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Elva valla leht
Valla õpetajate inspiratsioonipäev toimus sel aastal veebis
Selle aasta Elva valla
päev „Stardi targalt“
toimus tavapärase
kohtumise asemel
hoopis veebis, mis andis
kõikidele huvilistele või
maluse inspiratsiooni
päevast osa saada.
MERILYN SÄDE
KOMMUNIKATSIOONIJUHT

I

LÜHIDALT
ELVA VALLAS
ALUSTAS
SEL AASTAL
KOOLITEED
165 ÕPILAST
» Puhja koolis alustab 1. klas
sis sel aastal 25 õpilast;
» Konguta Koolis 12 õpilast;
» Palupera põhikoolis 6
õpilast;
» Elva gümnaasiumis 80
õpilast;
» Valguta lasteaed-algkoolis
6 õpilast;
» Rõngu keskkoolis 15 õpi
last;
» Rannu koolis 9 õpilast;
» TERA Peedu koolis 12
õpilast;
» Aakre lasteaed-algkoolis ei
alusta sel aastal esimeses
klassis ühtegi õpilast.

õpetajate inspiratsiooni

nspiratsioonipäev toimus 28.
augustil ning kandis sel aastal
pealkirja „Stardi targalt“, mis
tähendas ühelt poolt kolimist
veebimaailma, kuid tähendas seda
gi, et inspireerivatest esinemistest
sai osa igaüks olenemata sellest,
kus ta parasjagu viibis.
Elva vallavalitsuse haridus- ja
kultuuriosakonna juhataja Mare
Tamm ütles, et pandeemia näitas,
et mitte miski ei olnud nii muutuv
kui seda on täna hariduskorraldus,
õpetamine ja õppimine. „Kevadise
pandeemiaga seotud õppetunnid,
paindlikkus ja tark tegutsemine
on ka nüüd õpetajale ja koolijuhile
olulised märksõnad ning tahtsime
selle päevaga anda õpetajatele ins
pireerivad nõuandeid ja mõtteid
uueks õppe
aastaks valmistumisel,“
rääkis ta.
Inspiratsioonipäeval
esinesid
Liina Kersna (Riigikogu), Marika
Saar (Elva abivallavanem), Marcus
Ehasoo (Eesti õpilasesinduste liit),
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INSPIRATSIOONIPÄEV TOIMUS SEL AASTAL VEEBIS JA
SELLEST SAID OSA VÕTTA KÕIK HUVILISED.

Uku Tomikas (analüütik, õpeta
ja, vabatahtlik) ning Ingmar Elm
(meeskondade koolitaja). Inspirat
sioonipäeva juhtis Tõnis Parksepp
Elva gümnaasiumist.
Elva abivallavanem Marika Saar
juhatas päeva sisse mõtete ja kokku
võtetega valla 
tugispetsialistide
võrgustikust, kaasavast haridusest,
haridusvõrgu analüüsist ning
muidugi Euroopa kultuuripea
linn 2024st. Abivallavanem tuletas
meelde, et ka Elva on 2024 aastal
koos Tartuga kultuuripealinna
osaline ning see, kuidas suudame
Tartu kõrvalt välja paista, sõltub

igaühest meist.

Oskus küsida abi
Riigikogu liige Liina Kersna rõhu
tas oma ettekandes, kui 
oluline

on, et õpetaja ei tunneks end
oma m
 uredes üksinda ning et iga
õpetaja julgeks ja oskaks vajadusel
abi või tuge küsida. „Õpetaja tass
peab olema täis, sest just teie tass
on koolis kõige olulisem,“ rõhutas
ta. Kersna tõi välja ka distantsõppes
selgunud tõe, et õpetaja ja õpilase
vahel
on
distantsõppe
ajal
keerulisem usalduslikku suhet luua
ning k
 eerulises olukorras läks hästi
neil, kes olid kontaktõppes varem
suutnud u
 saldusliku suhte luua.

Aktiivne eluviis on
oluline
Analüüsik, õpetaja ja vabatahtlik
Uku Tomikas rõhutas oma ettekan
dega, kui oluline on aktiivse eluviisi
roll hariduses. Ta selgitas, et mida
rohkem on õpetajal endal erinevaid

Foto: Kayvo Kroon

kogemusi ning tegelemist erine
vate teemade või valdkondadega,
seda kergem on tal siduda prakti
kas toimivat teoreetilisega.
„Peale selle aitavad erinevad lisa
tegevused või -projektid suurenda
da rahulolu, aitavad tegeleda enese
teostusega ning annavad väga palju
väärt lisakogemusi,“ rääkis ta. Tema
kogemus on näidanud, et paljud
erinevad kogemused või projektid
on see, mis on aidanud tal oma õpi
lasi õpetada, aga sealsamas ka enda
isiklikku õnnetunnet hoida. Ta
soovitab kõikidel õpetajatel otsida
endale projekte väljaspool kooli,
sest just see on parim värskendus ja
uute ideede leidmise koht.
Kõik, kel ei olnud võimalik
inspiratsioonipäeva otseülekannet
jälgida, saavad seda järele vaadata
Elva valla Youtube’i kanalil.

Tuletame siinkohal meelde,
et ranitsatoetust suuruses
70 eurot on õigus taotleda
esmakordselt 1. klassi mineva
lapse ühel vanemal, kui lapse
ja ühe vanema rahvastiku
registrijärgne elukoht on
Elva vald. Taotluse esitamise
tähtaeg on 31. oktoober. Loe
rohkem valla koduleheküljelt:
elva.ee/ranitsatoetus1.
Samuti on võimalik taot
leda lapse toiduraha katmi
se toetust, mida 
makstakse
vähekindlustatud
peredele
lapse toitlustamise kulude
katteks koolieelses laste
asutuses (sh lastehoid), üld
hariduskoolis või k
 utseõppes
käivale lapsele. Taotluse
esitamise tähtaeg on 20. sep
tember. Lisainfo: elva.ee/lap
se-toiduraha-toetus.
Soovime kõigile õpilas
tele, õpetajatele ja laste
vanematele kaunist uut
õppeaastat!
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Elva vallavolikogu võttis
vastu Verevi järve ranna
ala detailplaneeringu

ELVA VALLAVALITSUSE INFO

24. augustil toimus Elva vallavolikogu istung, kus võeti 16 poolthäälega vastu
Elva linnas Verevi järve rannaala detailplaneering. Järgmisena suunatakse
planeering Rahandusministeeriumile ja Keskkonnaametile.

V

allavolikogu
vastu
võetud detailplaneering
esitatakse Rahandus
ministeeriumile heaks
kiitmiseks (kuna tegemist on
üldplaneeringut muutva detail
planeeringuga) ning Keskkonna
ametile esitatakse taotlus ehitus
keeluvööndi vähendamiseks.
Verevi järve rannaala detail
planeeringu vastuvõtmisega kinni
tati ka avaliku väljapaneku ja ava
liku arutelu aeg. Tänase otsusega
määrati detailplaneeringu avaliku
väljapaneku ajaks selle aasta 10.
september kuni 10. oktoober ning
avaliku väljapaneku koht on Elva
vallavalitsus (Kesk 32, Elva linn).

Väljapaneku ajal on võimalik pla
neeringu kohta esitada arvamusi,
palume need saata vallavalitsuse
e-aadressile elva@elva.ee. Avalik
arutelu toimub 5. novembril kell
18 Elva vallavalitsuse saalis (Kesk
32, Elva linn).
Pärast avalikku 
väljapanekut ja
avalikku arutelu e sitatakse planee
ring vallavolikogule kehtestamiseks.
Detailplaneeringu koostamise
eesmärk on Verevi järve rannaala
supelranna väljaarendamine ja ehi
tusõiguse määramine avalikkuse
le suunatud mitme funktsiooniga
hoone ehitamiseks. Planeeringu
protsessi raames on koostatud ka
mitmed uuringud, sh ehitusgeo

loogiline uuring ja Verevi järve ran
naala taimestiku inventeerimise
uuring.
Detailplaneeringu eskiislahen
dust tutvustav avalik arutelu
toimus 25. mail 2019, planeeringu ja
keskkonnamõjude hindamise ava
lik väljapanek toimus 13.12.2019–
13.01.2020 ning selle raames laekus
kuus kirjalikku arvamust. Välja
paneku tulemuste avalik arutelu
toimus 19. veebruaril 2020.
Detailplaneeringuga seotud ma
terjalidega saate tutvuda valla ko
dulehel.
Lisainfo: Mikk Järv
mikk.jarv@elva.ee

Elva vallavolikogu algatas Vapra
mäe 9/11/13 detailplaneeringu

laneeringu algatamise ees
märk on miljööteraapia
keskuse rajamiseks saada
kahele olemasolevale hoonele
lisaks täiendav ehitusõigus ning
samuti püstitada kuni kaks hoo
net nimetatud kinnistutele.
Planeering tuli algatada
vallavolikogu otsusega, sest

tegemist on kehtivat Elva linna

üldplaneeringut muutva pla
neeringuga.
Planeeringu
koostamise
tellimiseks ja rahastamiseks on
sõlmitud leping huvitatud isiku,
MTÜ-ga Oskar Alliku Kodu.
Valminud on ka muinsus
kaitse eritingimused, mille koos
kõlastas 
Muinsuskaitseamet 5.
juunil 2020. Planeeringut koos
tab AB Artes Terrae OÜ.
Vallavolikogu istungil a lgatati
detailplaneering, mis tähendab,
et nüüd järgneb planeeringu
lähteseisukohtade ja eskiisi ava
lik tutvustamine ning planeerin
gu põhilahenduse koostamine.
Seejärel tuleb detailplanee
ring võtta vastu Elva vallavoli

Väärikate ülikooli
septembrikuu
loeng jääb ära

Tartu ülikooli rektoraat otsustas, et septembris ei toimu Väärikate üli
kooli loenguid. See tähendab, et ka 16. septembril Elvas toimuma pida
nud Väärikate ülikooli loengut ei toimu.
Septembri teises pooles tehakse otsus oktoobrikuu loengute osas.

24. augustil toimus Elva
vallavolikogu istung,
kus tehti otsus algatada
Vapramäe 9/11/13 detail
planeeringu (miljöö
teraapiakeskuse rajamine).

P

kogus, suunata see avalikule
välja
panekule ja avalikule aru
telule, milles on võimalik kaasa
rääkida kõikidel huvilistel. Vas
tavalt laekunud ettepanekutele
täpsustatakse vajadusel planee
ringulahendust.
Pärast seda, kui detailplanee
ringu lõppversioon on valmi
nud, esitatakse see Rahandusministeeriumile
heakskiitmi
seks. Pärast heakskiidu saamist
suunatakse
detailplaneering
Elva vallavolikogule kehtestami
seks.
Lisainfo:
Mikk Järv
mikk.jarv@elva.ee

RULAPARGIS SÕITMISEKS TULEB KASUTADA
KAITSEVARUSTUST.

