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Elva valla leht
Kaasava eelarve hääletusel oli
võidukas Rämsi spordiväljak
Elva valla kaasava
eelarve rahvahääletuse
võitis 250 poolthäälega
Rämsi küla spordiväljaku rajamise idee.

R

ahastuse saavad veel ka
ettepanek teha Rõngu
jõulinnak (242 häält) ja
ajakohastada Elva linna
staadioni infotabloo (230 häält).
12.–18. oktoobril toimunud Elva
valla kaasava eelarve rahvahääletusel osales 1099 inimest, kes andsid
kokku 1841 häält.
Vastavalt Elva valla kaasava eelarve menetlemise korra järgi saavad rahastuse kolm enim hääli
saanud ettepanekut, tingimusel,
et kaasava eelarve objektid peavad
asuma valla eri piirkondades. Ühe
objekti maksimaalne rahastussumma on 15 000 eurot. Kaasava eelarve
kogusumma Elva valla eelarves on
45 000 eurot.
Hääletamine toimus Volis keskkonnas, valla teenuskeskustes,
raamatukogudes ja harukogudes,
valla suurimates COOP kauplustes
ning Elva gümnaasiumis ja Rõngu
keskkoolis. Iga hääletusel osaleja
sai hääletada kuni kolme endale
meelepärase idee poolt.
Septembris toimunud ideekorje
järel laekus Elva valla kaasava eel
arve jaoks 18 ettepanekut. Ideede
sõelumiskomisjoni läbis 15 ideed,
mis pääsesid rahvahääletusele.

Spordi ja tervise
edendamine
Rämsi küla spordiväljak on mõeldud noortele vaba aja veetmiseks

KAASAVA EELARVE RAHVAHÄÄLETUSE TULEMUSED
1. Aakre mõisaparki seiklema!
2. Annikoru puhkepargi tiigid puhtaks!
3. Elva Gümnaasiumi pargipingid
4. Elva linnastaadioni infotabloo kaasajastamine
5. Jõulinnak Rõngu
6. Kiigepark
7. Kirepi bussipeatused varju alla
8. Konguta kooli ministaadion
9. Lehtla Uderna mõisaparki
10. Peedu laululava uued pingid ja piknikuala
11. Rannu kalmistu maakivimüüri korrastamine
12. Rannu külaplatsile madalseiklusrada ja võrkpalliplats
13. Rämsi küla spordiväljak.
14. Rõngu vabadussõja mälestussamba haljastus
15. Ulila Keesikoja allika ümbruse korrastamine
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ning spordi ja tervise edendamiseks. Idee autorite sõnul on eesmärk luua Rämsi küla elanikele
vabalt kasutatav sportimise ja
kooskäimise koht.
Selleks soovitakse korrastada
olemasolev jalgpalli- ja võrkpalli
plats. Peale selle paigaldatakse
palliplatside vahelisele haljasalale
varjualune istumiskohtadega, pingid (4 tk), ronimisatraktsioon väiksemate laste jaoks ning prügikastid
(2 tk). Palliplatsid ümbritsetakse
kolmest küljest kõrgema võrkaiaga
et vältida palli sattumist eravaldustesse või sõiduteele.
Nii palliplatsid kui ka varjualune
on mõeldud kasutamiseks kõikidele külaelanikele.

Atraktiivne jõulinnak
Rahvahääletusel jäi teiseks ettepanek teha Rõngu alevikku jõulinnak.
Atraktiivne jõulinnak on plaanis
rajada Rõngu staadionile, kuhu

50

on tegelikult koondunud enamus
sportlikke ajaveetmise võimalusi
Rõngu alevikus.
Esialgselt on jõulinnakusse planeeritud seitse seadet: seljapink,
rööbaspuud, kõhupink, jalakükipink, rinnaltsurumispink, õlapink
ja seljatõmbepink.
Jõulinnaku rajamisega soovitakse juurutada noortes sportlikke eluviise ja pakkuda sportlikku
meelelahutust ja vaba aja veetmise
võimalusi nii peredele kui ka täiskasvanutele.

Infotabloo
tänapäevastamine
Kolmanda koha pälvis idee Elva
linnastaadioni infotabloo kaasajastamine. Elva valla kõige suuremat kandepinda omav spordiala on jalgpall, mille keskuseks on
Elva linnastaadion. Seal toimuvad
jalgpallifestival, Elva esindusmeeskonna kohtumised ja muud spordi-
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võistlused. Võistlustel on tähtsaks
osaks hetkeseisu kajastav tabloo,
mis Elval praegu tänapäevases
võtmes puudub. Esitatav idee hõlmabki eelnimetatud tabloo tänapäevastamist, et erinevate spordisündmutse tulemusi kajastada.

