unustatud mõisad 2020"
Palupera mõisas
Aivar Teppo mälestuspingi avamine
KultuuriKolmapäev - kontsert Puhja seltsimaja
kollektiividelt "Üks kirju suvine kimp"
Kontsert ansamblilt Jää-äär
Vabaõhu kontsertjumalateenistus

Puhja park
Rõngu rahvamaja
Kipastu jahimaja
Koruste küla
Salulaane
Elva keskväljak

tasuta
tasuline
tasuta
tasuline

Elva vald
Elva lauluväljak
Elva LendTeater
Elva Vaikse järve
kaldal
Waksali Wabrik
Palupera mõis

tasuta
12 €
6€/8€
17 € – 20 €

Arbi järve ääres
Elva keskväljak

tasuta
tasuta

Verevi motell
Rannu järvemuu
seumi terass
Tulimägi, Ervu

15 € – 20 €
tasuta
tasuta

Kaja Raidma

Puhja kiriku juures
Elva, Puhja, Rõngu,
Nõo, Rannu kirikud
Tartumaa tervises
pordikeskus
Valguta tiigi juures

tasuta
tasuta

kaotuse puhul.

Regilaulude õhtu Armuorus
Filmi "Väike reekviem suupillile" (1972)
Valga praostkonna Kirikuöö. Elva, Puhja,
Rõngu, Nõo, Rannu kirikud avatud
Eesti Hip Hop festival

Elva avavee ujumine 2020
Sume suveõhtu souli ja jazziga
ANET&Johannes Laas kitarril
KultuuriKolmapäev - kontsert Rõngu rahva
maja kollektiividelt
Eest Vabariigi iseseisvuse taastamise
29. aastapäeva tähistamine. Kirikukontsert
"Süda on püha paik".
Elva Elamusfestival #Tartumaine
Elva Elamusjooks

tasuline

sündis 16.06.2020

Mirtel Sannamees

sündis 21.06.2020

Elva vald mälestab
Hilja Makaranok

Armilda Lokko

Kaja Raidma

03.01.1943-06.06.2020

20.06.1925-16.06.2020

13.02.1954-25.06.2020

Ain Kaalep

Arvi Roots

Juhan Unt

Valo Varik

Mart Käärik

Viktor Samun

04.06.1926-09.06.2020
16.08.1937-11.06.2020

Aino Aleksejeva

12.11.1936-19.06.2020
02.07.1985-20.06.2020

Mart Parts

09.04.1943-12.06.2020

30.11.1943-21.06.2020

Ilme Viridet

Leili Pajor

16.06.1948-13.06.2020

Külli ja Priit
peredega

05.02.1947-04.07.2020

Laine Allmann

11.03.1921-06.07.2020

Elle Saarde

01.12.1922-24.06.2020

Avaldame
kaastunnet
lähedastele kalli

05.11.1944-27.06.2020

31.03.1937-06.07.2020

Avaldame
kaastunnet
Aivole perega
kalli ema vanaema

Ilme Viridet
kaotuse puhul.
Aivar, Kaire, Hannes ja Külli

tasuta
3€
tasuline
Alates 2 €

muuseum
Verevi rand
Hellenurme veski
muuseum
Elva keskväljak

osalustasu
eelmüügist 18 €
kohapeal 22 €
tasuta

Puhja kirik

tasuta

Verevi rand
Annikoru Männiku
liikumisrajad

tasuta
10 € / 20 €
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tasuline
tasuta

Arabella Lauren
Lehis

sündis 23.06.2020
sündis 26.06.2020

sündis 19.06.2020

Maire ja Alo Aarsalu maalinäituse
pidulik lõpetamine
Näitus – Puhja kihelkonna värvid 21. sajandil

tasuta

sündis 21.06.2020

sündis 05.06.2020

Oskar Lebedev

tasuta
tasuta

Tervisepäev Valguta tiigi ääres.
Välijõusaali avamine
Aakre laululava
15. august kell 18 Sangaste teater Rukki Narrid "Mõistuse vaheaeg"
Waksali Wabrik
15. august kell 20
Puuluubi kontsert
Hellenurme veski
15. august
Veskikino

19. august kell 19

tasuta
8.90€ – 14.40 €
tasuta

Anija Kondratjeva

Elva kultuurikeskus
Teedla

15. august kell 13

kell 20–00
16. august kell 11
16. august kell 18

tasuta
17 €

Tervitame uusi
ilmakodanikke!

Teadaanne seoses Elva valla lehe
19. juunil ilmunud numbriga
Elva vallavalitsus annab teada, et Elva valla leht nr 75, mis ilmus
19. juunil, ei jõudnud kõikide elanikeni õigel ajal, kuna Omnival
olid Elva valla piirkonnas lehe kandeperioodil kande teostamise
raskused.
Vallavalitsusel oli Omnivaga kirjalik kokkulepe, et Elva valla lehe
19. juuni numbri kanne toimub 19. ja 22. juunil. Paraku ei jõudnud
leht siiski kõigi elanikeni õigel ajal.
Vabandame tekkinud ebamugavuste pärast!
Alates juulist hakkab Elva linna piirkonnas lehe kannet teostama ExpressPost AS.
Palume kõikidest kandeprobleemidest anda märku e-aadressil
infoleht@elva.ee või telefonil 730 9882.
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