Foto: erakogu

Elva rulapark ootab taas
ekstreemspordihuvilisi

E

lva ekstreemspordihuviliste suvine pikk ootamisaeg on
läbi ning alates 18. augustist on kõik taas oodatud Elva
rulaparki trikitama.
Valminud Elva rulapargi ehitustöödega muudeti rulapargi
olemasolevaid kaldeid ja nurki, mis varasemalt ei olnud kõige suju
vamad. Samuti muudeti sisemisi hoovõturadasid ning tehti ümber
rulapargi elemendid.
Elva abivallavanem Mikk Järv ütles, et rulapargi projekti koosta
misel kaasati ka Elva ekstreemsportlasi. "Neist oli palju abi, sest nad
panustasid projekti oma mõtete ja ideedega, et tulemus saaks kõigi
le meelepärane. Kiiremad on uut rulaparki juba jõudnud proovida ja
kiidusõnu avaldada," lisas ta.
Elva linna rulapargi projekteeris Skatepargid OÜ, töid teostas
Betoondetail OÜ. Ehitusjärelevalve eest vastutas Pärn Projekt OÜ.
Rulapargi maksumus oli ligi 60 000 eurot.

Peremehetute ehitiste hõiva
mise menetluse algatamine

E

lva vallavalitsus avaldab teadeande Vabariigi valituse
08.08.1996 määruse nr 211 “Peremehetu ehitise hõivamise kor
ra” punkti 9 alusel.
Vallavalitsus teatab, et on võtnud arvele peremehetute e hitistena
elamu (ehitisregistri kood 104031078) ja kõrvalhoone (ehitisregistri
kood 104031079). Hooned asuvad Elva vallas Elva linnas Paju tn 3
(17101:001:1284). Ehitisregistri andmetel oli ehitiste viimane omanik
OÜ Montarlo (10423865) kustutatud äriregistrist 07.12.2015.
Vastuväiteid ehitiste peremehetuse või nende kohaliku oma
valitsuse hõivamise kohta palume esitada hiljemalt 1. detsembril
2020 Elva vallavalitsusele, aadressil Kesk 32, 61507 Elva linn, Elva vald
või e-aadressil elva@elva.ee.

Algab Arbimäe tänava piken
damise projekteerimine

E

lva vallavalitsus avaldas 4. augustil valla kodulehel hanke „Ar
bimäe tn pikendamise projekteerimine", mis hõlmab endast
põhiprojekti koostamist. Pakkumuste esitamise tähtajaks, 11.
augustiks, laekus kaheksa pakkumust.
Odavaim neist oli Roadplan OÜ pakkumus summas 14 275,20 eu
rot. Sama ettevõte on projekteerinud ka varasemalt Peedu-Lootu
se-Kärneri tn ja Pika tänava põhiprojektid.
Arbimäe tn pikendamine projekteeritakse järgneva kolme kuu
jooksul.
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Toimusid lammutustööd
Rõngu meierei hoone ja
Puhjas asuva sotsiaalmaja
lammutamiseks

Haridusspetsialist – Auli Mäesalu
Haridusspetsialisti ülesanne on üldhariduse-, alushariduse- ja huviharidu
se korraldamine Elva vallas. Haridusspetsialist haldab elektroonilist kooli
eelsete lasteasutuste infosüsteemi (sh järjekorra haldamine koostöös hal
latavate asutuste juhtidega), peab arvestust koolikohustuse täitmise üle,
nõustab haridusasutusi, õpilasi ja lapsevanemaid koolikorralduslikes ja
haridusalastes küsimustes ning lahendab hariduslike erivajadustega laste
õppimisvõimalustega seotud küsimusi. Peale selle peab ta arvestust huvi
hariduses osalevate valla laste üle.
Auli on omandanud Tartu ülikoolis magistrikraadi haridusteadustes
ning on täiendanud end ka eripedagoogikas. Varasemalt on Auli pidanud
õpetajaametit mitmes Elva valla koolis.
Kontaktid: tel 730 9899 / auli.maesalu@elva.ee

T
AULI MÄESALU

Foto:
Kayvo Kroon

Sotsiaalnõunik – Rutt Hanni
Sotsiaalnõuniku ülesanne on hoolekandeteenuste korraldamine ja aren
damine eakatele ja puudega inimestele. Sotsiaalnõunik nõustab eakaid ja
puudega inimesi ning nende lähedasi hoolekandeteenuste võimalustest,
korraldab väljaspool kodu osutatavat üldhooldusteenust, korraldab ja
koordineerib valla koduteenuse ja sotsiaaltranspordi osutamist. Peale selle
juhendab ja nõustab hooldustöötajaid, koostab hoolduskava ning koordi
neerib eakate päevakeskuste tööd.
Rutt on lõpetanud Tartu Ülikooli Pärnu kolledži, kus õppis sotsiaaltööd
ja rehabilitatsiooni.
Kontaktid: tel 517 0385 / rutt.hanni@elva.ee
RUTT HANNI

Foto:
Kayvo Kroon

oimusid lammutustööd Rõngu meierei hoone ja Puhjas asuva
Viljandi tee 38 asuva sotsiaalmajaks kavandatud hoone vun
damendi lammutamiseks.
Elva vallavalitsus korraldas KredEX toetuste alusel riigihangete
registris hanked, et leida teenusepakkuja(d) mõlema objekti lammu
tamiseks.
Rõngu meierei objektile laekus kümme pakkumust. Odavaim
neist oli ettevõtte Terasteenus OÜ pakkumus, kes pakkus tööde
maksumuseks koos käibemaksuga 10 200 eurot. Tegemist oli sood
saima pakkumusega, mis vastas hanketingimustele ning mille esi
tajal ei esinenud kõrvaldamise aluseid. Lammutustööde mahtu
kuulus lammutusjäätmete käitlemine ning objekti krundi korras
tamine.
Puhja alevikus asuvale Viljandi tee 38 asuvale hoonele laekus üks
teist pakkumust. Objekti lammutustööde eest hoolitseb ettevõte
Relss OÜ, kes pakkus tööde maksumuseks koos käibemaksuga 6900
eurot. Relss OÜ pakkumus oli hindamise tulemusena küll teisel
kohal, kuid osutus sellegipoolest pakkumuse esitanud ettevõtetest
edukaks.
Odavaim pakkuja kõrvaldati hankest, kuna ettevõttel on riiklikud
maksuvõlad ning sel põhjusel tuli pakkuja hankest kõrvaldada.
Relss OÜ pakkumus oli see-eest esitatud aga nõuetekohaselt.
Pärast vundamendi lammutamist korrastati objekti krunt ning
taastati haljastus.
Lisainfo:
Hegri Narusk, vallamajandusosakonna juhataja
hegri.narusk@elva.ee

Lastekaitsespetsialist (Elva lasteaiaealised lapsed,
Käärdi ja Palupera piirkond) – Laura Kuusk
Lastekaitsespetsialisti ülesanne on lastekaitsealase tegevuse korraldami
ne Elva vallas. Lastekaitsespetsialist nõustab lapsi ja peresid lapse õiguste
ja heaolu tagamise võimalustest, annab ja vahendab informatsiooni las
tekaitsealastes küsimustes, hindab lapse abivajadust järgides juhtumikor
ralduse põhimõtteid abivajavast lapsest teadasaamisel ning pakub meet
meid lapse abistamiseks rakendades võrgustikutööd. Peale selle tegeleb
alaealiste õigusrikkujatega ja nende peredega.
Laura on lõpetanud Tartu Ülikooli Pärnu kolledži, kus õppis sotsiaal
tööd ja rehabilitatsiooni.
Kontaktid: tel 730 9894, 5381 8871 / laura.kuusk@elva.ee

RÕNGU RAAMATUKOGU ÕPPESÕIT

LAURA KUUSK

Foto:
Kayvo Kroon

Sotsiaaltööspetsialist Puhja piirkonnas –
Oliivia Oengo

OLIIVIA OENGO

Foto:
Triinu Paas

Sotsiaaltööspetsialisti ülesanne on sotsiaaltöö koordineerimine Elva
vallas Puhja piirkonnas. Sotsiaaltööspetsialist nõustab abi vajavaid isikuid
sotsiaalhoolekandealaste õiguste ja abi võimalustega, abistab abi vajajaid
isikuid sotsiaalhoolekandealase abi saamiseks vajaliku taotluse vormista
misel, korraldab abivajajatele sotsiaalabitoetuse ja sotsiaalteenuste osu
tamist. Peale selle väljastab puudega isikutele parkimiskaarte ja arvestab
toetusi ja määrab teenuseid lähtuvalt hinnatud abi vajadusest (sh toime
tulekutoetuste määramine, täisealise isiku hoolduse seadmine ning hool
dajatoetuse määramine puudega isiku hooldajale).
Oliivia on lõpetanud Tartu Ülikooli sotsiaalteaduse bakalaureuse õppe.
Kontaktid: tel 730 0646, 525 6212 / oliivia.oengo@elva.ee

R

õngu raamatukogu töötajate ja lugejate
õppesõit viis tutvuma Juhan Liivi ja Eduard
Tubina elu ning loominguga.

Foto:
Piia Riim
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KOGUKOND

Kohalikud kogukonnad
saavad oktoobri alguseni
toetust taotleda
Kuni 1. oktoobrini on
avatud kohaliku oma
algatuse programmi
sügisvoor, kust mitte
tulundusühingud ja
sihtasutused saavad oma
tegevuseks toetust küsi
da. Maksimaalne toetus
summa on kuni 4 000
eurot ühe projekti kohta.

K

ohaliku
omaalgatuse
programmiga soovitakse
kaasa aidata tugevate ja
omaalgatusel põhinevate
kogukondade tekkimisele ning pü
simisele. Toetust antakse tegevus
teks, mis tugevdavad k
ogukonna
identiteeti, loovad tõhusamat

koostööd ning panustatavad kogu
konnaliikmete teadmiste ja oskuste
kasvu. Toetust antakse ka kogukon
naliikmetele vajalike teenuste pak
kumiseks ja ühistegevust soodus
tavate avalikus kasutuses olevate
objektide rajamiseks ja arendami
seks.
Toetust
saavad
taotleda
avalikes
huvides
tegutsevad
mittetulundus
ühingud ja siht
asutused, kus ei osale liikmena
kohalik omavalitsus ega riik ja mil
le liikmetest äriühingud ei moo
dusta rohkem kui poole.
Maksimaalne
toetussumma
esitatud projekti kohta on olene
valt tegevusest kuni 4 000 e urot
ning
omafinantseering
peab
olema vähemalt 10% projekti
kogumaksumusest.
Kohaliku omaalgatuse program
mi toetuse taotlejate infopäev toi
mub 17. septembril algusega kell
12.30 aadressil Tartu, Pepleri 6 (IV

korrus). Infopäeval 
tutvustatakse
programmi nõudeid taotlejale ja
taotlustele. Infopäev on tasuta.
Oma osavõtust palutakse teada
anda e-aadressil tol@tartumaa.ee
või telefonil 5886 2500.
Taotlusi saab esitada e-aadressi
teel ning tähtaeg on 1. oktoober
2020 kell 16.30. Need tuleb esitada
taotleja asukohajärgsele maakond
likule
arendusorganisatsioonile:
MTÜ Tartumaa Omavalitsuste Liit
Täpsema info ja taotlusvormid
leiate
kodulehelt tartumaa.ee.
Taotlusi
oodatakse
aadressile
tol@tartumaa.ee.
Lisainfo: Heili Uuk, tol@tartu
maa.ee, tel 5886 2500.
Taotluse sisulist koostamist
nõustab
Tartu
Ä

rinõuandla
MTÜde konsultant Kadri Pau,
kadri.pau@arinouandla.ee.