Kogukonnale antud
võimalus
Kaasava eelarve menetlus on paljudes maailma riikides, sealhulgas
Eestis, kasutatav menetlus eelarve
koostamisel, kus kohalikule kogukonnale on antud võimalus kohaliku omavalitsuse eelarve koostamisel teatud summa osas kaasa
rääkida.
Elva vallavalitsus tänab kõiki
ideede esitajaid ning hääletuses
osalejaid. Järgmine Elva valla kaasava eelarve ideekorje toimub 1.–15.
septembril 2021.
Rohkem infot kaasava eelarve
kohta leiate: elva.ee/kaasaveelarve.

26. OKTOOBER 2020, NR 81
infoleht@elva.ee
elva.ee / 730 9882
facebook.com/elvavald

LÜHIDALT
KESK TÄNAV 22
KINNISTU KIRJALIK
ENAMPAKKUMINE

E

lva vallavalitsus müüb
avalikul kirjalikul enam
pakkumisel Elva linnas asuva kinnistu Kesk tn 22
(17007:001:0061, sihtotstarve
100% elamumaa, suurus 1136
m²). Kinnistul asub väike
elamu (EHR 104049762, suletud netopind 33,8 m²).
Olemas on toimiv elektriühendus 1x220A (10A) ning
salvkaev. Juurdepääs Kesk
tänava kaudu.
Kinnistu enampakkumise müügihinna algsuurus on
50 000 eurot. Avaliku kirjaliku enampakkumise tingimustega saab tutvuda valla veebilehel elva.ee/vallavara-muuk,
kust leiab ka vormi pakkumuse esitamiseks.
Enampakkumisel
osalemiseks tuleb esitada vormikohane avaldus koos lisadokumentidega
kirjalikult
kinnises ümbrikus, märkega
„Kesk 22 pakkumus“ hiljemalt
25. novembril 2020 kell 9 Elva
vallavalitsusele aadressil Kesk
32 Elva vald 61507 kas tähitult, lihtpostiga või käsipostiga vallamaja trepil asuvasse
postkasti (postkasti juures on
silt „Elva vallavalitsusele suunatud kirjad pane siia”).
Enampakkumise tagatisraha 5 000 eurot tuleb tasuda
hiljemalt 25. novembril.
Pakkumiste avamine toimub 25. novembril kell 9.15
Elva vallamajas.
Lisainfo:
Terje Korss,
vallavaraspetsialist
5302 0888, terje.korss@elva.ee
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Kentsi paisjärve taastamisega
luuakse atraktiivne puhkepiirkond
Elva vallas Kavilda
ürgorus on algust
tehtud Kentsi paisjärve
taastamiseks vajalike
tegevustega.

S

elleks, et luua p
iirkonda
aasta
läbi
kasutatav
puhkepiirkond ning tõsta
elukeskkonna atraktiivsust on esmalt vaja paisjärve ala
taastada. Projekti viib ellu Elva
vallavalitsus koostöös SA-ga Elva
kultuur ja sport. Töid teostatakse
mitmes etapis. Esimene neist on
sette kaevandamine järvepõhjast
(ca 40 ha suuruselt maa-alalt), seejärel järv paisutatakse ja kujundatakse ning pais rekonstrueeritakse.
Järgnevates etappides luuakse piirkonna kasutamiseks vajalik t aristu:
parklad, ujumiskohad ja paadi
sillad.

Erinevad toetused
Projekti teostamiseks on vallavalitsus saanud lisarahastuse Riigi tugiteenuste keskuselt maakondliku
arendustegevuse toetuse raames
(210 667 €) ning Tartumaa arendusseltsi vahendusel suurprojektide
arendamise LEADER meetmest 150
064,77 €. Peale selle on valla omaosalus, mis hõlmab ka Elva vallaks
ühinenud omavalitsuste ühinemistoetust, sest selliselt lepiti kokku
ühinemislepingus.
Tänaseks on korraldatud hange
esimese etapi, kaevetööde teostaja
leidmiseks ning tööd on juba
alanud. Lepingu kogumaksumus


TULEVANE KENTSI PAISJÄRVE ALA ENNE
PUHASTUSTÖÖDE ALGUST.