Hellenurmes tähistati tantsurühma
Mathilde 20. tantsuaastat

23.

augustil toimus
Hellenurmes
tantsupäev ning
sellega tähistati tantsurüh
ma Mathilde 20. tantsuaastat.
Tantsupäeval astusid üles veel
külalisesinejad
Savernast,
Valgutast, Kanepist ja m

 uidugi
ka 
kohalikud rühmad Fiiling,
Sabrina, Marbella ja naiskoor
Helletajad.
Tantsurühma Mathilde on
tegutsenud juba 20 aastat. Tant
surühma loojad on Elsa ja Hei
no Komlev. Idee tantsurühma
loomiseks tuli Elsal filme vaa
dates, kus teda lummasid uh
ked kostüümid mõisa pidudel.
Tantsurühm Mathilde v iljelebki
mõisaegset tantsukultuuri. Esi
mese ametliku juhendaja au
kuulub Juta Tigasele, kes ise
väga musikaalse inimesena pani
tantsijad ka suisa laulma. Esi
mesest viisaastakust on tant
sima jäänud Elsa, Luule, Aime,

LÜHIDALT

Esita kandidaat haridus
töötajate tunnustamiseks
Elva vallavalitsus ootab kuni 20. septembrini kandidaate
haridustöötajate tunnustamiseks. Avaldusi saab esitada e-kesk
konnas SPOKU (vt „tunnustused“).
» Aasta hariduse tegu. Aunimetus antakse üle Elva valla haridu
sasutusele, isikule või kollektiivile, kes on kaasa aidanud haridus
valdkonna üldisele arengule.
» Aasta hariduse sõber. Aunimetuse saab üksikisik või organisat
sioon, kes on oma tegevusega arendanud ja toetanud õppeasutus
te koostööd kogukonna, ettevõtete ja organisatsioonidega, toeta
nud õppijaid mitmekülgse, innovaatilise ja arendava õppetöö või
praktika korraldamisel ja läbiviimisel.
» Aasta noorõpetaja. Eesmärk on tunnustada õpetajat, kes on
noor, inspireeriv ja uuendusmeelne ning on töötanud Elva vallas
õpetajana kuni kolm aastat.
» Aasta kooliõpetaja. Eesmärk on tunnustada õpetajat, kes on
silmapaistvalt kaasa aidanud õpilaste individuaalsele ja sotsiaal
sele arengule.
» Aasta klassijuhataja.
» Aasta lasteaiaõpetaja. Eesmärk on tunnustada õpetajat, kes on
silmapaistvalt kaasa aidanud laste arengule.
» Aasta huvihariduse õpetaja. Aunimetuse eesmärk on tunnusta
da õpetajat või huviringi juhendajat, kes on loonud eeldusi noore
mitmekülgseks arenguks.
» Aasta tugispetsialist. Eesmärk on tunnustada logopeedi, sot
siaalpedagoogi, psühholoogi või eripedagoogi, kes on aidanud
kaasa lapse või noore individuaalsele ning sotsiaalsele arengule
või on kujundanud organisatsioonisisest koostööd.
» Aasta taustajõud. Eesmärk on tunnustada abiõpetajat, õpetaja
abi, tugiisikut või teist haridusasutuses töötajat, kes on toetanud
lapsesõbraliku õppe- ja kasvukeskkonna loomist.
Täpsema info ja statuudi leiate elva.ee/valdkondlikud-tunnustused.
Lisainfo: Auli Mäesalu, haridusspetsialist
auli.maesalu@elva.ee või 730 9899

Esita kandidaat ettevõtlusvaldkonna tunnustamiseks

TANTSURÜHM MATHILDE VILJELEB MÕISAEGSET
TANTSUKULTUURI.

Kai ja Anne. Hiljem juhendas
tantsijaid Luule Karo ning ala
tes 2008. aastast on tantsurüh
ma juhendaja Anne Udeküll.
Tänaseks on Anne läbinud ka
tantsujuhi koolituse ning omab
vastavat tunnistust. Peale tant
surüma Mathilde juhendab
Anne veel rahvatantsurühma
Helles, Rõngus rühma Vikerkaar

Foto: erakogu

ning tantsib ka ise rühmades ja
laulab kooris Helletajad.
Aastate jooksul on olnudtant
surühmal väga palju esinemisi,
sealhulgas ETV saadetes Maa
hommik, Prillitoos, Terevisioon.
Maia Kukk,
Palupera piirkonna
koordinaator

Elva valla ettevõtlusvaldkonna tegijate tunnustamiseks on või
malik kandidaate esitada 30. septembrini. Kandidaate saate
esitada elva.ee/e-taotluste-valik.
» Aasta ettevõtja tunnustus antakse piirkonnas tegutsevale edu
kale ettevõttele.
» Aasta maaelu edendaja tunnustus antakse põllumajanduse,
toiduainetööstuse või turismivaldkonna ettevõttele.
» Aasta tööandja tunnustuse omistab ettevõte, kes on töötaja
sõbralik ja/või enim töökohti toonud ettevõte.
» Särava startija aunimetus antakse Elva vallas viimase kahe aasta
jooksul tegevusega alustanud ettevõttele.
» Aasta arendusprojekti aunimetus antakse ettevõttele, tunnus
tamaks arendusprojekte, mis on ehitatud või käivitatud viimase
kahe aasta jooksul.
» Aasta turismiteo aunimetus antakse eraisikule, ettevõtjale või
organisatsioonile, kelle algatatud ja korraldatud projektid paku
vad oma mitmekesiste sündmuste ja ettevõtmistega lisaväärtust
Elva vallale kui turismisihtkohale.
Lisainfo: Kertu Vuks
kertu.vuks@elva.ee
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Puhja lasteaed Pääsusilma
uue õppeaasta uudised

meie traditsioonilisel Mihklilaada
päeval.
Lasteaed Pääsusilma meeskonda
on liitunud uus õpetaja Tairi Pau
mets ja õpetaja abi Reili Rehme.
Kinnitatud on lasteaia tege
vuskava koos sündmustega, mida
lastega korraldame. Üheks esi
meseks ürituseks oli liikluspäev
lastele, õpetajatele, lapsevanema
tele liikumisõpetaja Kristjani eest
vedamisel.
Meie digitoa rakendumine jäi
kevadel pooleli kuid nüüd saame
seal õpetaja Külli Muutra eest
vedamisel uut ja põnevat õppida.

Tore suvi on seljataha
jäänud ning kõik
töötajad on rõõmsalt
olemas ja terved ning
laste arv Puhja lasteaias
jätkab tõusu.

Alustavad huviringid

LEELO SUIDT
PUHJA LASTEAED PÄÄSUSILMA
DIREKTOR

M

is on uut meie laste
aias? Saame rõõmuga
tõdeda, et tänu Elva
vallavalitsuse rahas
tusele on meie õuealale ehitatud
niinimetatud väike laululava ehk
õuesõppe tuba. Uuesti ehitati ka
kiikede plats nelja uue kiigega.
Õuesõppetoa ehitas C.T Grupp OÜ
Priit Värvi eestvõtmisel.
Valmimas on lasteaia õuealal
uuendatud loodusrada. Selle
ga on tegelenud Marje Normani

PUHJA LASTEAIA VÄIKE LAULULAVA EHK ÕUESÕPPE TUBA.

Valmimas on lasteaia õuealal uuendatud
loodusrada. Rada loodetakse avada
traditsioonilisel Mihklilaada päeval.

19. septembril toimub
taas maailmakoristuspäev

T

egu on maailma ajaloo
suurima kodanikualgatu
sega, mis on alguse saa
nud Eestist ja mida juhitakse 19.
septembril siitsamast Eestist.

Üheskoos sai eelmisel aastal toi
muma midagi erakordset – 20
miljonit inimest 180 riigis tulid
eestlaste üleskutsel kodudest
välja ja koristasid maailma puh
tamaks. Eestis osales ligi 29 tuhat
inimest. Me tegime Eesti mitte
ainult puhtamaks, vaid ka suure
maks kui ei kunagi varem.
Tänavu soovime Eestis tähele
panu pöörata eelkõige hajusalt
paiknevale väikesele ja nähta
matule prügile. Kui vaatame
hoolikalt ringi, siis leiame prügi
mitte ainult loodusest, vaid kõik
jalt enda ümber – suitsukonid,
pudelikorgid, aga ka pakendid ja
ühekordsed nõud. Kõik need as
jad, mille asukoht on prügikastis,

5

kuid ometi on nad jõudnud tee
veerde, põõsa alla, ukse kõrvale.
Meie üleskutse kõigile on tulla
19. septembril välja ja märgata
väikeprügi linnaruumis ja loodu
ses. Väikeprügi on enamasti see,
mida koristamise käigus kokku
ei korjata – ometi on just väikse
mõõtmeline prügi loomadele ja
lindudele kõige ohtlikum!
Võta Sinagi 21. septembril osa
maailmakoristuspäevast ja märka
väikeprügi ning korista teeservi,
mänguväljakuid, oma koduteed,
põõsa-, pingi- ja metsaaluseid.
Registreeri
koristuspäevale
veebilehel maailmakoristus.ee.
Kokku kogutud väikeprügist,
mis vajab äraviimist, tuleb infor
meerida Elva Vallavalitsuse kesk
konnaspetsialisti telefonil 730
9898; 53052500 või e-aadressil
elva@elva.ee, kes korraldab prügi
kokkukorje.

Foto: erakogu

eest
vedamisel töögrupp Väravast
väravani. Kui see õpetlik ja tore

rada valmis saab, kirjutame täpse
malt kõigile. Loodame raja avada

Tööga alustavad mõned hu
viringid nagu näiteks jalgpall ja
loodetavasti ka tantsuring. Hu
viringide pakkujaid on rohkelt,
aga püüame lasteaia õppekasva
tustööd ja loovmängu aega mitte
väga segada.
Loodame, et viiruse probleemid
meid väga ei kimbuta. Kriisiplaan,
kriisikomisjon, ennetustöö – see
kõik on küll olemas, aga väga palju
ette mõelda pole ka vaja. Peame
õppima elama koos viirusega,
olema ise ettevaatlikud ning täit
ma vastavaid hügieeninõudeid.
Toredat, põnevat ning meelde
jäävat õppeaastat kõigile haridus
asutustele Elva vallas!