532 000 €, millest 210 667 € rahastatakse toetuse abil, töid teostab
Hanso MK. Praegu valmistatakse
ette teise etapi hankeid (kommunikatsioonide loomine, paisu
regulaator).
Algselt ligi 90 hektari suurune
Kentsi paisjärv projekteeriti 1977.
aastal ning rajati aastatel 1979–
1989. Põhifunktsioon oli vihmutus
vee saamine kultuurkarjamaadele.
Kuna vihmutusvee vajadus osutus
väikseks, siis sai järv ka teise funktsiooni – puhkemajandus. A
 astate
jooksul on paisjärve juhitud Elva
linna puhastusseadmete vesi, mis
on paisjärve ökoloogilist olukorda
oluliselt mõjutanud. Tänu keskkonnainvesteeringute
keskuselt

Foto: Kayvo Kroon

saadud toetusele suudeti 2009.
aastal
paisjärve
korrastamise
esimese järgu tööd lõpetada.

Paraku ei jagunud toetusest toona
kogu paisjärve korrastamiseks ning
seetõttu on järve juures võimust
võtnud loodus.

Omanäoline puhkeala
Kentsi paisjärve lähedal asub
Kavilda ürgorg, mis on vaieldamatult Tartumaa üks ilusamaid looduslikke objekte. Ürgorul on järsud
veerud, millel sügavust kuni 40 m
ja laiust umbes 1 km. Seal asuvad ka
Siidri linnamägi ja muinsuskaitse
alla kuuluv Kave-läte ohvriallikas.
Tegemist on seega suure turismipotentsiaaliga piirkonnaga Elva

vallas. Kentsi paisjärve taastamine
annab võimaluse kogu Tartumaa
mõistes unikaalse p
 uhkepiirkonna
arendamiseks
ja
ettevõtluse
(majutus, toitlustus, meelelahutus)
aktiviseerimiseks.
Kentsi paisjärve taastamise
projekti realiseerimisega luuakse

Tartu maakonda täiesti omanäoline
puhkeala. Projekti arendusala maa
kuulub Elva vallale, mis tagab
võimaluse omavalitsusele koostöös
ettevõtjate ja mittetulundusühingutega kujundada välja erinevaid
teenuseid pakkuv kontseptsioon.
Projekti teeb eriliseks see, et suhteliselt väikesele maa-alale kontsentreeritakse väga mitmekesised vaba
aja veetmise võimalused erinevatele sihtgruppidele ja huvilistele,
nagu näiteks: discgolf, kalastus,
seiklusrajad, wakepark, veepealne
seikluspark, ujumiskohad, palli
platsid, loodusmatkad. Peale selle
tekib võimalus korraldada erinevaid vabaõhuüritusi. Piirkonna
pinnareljeef annab võimaluse ka
talviseks vaba aja veetmise võimaluste loomiseks. Projekti tulemusena tekiks aastaringselt kasutatav
puhkepiirkond.
Praeguse tegevusplaani järgi on
järve kaevandamise ja kommuni
katsioonide rajamisega seotud
tegevused valminud hiljemalt 2022.
aasta suveks. Kõik piirkonna praegused ja tulevased ettevõtjad on
oodatud meiega ühendust võtma,
et arutada plaane, seoses Kentsi
paisjärve arendamise tulemusena
tekkivate võimalustega.
Lisainfo: Kertu Vuks
arengu- ja planeeringuosakonna
juhataja kertu.vuks@elva.ee

Vallavalitsus otsib
Arbimäe tänava kuuride/
garaažide omanikke

E

lva vallavalitsus kavandab
Arbimäe tänava välja
ehitamist ja seoses ehitustöödega jäävad kuurid/garaažid,
mis asuvad valla maal, ehitusele
ette. Palume likvideerida hooned
hiljemalt 15. detsembriks 2020.
Peale selle palume omanikel

pöörduda
heakorraspetsialist
Sten Saarekivi poole telefonil
5886 1600.
Kui omanik ei ole likvideeri
nud ehitist 15. detsembriks 2020
või pole Elva vallavalitsusega
ühendust võtnud, lammutatak
se kuur ehitustööde käigus.

MAA-AMETI KAARDIRAKENDUSE KAARDIL ON MÄRGITUD
KOLME HOONE ASUKOHT.

LÜHIDALT
ELVA SAUN OOTAB
SAUNALISI

E

lva saun asub aadressil
Puiestee tn 2, Elva linn.
Saun on avatud iga
neljapäev, reede ja laupäev
kell 13–20. Viimased inimesed
lubatakse sauna tund enne
sauna sulgemist.
Saunaliste kasutada on 55
lukustatavat kappi ja kaks
eraldiseisvat pesuruumi ja leiliruumi.
Leiliruumis võib kasutada
kaasatoodud vihta ja samas
on ka võimalus muretseda
viht kohapealt.
Saunapileti hinnad:
» täiskasvanu – 5 €;
» pensionär (s.h. töövõimetuspensionär) – 4 €;
» õpilane (vanus 7–18) –
3,5 €;
» laps – 2,50 €;
» perepilet (kuni 2 täiskasvanut ja 2 last/õpilast) – 11 €.
Lisainfo telefonil 527 4620