Tartumaa Loometalgud toimuvad
23.–24. oktoobril Nõos

2

3.–24. oktoobril toi
muvad Tartumaal Nõo
põhikoolis
Tartumaa
Loometalgud. See on häkato
ni stiilis nädalavahetus, mis
põhineb võrumaalaste Vunki
mano! meetodil.
Loometalgutel saab osaleda
igaüks, et kaasa mõelda laie
malt maakonna või siis kodu
paiga elu edendavate uudsete
teenuste arendamises ja toimi
vate lahendusteni jõudmises.
Loometalgutel saab kokku
kodanike kogemus, ettevõtjate
realistlikus, ekspertide pädevus
ja ametnike vastutus. Kogu
üritus lähtub mõtteviisist,
et igaüks saab käivitada
muutuseid, mida ühiselt ellu
viia. Koosloome, kus problee
mide lahendamisse on kaa
satud kõik seotud osapooled,
seal hulgas ka sihtgrupp, aitab

j
õuda
paremini
toimivate
lahendusteni.
Kui sul on mõte, idee või
mure, mida soovid 
reaalsete
lahendusteni viia, siis es

malt 
esita see Tartumaa
Loometalgute kodulehel www.
vunkimano.ee. Lahendusi
otsivaid probleeme saab esi
tada kuni 25. septembrini.
Kui sul endal ei ole konk
reetset mõtet, kuid soovid
panustada kellegi teise ideesse,
siis peale 25. septembrit on
teemad avatud meeskonnaliik
metele registreerimiseks.
Ideed,
mille
taha
on
koondunud meeskonnad, saa

vad juba oktoobris startida
ühiselt lahenduste leidmise
suunas.
Iga idee lahenduse juures
pöörame erilist tähelepanu
sellele, et arvestatud oleks ka

nende inimeste huvidega, k
 elle
häält igapäevaelus ehk nii pal
ju kuulda ei ole, näiteks eriva
jadustega inimesed, vähemu
sed jne.
Kui me ütleme, et kõik on
oodatud, siis pole see tühi
sõnakõlks: meil kõigil on
oskusi, teadmisi, tutvusi,

mis võivad kellegi teise jaoks
väga väärtuslikuks osutu
da. Igaühe panus on hindama
tu väärtusega ja ainult ühes
koos tehes jõuame kestvate
tulemusteni.
Loometalguid korraldavad
Tartumaa omavalitsuste liit
koostöös Võrumaa arenduskes
kuse, Tartu loomemajandus
keskuse, Tartu ärinõuandla ja
SA-ga Tartumaa turism.
Loometalgutest saab rohkem
lugeda Tartumaa loometalgute
kodulehel www.vunkimano.ee.
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Elamusfestival tõi Elvasse kohale
põnevad tartumaised elamused

RANNAALA OLI SISUSTATUD ERINEVATE SPORTLIKE JA LÕÕGASTAVATE TEGEVUSTEGA.

LOKKIS KARVAGA KITS JOSSI.

PÕNEVAD TÖÖTOAD.

FESTIVALIL SAI UUSI SÕPRU.

PEAESINEJA SVJATA VATRA.

Elva Elamusfestival #tartumaine toimus sel aastal
22. augustil Elvas, Tartu maanteel Verevi järve ääres.
Sel korral pakkusid festivalil oma elamusi kõik
Tartumaa kohalikud omavalitsused.
MERILYN SÄDE
KOMMUNIKATSIOONIJUHT

S

el korral tutvustasid
oma põnevaid tegevusi
erinevate elamuste kau

du 78 ettevõtet kogu Tar

tumaalt, st Elva, Tartu, Nõo, Peip
siääre, Luunja, Kastre ja Kambja
valdadest ning Tartu linnast.
Ettevõtjad korraldasid toredaid
töötube, mis tähendas, et igaüks
sai järele proovida väga paljusid
erinevaid tegevusi alustades vana
usuliste suhkrukeetmise ja lõhna
de loomisega ning lõpetades villa
kraasimise, lõnga ketramise, poti
kedral treimise ning söega maali

Fotod: Jaak Jänes

misega. Elamusi oli muidugi veel
ja veel!
Ka laste- ja noortealal oli võima
lik osaleda erinevates töötubades
ja uudistada ringi huvialamessil.
Peale selle oli festivalil võimalik

saada tuttavaks ka lokkis karvaga
kits Jossi ning kelgukoeraga.
Põnevaid maitseelamusi pak
kusid mitmed ettevõtted, aga üks
meeldejäävamaid oli kindlasti

Maarja Jahikoja jahimeeste lõkkel
valmistatud
metsloomahautis.
Muidugi sai maitsta kõikvõimalik
ke käsitööna valminud küpsetisi ja
hõrgutisi.

Sport, kultuur ja
eraldi raadio
Festivalil sai ka Verevi järve ääres
teha tavapärasest rohkem: minna
sõitma kanuu või paadiga, proovida
SUP-laudadega aerutamist, m
 inna
sauna või mängida korvpalli, proo
vida poksimist, panna proovile
oma jõud jne. Ehk et ka rannaala
oli selle aasta festivalil sisustatud
erinevate sportlike ja lõõgastavate
tegevustega.
Festivalil oli ka kolm lava, kus
toimus mitmekülgne kultuuri
programm igale maitsele ning
millesse panustasid samuti kõik

Tartumaa vallad. Kogu messi aja
sai nautida kultuurilaval p
 akutavat
ning laste- ja 
noortealale oli
samuti üles seatud eraldi lava,

kus sai kuulata noorte tõusvate
talentide esinemisi.
Sel päeval oli üles seatud ka
kaks raadiot, üks täiesti eraldi Elva
FM, kust sai kuulda kultuuri
laval
toimuvat ning 

teine programm,
mille kaudu sai osa noortealal toi
muvast.

Päev lõppes kontserdiga
Õhtul toimus kontsert pealaval,
kus pani meeleoluka punkti kogu
päevale Svjata Vatra ning kaunis
ilutulestik.
Täname omalt poolt kõiki küla
lisi, kes sel päeval Elvasse elamusi
nautima tulid, kõiki ettevõtjaid
ning muidugi neid, kes festivali
korralduses kaasa lõid!

Palupera põhikool andis
välja kogumiku

E

nne suvepuhkusele minekut
analüüsisid Palupera mõisa
kooli õpetajad d
istantsõppega
seotut, et minna julgemalt vastu
sügisele ja võimalikule uuele viiruse
COVID-19 puhangule. Erilise olukorra
jäädvustamiseks Palupera 
põhikooli
tegemistest ajaloo jaoks andsime
koostöös välja kogumiku „Palupera
põhikooli tööd ja tegemised distant
sõppe ajal”.
Väljaandesse on koondatud erine
vate ülesannete tulemid. Peale selle
on kogumikus lõimingud erinevate
õppeainete vahel. Lehekülgedelt leiab

rohkelt pildimaterjali. Kogumikus on
16 peatükki, millest igaüks räägib oma
loo 13. märtsist kuni 13. juunini 2020
toimunud 
distantsõppest. Selles on
nii õpilaste kui ka õpetajate kogemusi
ja töid. Väljaandest leiab ka ülevaate
distantsõppe ajal toimunud konkurs
sidest, võistlustest, nii osavõttudest
kui ka võitudest. Ka õpetajate usinu
sest on märgid kogumikus olemas
erinevatel koolitustel osalemise ja
sellel perioodil kirjutatud projektide
ning taotluste näol.
Kairit Leesalu
Palupera põhikooli huvijuht

KOGUMIK "PALUPERA PÕHIKOOLI TÖÖD JA
TEGEMISED DISTANTSÕPPE AJAL".

PALUPERA PÕHIKOOL SAI
RIIGIHALDUSE MINISTRILT
JAAK AABILT TÄNUKIRJA
EESTIMAA KAUNISTAMISE
EEST.
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kettagolfi viskes, käru
rallis ja
munaheites. Esindatud oli üksteist
perekonda ning võistles 
kümme.
Kõik tublid lapsed-noored said
maiustusi ning kolm kõige tub
limat perekonda karikad ja muid
auhindu:
» Ulila meisterperekond: Raamets
» Ulila tubli hõbepere: Kumari
» Ulila tubli pronkspere: Koks

Sportlikud tegevused
Ulila keskuses
KRISTINA ERMEL
MTÜ SOOVEERE

Ulila uus traditsioon

P

rojekt „Lähme metsa? Läh
me metsa!“ sai avalöögi 8.
augustil, kui toimus esime
ne matk.
Külastati
Ilmatsalu-Kärevere
linnutee
matkarada.
Matkale
mindi kõik koos tellitud bussiga.

Ilm oli päikesepaisteline, osalejate
tujud head ning kaasa olid küpse
tatud soolased ja magusad saiake
sed. Rajal nähti erinevaid linde ja
kalatiikides mitmeid kalu. Matka
pikkuseks oli algselt planeeritud
3,5 km, kuid kogemata tehti ühes
koos olemine põnevaks ning eksiti
natuke ära ja matka pikkuseks tuli
ca 5,5 km. Matkal osales kokku 38
inimest, kes olid matka lõpuks küll

MATK OLI VÄSITAV, KUID RÕÕMUS MEEL SÄILIS
MATKA LÕPUNI.

väsinud, kuid endiselt rõõmsad.
Järgmine matk toimub septembris.
23. augustil toimus Ulila keskuse

Foto: Kristina Ermel

territooriumil Ulila perede spordi
päev. Pered said kätt proovida
palliveeretamises, veepalli v
olles,

Valgutas toimus mitmekesiste
tegevustega tervisepäev

T

ervisepäeva alustas Val
guta segakoor “Viisiratas”,
kes laulis lustakaid spordi
teemalisi laule. Seejärel avati tiigi
ääres kuue trenažööriga välijõu
saal ning tutvustati erinevate
seadmete kasutamise kasulikkust
lihasgruppidele.
Päeva tegi põnevaks ümber
Valguta tiigi toimunud kanuu

ralli, mille võitsid Kristiina Peda
ja ja Ants Tamme. Võistluspinget
pakkusid Elva valla malevlased,
kes tulid kohale omavalmistatud
parvedega, mille autorid olid Elva
noortekeskuse, Rannu pere- ja
noortekeskuse ning Avatud Rõn
gu noortekeskuse liikmed. Kii
reimaks osutus rõngulaste uhke
parv.

Tontide paraad
Saarele tekkis toredate tonti
de paraad – seal oli nii kodust
kaasa
tooduid kui ka kohapeal
käepärastest materjalides val
mistatud tonte. Nüüd püüavad
möödujate pilke kümme suurt ja
väikest tonti.
Tervisepäeval said veel sumo
kostüümides rammu katsuda nii

Tagasiside on olnud nii täiskasva
nutelt kui ka lastelt-noortelt posi
tiivne ning spordipäeva käigus
tekkis mõte, et sellest võiks saada
uus traditsioon Ulilas. Selleks, et
peredes tekitada veel rohkem põne
vust ja hasarti, tuleb uuest aastast
kasutusele rändkarikas.
Palju õnne võitjatele ja täname
kõiki osalejaid!
Suured tänud sündmuse korral
dajale Raido Roostalule ning vaba
tahtlikele abilistele Sandrale ja
Reedale.
Kui teid huvitavad Ulila keskuse
tegemised, siis täpsema info saami
seks kirjutage ulila.keskus@gmail.
com.

lapsed kui ka täiskasvanud, oli
võimalus sõita ponidega ja kasu
tada trenažööre.
Päeva ettevalmistamisse ja
eestvedamisse panustasid paljud
kogukonna liikmed ja abiks olid
veel Rõngu rahvamaja, 
Rõngu
vaba
tahtlik päästeselts ning
Rõngu Pagar. Päev lõppes tegijate
tunnustamise ja lõunasupiga.
Tervisepäeva
organiseeris
Valguta maanaiste selts, tegevusi
rahastasid Kohaliku omaalgatuse
programm, PRIA ja Elva vallava
litsus.
Lea Pung

LÜHIDALT
MATKAMÄNG
„ELVA ELAMUSTE
RADADEL“ KUTSUB
SEIKLEMA!

T

erve septembrikuu
jooksul saab osa
leda
seikluslikus
matkamängus „Elva Ela
muste Radadel“. Tule kogu
perega! Parimatele mees
kondadele on kohalikud
ettevõtjad välja pannud
rohkelt põnevaid auhindu!
Matkamängus saate just
teile sobival ajal osaleda
kuni 1. oktoobrini. Põnevat
seiklemist!
Rohkem infot: visitelva.
com/elvaelamused
Elva turismiinfo telefon:
506 9785

ELVA MATKA
MARATON TULEB
TAAS

L

aupäeval, 26. sep
tembril toimub tra
ditsiooniline
Elva
matkamaraton,
millega
sel aastal tähistatakse küll
erandkorras matkahooaja
avamise asemel hoopis
matkahooaja lõpetamist.
Sellest
hoolimata
on
meeled rõõmsad ja seiklus
valmis!
Ootame kõiki 26. sep
tembril algusega kell 11
matkamaratonile! Start ja
finiš Elva kultuurikeskuse
eest. Tublisid lõpetajaid
ootab finišis kosutav supp.
Tule veeda üks sportlik
laupäev!
Rohkem infot:
Hemminki Otstavel
hemminki.otstavel@elva.
ee, tel 5635 4033

ELVA EAKATE
PÄEVAKESKUSE
PÜHAJÄRVE SPAA
KÜLASTUSED
JÄÄVAD
SEPTEMBRIS ÄRA

S
KANUURALLI ÜMBER VALGUTA TIIGI.

VÄLIJÕUSAALI AVAMINE.

Fotod: Koit Laineste

eoses koroonaviiru
se leviku suurenemi
sega jäävad ära sep
tembris toimuma pidanud
Pühajärve spaa külastused.
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August oli Elva vallas
noorte töömalevate kuu
Elva valla noorte töö
maleva eesmärk on
pakkuda koolinoortele
vanuses 13–19 võimalust
suvevaheajal veeta
oma aega arendavalt
ning teenida tehtud
töö eest tasu. Malev on
võimalus saada esimene
töökogemus toetatud ja
turvalises keskkonnas.
MARI-LIIS VANAISAK

T

öötamine toimus rüh
mades ning noored
said seeläbi ka koge
muse meeskonnatöös.
Peale selle on malev hea võima
lus arendada sotsiaalseid oskusi,
sest peale tööd toimusid erinevad
ühistegevused rühmajuhi eest
vedamisel. Valla erinevates piir
kondades Rannus, Rõngus ja Elvas
avati kolm malevarühma perioo
dil 10.–14. august. Kokku pakuti
ühe nädala jooksul tööd 34 Elva
valla noorele.

HELLENURME-RÕNGU RÜHM PEALE PIKKA
TÖÖPÄEVA.

Malev meelitas teisigi
Kõige suurem oli sel aastal Helle
nurme-Rõngu töömalev. 
Kokku
osales selles malevas 14 noort
ning malevasse kandideeris kokku
suisa 23 noort. Hellenurme-Rõngu
maleva
rühm võttis sel aastal
sihiks kogukonna avalikud ob

jektid. Esmas
päeval alustati töö
nädalat Rõngu staadionil, kus

Elva gümnaasiumi õpilasaktiiv T.A.H.E. kirjutas
noorte meediapädevuste tõstmiseks projekti “Teeme ise!”
ning sai ENTK projektikonkursi “Ideeviit” rahastuse
1266 euro ulatuses.

P

rojekti “Teeme ise!” käigus
tutvuvad Elva valla 4.–9.
klassi õpilased Elva vallas

korrastati jooksurada, tehti kor
da kaugushüppe
ala, kaevati läbi
võrguplati liiv, tuuniti veidi rula
pargi ala ja koristati miniarenal.
Oli tore tõdeda, et töö tegemine
staadionil meelitas uudistama ka
kohalikke ja nii saadigi tööpäevade
lõikes vabatahtlikke töökäsi juurde,
kes soovisid samuti panustada oma
kodustaadioni korrastamisse. Töö
nädalasse mahtusid veel sarnased

Valla erinevates piirkondades Rannus,
Rõngus ja Elvas avati kolm maleva
rühma perioodil 10.–14. august.

Elva gümnaasiumi
õpilasaktiivi projekt
“Teeme ise!”

Autorid: Mirtel Sikk, Laura Aigro,
Liina Aunap, Gerlinde Vallikivi
Juhendaja: Heliise Riisaar

Foto: erakogu

olevate võimalustega, et ise teis
tele noortele infot jagada. Puh
jas on olemas raadioruum, kuhu
oodatakse õpilasi taskuhäälinguid
looma. Elva noortekeskuste ja
valla koostöös on valminud noor
tele mõeldud koduleht noored.

elva.ee, kuhu oodatakse samuti
noorte omaosalusel sisuloomet.
Projekt "Teeme ise!" annab õpi
lastele teadmisi podcast'i (tasku
häälingu) ettevalmistamise, tee
made valiku ja tekstiloome osas.
Olulised on ka videomontaaži ja
plakatite kujundamise oskus ning
erinevate võimaluste ja noortele
kättesaadavate
keskkondadega
kursis olemine.
Koolides on mitmed õpilas
grupid, -aktiivid ja -esindused,
mängujuhid, tantsu ja 
kendama
vahetundide korraldajad, kes
soovivad oma tegevusi kajastada,
kuid neil puuduvad praegu selle
alased teadmised.
Elva gümnaasiumi õpilasaktiivi
õpilased on kokku leppinud mit
meid koolitusi, mis toimuvad sep
tembris, oktoobris ja novembris.

tööd Palupera staadionil. Piirkon
nakogu ja vallamajandusosakon
naga koostöös said üle värvitud
Rõngu-Palupera tee äärde jäävad
bussiootepaviljonid. Samuti võeti
ette Hellenurme külas asuv võrgu
plats, mis ootab suuri ja v äikeseid
mängijaid. Peale selle aitasid
malevlased korrastada rahvamaja

kuuri ja parklaala.
Rannu noorte töömalevas töötas
üheksa noort. Noored korrastasid
Rannu aleviku laste mänguväljakut
ja pargi välitegevusala. Värviti staa
dioni ronimisatraktsioone ja kor
rastati värvimisega Rannu pere- ja
noortekeskuse siseruume.
Malevas osalenud tüdrukud
õmblesid ka kokanduslike tegevus
te tarbeks kaheksa uut põlle.
Kuna Rannu avas ööbimisega
malevarühma, siis peale tööd käi
di külastamas Rahinge wakepark'i,
ekstreemseid elamusi saadi Elva
põgenemistoas ja noorsootööd
käis virtuaalselt tutvustamas Eesti
noorsootöötajate kogu esindaja.

Seeneriik tehti korda
Elva malevarühmas töötas 11
noort. Seekord tegid malevlased
korda Seeneriigi. „Korda said kõik
Seeneriigi atraktsioonid. Neid
sai nii 
puhastud, värvitud kui ka
õigesse 

kohta paigutatud. Seene
riik on nüüd jälle viks ja viisakas.
Noored jäid samuti enda tööga väga
rahule,“ võtab töönädala kokku

üks rühmajuhtidest, Hanna Laius.
Elva malev oli samuti ööbimisega
ja peale tööd veedeti aega vahva
seiklus
mänguga, mida korraldasid
Elva nais
kodukaitsjad Dagmary
Kuslap, Signe Aasmäe ja Kersti Vahi.

Kõik koolitused toimuvad reedeti
algusega kell 15 – nii on noortel
lihtsam toimumise aega meeles
pidada.
Oma nõusoleku koolitust kor
raldada on andnud järgmised koo
litajad:
» 18. september 15 TEKSTI
KUJUNDAMINE – kuidas oma
mõtteid koondada loogiliseks
tekstiks, kust leida viiteid ja
infot ning mismoodi sotsiaal
meedias olla mõjuv (Marianne
Ubaleht).
» 16. oktoober TASKUHÄÄLIN
GU ETTEVALMISTUS –
kuidas alustada podcastiga:
kontseptsioon, nimi, kujundus,
sisu. Koolitaja jagab praktilisi
nõuandeid ja õppetunde (Sil
le-Kadri Simer).

Kolmapäeval sai põnevust ja nu
tikust proovile panna – noortel
oli ülesanne põgeneda Elva Roomscape'i põgenemistubadest. Nelja
päeval said malevlased teha klaa
sist kunsti töötoas, mida juhendas
huvikooli õpetaja Mare Tani. Val
misid nii ilusad mesilased, lilled
ja südamed kui ka abstraktsemad
kunstiteosed. Reedel oli suund
Mustjärve matkarajale, kus sai
nii matkata, tutvuda Nõo maleva
noortega kui ka grillida ja chillida.
Samuti mängiti huvitavat mängu,
kus pidi aja peale plaksumaisi te
gema, vahenditeks vaid tikud, kaks
teeküünalt ja veidi traati.
Töönädalale järgnenud l aupäeval
ja pühapäeval toimus aga Elva v alla
noorte töömaleva kokkutulek Rõn
gus. Noored said ühiselt kokku
võtta malevanädala eredaimad het
ked ning anda mõtteid järgmiseks
aastaks. Ühiselt külastati Valguta
küla tervisepäeva ning võeti mõõtu
isetehtud veesõidukitega Valguta
tiigil. Seiklus Kuubis eestvedamisel
said noored harjutada erinevate
nutikust ja osavust nõudvate män
gude raames meeskonnatöö oskusi.
Kokkutulek oli hea võimalus erine
vate piirkondade malevlastel oma
vahel tuttavaks saada, jagada töö
nädala võite ning rühmajuhtidele
tekkis hea võimalus omavahel töö
nädal kokku võtta ning kirja panna
mõned mõtted uueks aastaks.
Noorte töömalev sai teoks tänu
Haridus- ja teadusministeeriumi
ja Eesti noorsootöökeskuse male
vasuvi 2020 taotlusvoorule. Elva
vallavalitsus toetas malevate toi
mumist 6 000 euroga.

» 30. oktoober TASKUHÄÄ
LINGU LINDISTAMINE –
Puhja raadioruumis õpitakse
lindistama enda ettevalmista
tud podcasti (Kristjan Veedler).
» 2. november PLAKATI
KUJUNDAMINE – milliseid
programme kasutada, kui oled
alustaja plakatikujundaja, mil
line info peab kindlasti plakatil
olema ning kuidas kujundada
mõjuv plakat (Mariliis Vana
isak).
Läbirääkimised on pooleli veel
video monteerimise kursuse

juhendajaga. Info registreerimise
kohta ilmub Elva Gümnaasiumi ja
noored.elva.ee kodulehel.
Kõik koolitussarja õpitoad on
noorele tasuta!
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LÜHIDALT

Vallavolikogu 24. augusti
istungi kokkuvõte

E

lva vallavolikogu istung toimus 24.
augustil Elva vallamajas. Päevakorras oli
kuus otsuse ja üks määruse eelnõu. Is
tungil osales 28 volikogu liiget.
Volikogu võttis vastu Verevi järve ranna
ala detailplaneeringu. Elva vallavolikogu al
gatas 18. juunil 2018. aastal Verevi järve ranna
ala detailplaneeringu. Kahe aasta jooksul on
valminud planeeringulahendus, mis võimal
dab tulevikus välja arendada supelranna ja
määrata ehitusõigus ujula-rannahoone rajami
seks. Planeering ei määra, milline saab hoone
olema oma kujult ja arhitektuurilt, kuid annab
selged mahupiirid ja arhitektuurilised nõuded,
et see hoone sobiks maastikku ja oleks funkt
sionaalselt kasutatav erinevatel otstarvetel.
Otsuse vastuvõtmise eel toimus pikem arute
lu. Vallavalitsuselt küsiti muuhulgas, kas par
kimiskohtadest piisab ja kas ehitusmaht on
piisav ujula rajamiseks. Mitmed küsimused ja
sõnavõtud puudutasid Verevi järve vee seisun
dit. Tehti ettepanekuid teha veeseisund enne
korda ja siis alustada hoone planeerimisega.
Sõna said ka pealtvaatajad, kes istungit koha
peal jälgisid. Planeeringu vastuvõtmise poolt
hääletas 16, vastu oli 12 volikogu liiget.
Volikogu algatas Elva linnas Vapramäe
9//11//13 kinnistu osas Elva linna üldplanee
ringut muutva detailplaneeringu. MTÜ Os
kar Alliku Kodu soovib kinnistule rajada Peedu
miljööteraapia keskuse, mille eesmärk on las
tele abi ja toe osutamine psüühiliste trauma
dega toimetulemisel ning vanemate nõustami
ne. Peale olemasoleva kahe rekonstrueerimist
vajava hoone soovitakse saada ehitusõigust
ravikodu peamaja püstitamiseks. Töökodade
hoone rajamisest on algataja loobunud. Eel
nõu teemal soovisid sõna saada planeeringuala
naabrusest Jüri-Tiit Soovere ja Jaan Habicht,
kes leidsid, et planeeritav hoone ja tegevus ei
sobi Peedu keskkonda. Istungil sai sõna Are
Altraja, kes esitas omapoolsed punktid, miks
kinnistule ei tohiks rajada miljööteraapiaga te
gelevat asutust. Vallavalitsus selgitas, miks on
algatamine vajalik ja millal on võimalik oma
vastuväited menetluses esitada. Algatamise
poolt hääletas 16 ja vastu 10 volikogu liiget.
Vald vahetab Rukki tn L5 kinnistu Me
sika tn L5 vastu. Otsuse järgi vahetatakse
Käärdi alevikus asuv Elva valla omandis olev
kinnistu Rukki tänav T5 Mesika tänav T5 kin
nistu v
 astu. Kinnistute vahetamine on vajalik
projekti „Rõngu vald, Käärdi alevik, Mesika tä
nava äärse jalgratta- ja jalgtee ehitusprojekt“
(Töö nr 120-TE-2015, Palmpro OÜ/Teeprojek
tid) järgi tee ehitamiseks. Mesika tänav T5 kin

Valitsuse istungid

nistu omanik on andnud nõusoleku kinnistute
vahetamiseks. Elva vallale kuuluv kinnistu
Rukki tänav L5 ei ole vallale vajalik ja sobib
vahetustehinguks. Mesika tänav L5 on aga

vallale oma ülesannete täitmiseks vajalik.
Elva vald võtab laenu investeeringute
elluviimiseks. Elva valla 2020. aasta eelarves
on ette nähtud võtta laenu kokku 1 351 520
eurot, millega on planeeritud finantseerida

üheksat erinevat investeeringuprojekti. Laenu
võtmine on planeeritud nii eelarvestrateegias
kui ka 2020. aasta eelarves.
Volikogu seadis OÜ Elva Soojus kasuks
hoonestusõiguse mitmele vallale kuuluvale
kinnistule. Seoses Rannu alevikku katlamaja
ja soojustrasside ehitusega taotleb OÜ Elva
Soojus Keskkonnainvesteeringute keskuselt
raha kaasfinantseerimiseks. Keskkonnainves
teeringute keskus toetab uusi võrgupiirkondi
maksimaalselt 50% ulatuses, ülejäänud summa
tuleb OÜ-l Elva Soojus finantseerida oma
vahenditest. Kuna OÜ-l Elva Soojus puudu
vad vastavas ulatuses omavahendid, on vajalik
võtta laenu. Pangalaenu tagatiseks 

seatakse
OÜ Elva Soojus kasuks hoonestusõigused
vallale kuuluvatele kinnistutele.
Ulila Keskuse kolmekorruseline osa
võõrandatakse avaliku enampakkumise
korras. Ulila Keskuse hoone asub Ulila alevi
kus. Hoonel on kahe- ja kolmekorruseline osa.
MTÜ Sooveere kasutab kahekorruselist osa
ja osaliselt kolmekorruselist osa. Kolmekor
ruselisest osast tuuakse ühingu ja valla seni
sed tegevused (raamatukogu) ära ja seda osa
on võimalik funktsionaalselt eraldi kasutada.
Kolmekorruselisel hooneosal puudub tänapäe
vane küttesüsteem ja üle poole sellest osast on
seisnud aastaid tühjana. Vallale ei ole see osa
vajalik. Seetõttu läheb see osa hoonest enam
pakkumise teel müüki. Otsuse võõrandamise
vastu olnud volikogu liikmed leidsid, et hoonet
võib vallal vaja minna näiteks lasteaia filiaa
liks või loomekeskuseks. Vallavalitsus leidis, et
neid tegevusi on võimalik teha ka olemasoleva
hooneosa ruumides, mis jäävad vallale. Otsuse
poolt oli 13, vastu 10 ja erapooletuks jäi 4 voli
kogu liiget.
Muudeti Rannu aleviku kaugküttepiir
konna suurust. 10. detsembril 2018 kinnitas
Elva vallavolikogu Rannu aleviku kaugkütte
piirkonna. 2019. aastal on mitmed korteriühis
tud ja ettevõtted otsustanud samuti liituda
kaugküttevõrgu loomisel kaugküttega. Seoses
sellega oli vajalik muuta Rannu aleviku kaug
küttepiirkonda.
Järgmine volikogu istung toimub 28.09.

Elva vallavalitsuse istungite kokkuvõtteid saab
lugeda valla kodulehel: elva.ee/valitsuseistung

"Maale elama päev" Rannus

R

annu pargis toimub 26. septembril algusega kell 11 maale elama päev.
Toimub Rannu laat ning hoidiste päev. Esindatud on kohaliku toidu
tootjad ja kohalik käsitöö ning põnevust lisab hoidiste võistlus.
Pakutakse pirukaid ja angerjasuppi. Peale selle kõiksugu magusat ja soolast
nii potti kui ka sahvrisse.
Toimub veel ka sügisjooks ja õnneloos. Esineb naisansambel Astra. Lõbusõit
ponidega.
Vihmase ilma korral toimub päev Rannu rahvamajas.
Korraldajad: Rannu külade selts, Rannu noortekeskus ja Rannu rahvamaja

Elva vallavolikogu algatas
Vapramäe 9//11//13 kinnistu
detailplaneeringu

E

lva vallavolikogu algatas 24.
augusti istungil Elva linnas
Vapramäe 9//11//13 kinnistu
detailplaneeringu. Planeeringuala,
suurusega ca 7000 m2, asub Peedu
linnaosas. Planeeringu eesmärk on
kinnistule ehitusõiguse määramine
Peedu miljööteraapia keskuse raja
miseks. Planeering teeb ettepaneku
Elva linna üldplaneeringu muutmi
seks. Algatamise otsusega on võima
lik tutvuda valla veebilehel elva.ee/
detailplaneeringud.

PLANEERINGU ALA.

SA Viljandi haigla PAIK projekti
meeskond kohtus Elva haigla
insuldiprojekti meeskonnaga

P

rojekti PAIK on algatanud Viljandi haigla ja sotsiaalministeerium, ees
märgiga luua kroonilise haigusega inimesele pikem ja kvaliteetsem elu
kodus ning tõhustada koostööd tervishoiu valdkonna ja sotsiaalsüstee
mi vahel.
PAIK teenus on Eesti haigekassa rahastatud esmatasandi, eriarstiabi ja
sotsiaalvaldkonna koostööteenus Viljandi maakonnas.
Projekti käigus suunab patsiendi teenusele abivajajat märganud arst (pere
arst, eriarst), õde või muu spetsialist. Seejärel PAIK projekti tervisejuht selgi
tab koos patsiendiga välja konkreetselt selle patsiendi teenuse vajadused, aitab
need sõnastada ja prioritiseerib need.
Edasi patsiendi vajadustest lähtuvalt kutsutakse kokku spetsialistide tugi
võrgustik (patsiendi lähedased, perearst, pereõde, haigla eriarst, sotsiaal
töötaja, koduõde, füsioterapeut jt). Tugivõrgustiku tähtsaim liige on patsient.
Koos meekonnaga lepitakse kokku tegevuskava patsiendi raviks, tuleviku prob
leemide ennetamiseks ja sotsiaalseks rehabilitatsiooniks. Tegevuskava täit
mist jälgib ja toetab tervisejuht, kes võtab regulaarselt ühendust patsiendiga
ja võrgustikuliikmetega.
2. septembril toimunud kohtumise tutvusid Elva haiglaga pilootprojekti
PAIK haigekassa esindaja Mari Kalbini ja Viljandi Haigla PAIK projekti
mees
konna liikmed. Arutati patsientidele pakutavaid teenuseid, tegelikku
koostöövõrgustiku toimimist, selgunud probleeme ja nende võimalikke
lahendusi. Külalised tutvusid vastavalt oma töövaldkonnale ka Elva Haigla
töökorraldusega.
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Praktiline koolitus
„Samm tööellu muutuval tööturul“

Kaugõpe Elva
gümnaasiumis

Kutsutakse osalema tasuta koolitusel „Samm tööellu
muutuval tööturul“, mille kohta toimub info
tund
2. oktoobril algusega kell 12 aadressil Tartu, Lutsu 3
( Jaani kiriku lähistel).
Koolitus on suunatud neile, kes on olnud tööturult
eemal 5 kuud või kauem ja hetkel ei õpi ning neile kes
on vanuses 50+ ja hetkel ei tööta ega õpi.
Koolitusel saab teada rohkem enda võimaluste
ja tööturu kohta ning selgust teha häid valikuid.
Koolituse (kokku 130 tundi) osad on:
» eneseanalüüs;
» töövestlus;
» isikliku tööõnne valem;
» muutuv tööõigus;
» arvuti tööotsingul;
» tööklubi.

Õppida pole kunagi hilja,
sest õppimine annab
tulevikus rohkem valiku
võimalusi. Elva gümnaa
siumis on hea võimalus
omandada gümnaasiu
miharidus
kaugõppes
ehk mittestatsionaarses
osakonnas.
Õppida saab sõltumata vanusest, kui olete lõpetanud põhi
kooli. Mittestatsionaarses osakonnas saab omandada haridust
vastavalt oma võimetele, vajadustele ja võimalustele. Õppetöö on
orienteeritud täiskasvanud õppijale, kes teab, mida tahab ja oskab
otsustada, kuidas oma õpinguid korraldada. Samas on see väga
hea võimalus pere või töö kõrvalt õpingutega jätkamiseks.
Õppijaid ootab Elva gümnaasiumis meeldiv ja hubane õpikesk
kond, sõbralikud ja vastutulelikud õpetajad. Õppetöö toimub kaks
korda nädalas kell 9–17.
Õppetöö toimub Elva gümnaasiumi Tartu mnt õppehoones,
kus asub mittestatsionaarse osakonna jaoks eraldi korrus muga
valt sisustatud õppekabinettide ja õpetajate toaga. Kooliga samas
majas asub raamatukogu, tänapäevane arvutiklass ja söökla.
Majas on tagatud liikumispuudega inimestele igale pool
juurdepääs (olemas liftid ja kaldteed).
Ootame oma kooliperre uusi liikmeid, kellelt ootame tõsist
suhtumist õppetöösse ja kaasalöömist ka igapäevases koolielus,
et tunneksite ennast täieõigusliku Elva gümnaasiumi ühise pere
liikmena. Kool on pidevat arenev keskkond, kus oodatakse ka sinu
uusi ideid ja ettepanekuid.
Täpsem info veebilehel elvag.edu.ee või telefonil 730 1820

Võimalus on minna erialasele kursusele ja saada ta
suta 
karjääri-, psühholoogilist ja võlanõustamist
ning osaleda tööpraktikal.
Kogu koolitus on tasuta. Transpordikulud kompen
seeritakse ning koolitusel on tasuta toitlustamine ja
vajadusel lapsehoid.
Infotunnil osalemiseks on vajalik registreerumine,
mida palutakse teha telefonil 526 5488 või e-aadressi
ingrid.purje@jmk.ee.
Tegevusi toetavad Euroopa 
sotsiaalfond ja Elva
vallavalitsus.

Elva haigla jätkab ambulatoorsete
vastuvõttudega
Neuroloogi vastuvõtt – perearsti saatekiri vajalik
» Elvas, Supelranna 21 võtab vastu dr. A. Lepik
» Tartus, Vaksali 17 võtab vastu dr. A. Lepik ja dr. R.
Kinks
» Tartus, Vaksali 17 võtab vastu dr. A. Seppius (tasu
line, ei ole vaja saatekirja)
» Neuroloogid dr. Lepik ja dr. Kinks suunavad nii
Elvas kui Tartus patsiente Haigekassa tasustatava
tele füsioteraapia ja taastusravi protseduuridele.
Kardioloogi vastuvõtt - perearsti saatekiri vajalik
» Elvas, Supelranna 21 võtavad vastu dr. E. Tamm ja
dr. V. Korrovits
» Tartus, Vaksali 17 võtavad vastu dr. E. Tamm ja dr.
V. Korrovits
Silmaarsti vastuvõtt – ilma pehrearsti saatekirjata
» Elvas, Supelranna 21 võtavad vastu dr. M. Safono
va (oodatud ka lapsed) ja dr. H. Müürsepp
Silmaõe iseseisev vastuvõtt – ilma perearsti saate
kirjata
» Elvas, Supelranna 21 võtab vastu õde Maarika
Kovaljova
Psühhiaatri vastuvõtt – ilma perearsti saatekirjata
» Elvas, Supelranna 21 võtab vastu dr. S. Pärli ja dr.
V. Parve
» Tartus, Vaksali 17 võtavad vastu dr. S. Pärli, dr. V.
Parve ja dr. J. Olari
Vaimse tervise õe iseseisev vastuvõtt – ilma pere
arsti saatekirjata
» Tartus, Vaksali 17 võtab vastu õde Bianca Mehine
Ortopeedi vastuvõtt - tasuline, perearsti saatekirja
pole vaja

» Elvas, Supelranna 21 võtab vastu dr. P. Laasik
» Tartus, Vaksali 17 võtab vastu dr. P. Laasik
» Ortopeedil on võimalik nii Elvas kui Tartus
patsiente suunata tasulistele füsioterapeudi ja
taastusravi protseduuridele.
Taastusravi protseduurid
» Elvas, Supelranna 21 – ravivõimlemine, elektriravi,
külmaravi, inhalatsiooniravi, soojusravi
» Tartus, Vaksali 17 – ravivõimlemine, elektriravi,
soojusravi
» Kui neuroloog on patsiendi suunanud taastusravi
protseduuridele, siis füsioterapeudi teenused on
tasuta.
Uuringud ja analüüsid
Elva – Supelranna 21
» Holteruuringud (vererõhu- ja südamerütm)
» EKG ehk elektrokardiogramm
» Ehhokardiograafia ehk südame ultraheliuuring
» Röntgen
» Ultraheli (kõht, vaagen, veresooned, õlaliiges)
» Silmapõhja uuring (OCT aparaat)
Tartu – Vaksali 17
» Füsioteraapia
» Holteruuringud (vererõhu- ja südamerütm)
» EKG ehk elektrokardiogramm
» Ehhokardiograafia ehk südame ultraheliuuring
» Röntgen
» Füsioteraapia
» Podomeetria (individuaalsed tallatoed)
Alates 1. juunist 2020 pakub Elva Haiglas röntgen
teenust Medirad-R. OÜ.
Täiendav info ja registreerimine Elva Haigla
registratuuris telefonil 737 0300 või e-post regist
ratuur@ehaigla.ee.

Heli Rähni
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KUULUTUSED
Müüa ehitusjärgus ridaelamuboks
Annikorus, 7 km Elvast. Hind 37 000 EUR.
Tube 5, korruseid 2 + keldrikorrus, üldpind
166,7 m2, krunt 1056 m2. Lisainfo
www.kv.ee/3239362. Tel 5620 0729

Ostan kasvavat võsa – kraavid, põlluääred,
sood, metsaalused, valgustus ja harvendus
raie. Hea hind, väga kvaliteetne käsitöö.
Tel 510 9827, tammepalk@gmail.com
Kasumetsa küttekontor: erinevat sorti
kvaliteetsed küttepuud veoga. Tel 529 2305.
www.kasumetsa.ee

Erinevad kaevetööd Elva vallas. Info tele
fonil 5336 5372 või varuosad@autoosa.com
Korstnate ehitus ja remont koos vajalike
plekitöödega. Pikaajaline kogemus.
Tel 5618 9517, joosep.sepp@mail.ee.

Korstnapitside ehitus ja remont, pottse
patööd, korstnapühkimine. Tel 5557 9399
KP Grupp OÜ Elvas otsib kaminapuude
pakkijaid. Tel 525 3786.

Klaverihäälestus elukutseliselt häälesta
jalt. Vaata lisainfot ja broneeri endale aeg
aadressil www.juhanungru.ee. Hääles klaver
on terve klaver!

Müüa kuivi küttepuid 50 cm, kasehalu
puud. Toon koju. Info telefonil 5691 2151

Mis tulema pea, see tuleb.
Kellel saab otsa aeg, see läheb.
Minnes võtab ta lambist kaasa tule
ja süütab taevasse tähe.

Mälestame
kallist endist
kolleegi

Südamlik kaastunne Kata
Lukinale kalli õe

Kaja Silberit

surma puhul.

Mälestus on nagu muusika,
mis ei vaiki iial,
vaid heliseb igavesti.

Avaldame kaastunnet
Milvile perega tema ema

kaotuse puhul.
Elva Haigla eksmeedikute
klubi

SINULT OOTAME:
•
huvi piimatoodete tootmise ja tootmisseadmete vastu;
•
kohusetundlikkust, täpsust, head suhtlemis- ja meeskonnatööoskust;
•
tehnilist taiplikkust;
•
valmisolekut töötada õhtusel ja öisel ajal (18.00 — 6.00);
•
tervisetõendi olemasolu või valmidust seda saada;
•
isikliku transpordi kasutamise võimalust tööle ja koju sõitmiseks.

Töö asukoht: Kaarlijärve küla, Elva vald, Tartumaa
Lisainformatsioon ja kandideerimine: personal@estover.ee

Müüa elektriline vasikate sarvealgmete
põleti. Toode on tööstuslik ja vähekasuta
tud. Info telefonil 5649 6822.
Kõik pottsepatööd, telefon 5851 9785.

kus Linnutee...

Südamlik kaastunne
lähedastele

Reet Karu
surma puhul.
Mälestavad
Väike-Nõlvaku 10 elanikud

Kirjuta infoleht@elva.ee või helista telefonil 730 9882.
Lisainfo: elva.ee/infoleht

OOTAME OMA MEESKONDA: SEADMETE PESUOPERAATORIT
TÖÖÜLESANDED:
•
juustu- ja kohupiimatoomisseadmete automaat- ja käsipesu;
•
tootmis- ja toiduhügieeni järgimine ning töökoha sh
tootmisruumide korrashoiu tagamine.

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

Su kodu on nüüd seal,

kaotuse puhul.

Avalda kuulutus Elva valla lehes

Ohtlike puude raie / hooldus / kändude
freesimine. Tel 5686 6157

Elva Vallavolikogu
Elva Vallavalitsus

Urve Hiiemäe
Mälestab Rõngu
rahvamaja kollektiiv

Müüa hobusesõnnikut, kojutoomisega.
Seisnud 2a hunnikus 3€ kott ja värske 3€
kott. Koti kaal ca 30 kg. Transport Elva.
Tel 522 0627

surma puhul.

Meie südamlik
kaastunne
Kristjan Moorastile
kalli

Vaike Loidi

Otsin hooldajat voodihaigele meesterah
vale Uderna külas neljaks tunniks töö
päeviti. Tasu kokkuleppel. Telefon 528 2073

Silvia Märtson

Elva Lasteaed
Murumuna

Sõbrad Puhja Maanaiste
Seltsist

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

Südamlik
kaastunne
Anneli Salumaale
kalli ema

Kaastunne
lähedastele!

Ljubovi

Saeketaste ja -kettide teritus ja parandus.
Höövliterade teritus. Telefon 5198 4130.

MEIE PAKUME:
•
pikaajalist töösuhet ja motiveerivat
palgasüsteemi (põhitöötasu + tulemustasu);
•
ettevõttesiseseid arenemisvõimalusi ja
erialaseid koolitusi;
•
tervist toetavaid tegevusi ja sportimisvõimalusi
läbi SportID keskkonna;
•
lisaks põhipuhkusele 3 kalendripäeva
talvepuhkust;
•
omatoodangu soodustusi;
•
transpordikompensatsiooni isikliku
sõiduvahendi kasutamisel;
•
vajadusel elamispinda Kaarlijärve külas;
•
lõõgastumiseks ühisüritusi.

Ehitus-, remont- ja renoveerimistööd.
Kõik vajalikud tööd kodule ilusa ilme loomi
seks ühest kohast. Sisetööd, välitööd, abi -ja
kõrvalhoonete ehitus. Tel 5672 6823,
www.teenustööd.ee
Korvtõstuki teenused. Ohtlike puude lõi
kus, okste purustamine, katuste sambla
pesu, akende pesu jne. Tel 5597 7007,
www.tlo.ee.

Elektrilevi on alustanud
uue põlvkonna interneti
võrgu rajamist
MAIT RAHI
ELEKTRILEVI UUTE TEENUSTE PROJEKTIJUHT

E

lektrilevi alustas 2019. aastal Eesti esimese operaatorineut
raalse interneti- ja televõrgu ehitamist, mis lahendab väljas
pool suuri linnu olevate majapidamiste internetiühenduse
puudumist või parendab märkimisväärselt seniseid võimalusi.
Projekteerimine võrgu väljaehitamiseks on valmis saanud Elva
linna teatud piirkondades ja Karijärve külas ning nüüdsest on või
malik sealsetel elanikel sõlmida liitumislepinguid. Kõik vajalikud
toimingud saab iseseisvalt ära teha Elektrilevi kodulehel elektri
levi.ee/kiireinternet. Elva piirkonnas loodi kiire internetiga liitu
mise võimekuse 427 kodule ja ettevõttele.
Eramajade puhul toome trassi väljaehitamisel sidekaabli üld
juhul maja või kinnistu piirile, kas õhuliini või maa-aluse kaabliga.
Riigitoetusega aadressidele pakume esimesel kahel kuul kestval lii
tumisperioodil tasuta kaabli tuppa toomist. Sidetaristuga liitumi
se kogukuluks on sel juhul ühekordne liitumistasu 199 eurot.
Kortermajade puhul on oluline ligikaudu poolte korterite
liitumis
lepingute olemasolu, vastasel juhul kallist ja keerulist
kinnistusisest sidevõrku rajama ei hakata.
Võrguga liitunud kliendi jaoks on hilisem operaatori valik vaba
ehk teenusepakkujaks saavad olla nii Telia, Tele2, Elisa või mõni
teine turuosaline. Kiire internet jõuab teieni pärast operaatoriga
lepingu sõlmimist ning vajalike tehniliste toimingute teostamist.

OOTAME OMA MEESKONDA: SEADMEOPERAATORIT
TÖÖÜLESANDED:
•
juustu, kodujuustu, kohupiima ja kohupiima toodete kvaliteetne
tootmine ja käitlemine;
•
töö tootmisseadmetega;
•
tootmisprotsessi lõppedes seadmete automaat- ja käsipesu;
•
tootmis- ja toiduhügieeni järgimine ning töökoha sh
tootmisruumide korrashoiu tagamine.
SINULT OOTAME:
•
huvi piimatoodete tootmise vastu;
•
kohusetundlikkust, täpsust, head suhtlemis- ja meeskonnatööoskust;
•
tehnilist taiplikkust ja julgust seadmetega töötamiseks;
•
tervisetõendi olemasolu või valmidust seda saada;
•
isikliku transpordi kasutamise võimalust tööle ja koju sõitmiseks.
Töö asukoht: Kaarlijärve küla, Elva vald, Tartumaa
Lisainformatsioon ja kandideerimine: personal@estover.ee

MEIE PAKUME:
•
pikaajalist töösuhet ja motiveerivat
palgasüsteemi (põhitöötasu + tulemustasu);
•
ettevõttesiseseid arenemisvõimalusi ja
erialaseid koolitusi;
•
tervist toetavaid tegevusi ja sportimisvõimalusi
läbi SportID keskkonna;
•
lisaks põhipuhkusele 3 kalendripäeva
talvepuhkust;
•
omatoodangu soodustusi;
•
transpordikompensatsiooni isikliku
sõiduvahendi kasutamisel;
•
vajadusel elamispinda Kaarlijärve külas;
•
lõõgastumiseks ühisüritusi.
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TEATED
Elva valla sündmuste kalender
KUUPÄEV

SÜNDMUS

ASUKOHT

PILETI HIND

kuni
31. septembrini

Näitus - Puhja kihelkonna värvid 21. sajandil,
Siegrid Illus

Elva kultuurikeskus

tasuta

16. september
kell 18

LendTeatri etendus "Kaevame vanaema üles"

LendTeater
(Elva, Pikk 73)

10 €

16. september
kell 19

Kaunimate Aastate Vennaskond (8.aprillil ära
jäänud etendus)

Elva kultuurikeskus

15 € – 20 €

17. september
kell 11–14

Doonoripäev

Elva kultuurikeskus

tasuta

18. september
kell 13

Koruste kooli VII kokkutulek

Koruste koolimaja

tasuta

18.–20.
september

Eesti paarismeistrivõistlused 2020 discgolfis

Sportland Prodigy
Elva discgolfipark

osalustasu

18. september
kell 19

Comedy Estonia: Sander Õigus ”Hinge Turule
Viies”

Elva kultuurikeskus

12 € / 14 €

19. september

"Kuldne leht" laskmisvõistlus

Tartumaa tervise
spordikeskus

osalustasu

19. september
kell 11–14

Külade kärajad

Elva kultuurikeskus

tasuta

19. september
kell 12

"Elva keskkool 75". Räägib Tiit Ustav

20. september

Tervitame uusi
ilmakodanikke!
Kerret Häelme

Heleri Liebenau

Liisi Leetberg

Kendra Karelson

Lennart Parek

Roger Rõõm

Lukas Kogri

Oliver Palm

Hugo Raidoja

Martha Kesas

Brita Mägi

sündis 22.07.2020
sündis 03.08.2020
sündis 05.08.2020
sündis 07.08.2020

23. Tartu Rattamaraton

Tartumaa tervise
spordikeskus

tasuta
osalustasu

20. september
kell 13

Meeste esiliiga kohtumine: FC Elva vs Vändra
JK Vaprus

Elva linnastaadion

20. september
kell 16

LendTeatri esietendus "Igavene armastus"

LendTeater
(Elva, Pikk 73)

12 € / 15 €

20. september
kell 17

FC Elva naiskonna kodumäng vs Kohtla-Järve
JK Järve

Nike Arena Elva

tasuta

23. september

4.–6. klasside õpilaste Heategevuslik Teatejooks

Start ja finiš Elva
lauluväljakul

tasuta

24. september
kell 19

LendTeatri etendus "Meelepete"

LendTeater
(Elva, Pikk 73)

10 € / 12 €

25. september
kell 18

Eakate päeva tähistamine. Külaliseks Jüri
Homenja

Puhja seltsimaja

tasuta

25. september
kell 19

Mälumänguturniir Palupera karikale

Rõngu rahvamaja

tasuta

26. september
kell 11

Elva matkamaraton, matka hooaja lõpetamine

Start ja finiš Elva
keskväljakul

tasuta

26. september
kell 13

Meeste esiliiga kohtumine: FC Elva vs Tallinna
FC Flora U21

Elva linnastaadion

tasuta

26. september
kell 9–16

Sügislaat "Mihklilaat"

Elva keskväljaku
parkla

Info ja regist
reerimine
56618707

28. september
kell 11

Viljandi laste- ja noorteteater Reky etendus
"Vahtramäe Emil"

Elva kultuurikeskus

9€

29. september
kell 19

EESTI ETNO RINGREIS

Konguta rahvamaja

tasuta

30. september
kell 18

LendTeatri etendus "Kaevame vanaema üles"

LendTeater
(Elva, Pikk 73)

10 €

LISAINFO ELVA.EE/KALENDER VÕI ELVA VALLA ÄPIST

Elva valla leht

tasuta

sündis 11.08.2020
sündis 16.08.2020

sündis 24.08.2020
sündis 29.08.2020
sündis 31.08.2020

sündis 20.08.2020

Elva vald mälestab
Urve Hiiemäe

Hillar Täär

Aare Villem

Uno Blokman

Edvar-Armand
Eensalu

Vaike Loid

06.06.195009.08.2020

19.09.1928-14.08.2020

Elva linnaraamatu
kogu kaminasaal

sündis 10.08.2020

Meinhard-Arkadi
Rosenfeldt

03.01.1931-15.08.2020

Lilli Uibo

16.11.1934-15.08.2020

Kalev Palo

10.11.1941-16.08.2020

10.10.1965-17.08.2020

26.03.1947-18.08.2020

Endla Semjonova

23.06.1925-18.08.2020

Helge Lukk

21.07.1938-18.08.2020

Vaike Purm

29.01.1952-20.08.2020

03.11.1954-24.08.2020
20.08.1933-26.08.2020

Haimi Grünberg

18.04.1944-27.08.2020

Silvia Märtson

19.11.1935-28.08.2020

Arvo Villemson

23.07.1936-30.08.2020

Vilma Saarepera

16.09.1934-02.09.2020

Keelekursused Elva
koolituskeskuses
Inglise keel algajatele (50 tundi) – õpetaja Hella Tani
Teisipäeviti ja neljapäeviti, algus 6. oktoobril kell 18. Maksumus 205 €
Inglise keele vestlusring edasijõudnutele (30 tundi) –
õpetaja Hella Tani
Kolmapäeviti, algus 7. oktoobril kell 18. Maksumus 150 €
Registreerumine ja info knoorkoiv@gmail.com või telefonil 516 7362
Vaata lisa: www.elvakoolitus.ee

Puhja seltsimajas
alustab uut hooaega
meeste vokaalansambel
Ootame lauluhuvilisi mehi oma vahvasse kollektiivi.
Esimene kogunemine Puhja seltsimajas, 7. oktoobril kell 19.
Juhendaja: Ulla-Simone Möldre
Lisainfo telefonil: 5559 9608, Enn Tobre
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