MEELDETULETUS:
RANITSATOETUST
SAAB TAOTLEDA
31. OKTOOBRINI

R

anitsatoetust on võimalik taotleda e simest
korda 1. klassi mineva
lapse ühel vanema kuni 31.
oktoobrini.
Ranitsatoetuse
saamiseks peab o
 lema lapse ja
ühe vanema rahvastikuregistrijärgne elukoht Elva vald.
Ranitsatoetuse eesmärk on
lapse põhihariduse omandamise alustamisel kaasnevate
kulutuste osaline katmine.
Ranitsatoetuse suurus on 70
eurot.
Toetust
on
võimalik
taotleda kahel viisil:
» elektrooniliselt Elva valla e-taotluste keskkonnas
SPOKU, kuhu tuleb sisse
logida ID kaardiga või mobiil-IDga;
» täites paberkandjal ranitsatoetuse taotluse, mida saab
täita Elva vallavalitsuses
või teenuskeskustes sotsiaaltööspetsialisti juures.
Täiendav informatsioon on
leitav Elva valla veebilehel:
elva.ee/ranitsatoetus1
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Valitsus pikendas öise alkoholimüügi keeldu
Valitsus otsustas

Alkoholimüügi
piirang
tähendab, et
kella 00.00st
kuni 10.00ni on
alkoholimüük
keelatud kõigis
kohtades, kus
müüakse alkoholi kohapeal
tarbimiseks,
näiteks restoranides, baarides
ja ööklubides.

15. oktoobril, et pikendab
üleriigilise öise alkoholi
müügi keeldu ühe kuu
võrra, 24. novembrini.

P

eaminister Jüri Ratase
sõnul on koroonaviiruse

levik kehtivate piirangute
abiga küll stabiliseerumas,
kuid siiski pole oht möödas. Seetõttu peab valitsus põhjendatuks
öise alkoholimüügi piiranguga
jätkata.
Samuti peab valitsus Ratase
sõnul oluliseks tugevdada järele

valvet, mida kohalikud omavalitsused ja teised kaasatud asutused
piirangu täitmise üle teevad.
Politsei- ja piirivalveamet on
tuvastanud mitmeid viise, kuidas
proovitakse piirangust kõrvale
hoida. "Reeglid on mõeldud selleks,
et kaitsta meie endi ja kõigi meie

KUNA KOROONAVIIRUSE ÜLERIIGILISE LEVIKU OHT
PÜSIB KÕRGE, PIKENDASKI VALITSUS PIIRANGU
KEHTIVUST KUU AJA VÕRRA.

lähedaste tervist, ning neid tuleb
täita. Piirangutest kõrvalehiilimisega anname nakkuse levikule vaid
hoogu juurde," ütles Ratas.

Foto: Pixabay

Üleriigiline
alkoholimüügi
piirang hakkas Eestis kehtima 25.
septembril. Kuna koroonaviiruse
üleriigilise leviku oht püsib endi-

selt kõrge, pikendas valitsus piirangu kehtivust kuu aja võrra, 24.
novembrini (kaasa arvatud). Uuesti
hindab valitsus piirangu vajadust

vähemalt 10 päeva enne selle kehtivuse lõppu.
Piirang tähendab, et kella
00.00st kuni 10.00ni on alkoholimüük keelatud kõigis kohtades,
kus müüakse alkoholi kohapeal
tarbimiseks, näiteks restoranides,
baarides ja ööklubides.

Reegleid tuleb täita
Alkoholimüügi piirang ei 
kehti
rahvusvahelisel
reisijateveol
kasutatava õhusõiduki pardal,

rahvusvahelise lennujaama julgestuspiirangu alal ja rahvusvahelise sadama reisiterminali ootealal
pärast pardakontrolli väravaid

asuvas müügikohas. Samuti ei

kehti piirang majutusettevõtetes
ööbivatele külastajatele majutusruumide minibaaride kasutamisel
ja hommikusöögil.
Valitsus tugineb üleriigilise alko
holimüügi piirangu kehtestamisel
nii terviseameti kui ka valitsust
nõustava teadusnõukoja toetavale
seisukohale.

KODULUGU

Villem-Johannes Jaanson oleks tähistanud oma 115. sünnipäeva

V

illem-Johannes Jaanson
(Eesti laskur – toim.)
sündis
linnulennult
13 
kilomeetri kaugusel Elvast
Palupera vallas 22. oktoobril 1905.
Sündides sai ta ellu kaasa tahte ja
võime pürgida ausas jõuproovis
paremaks ja parimaks.
Villem Jaanson asus laskmist
harrastama 1925. aastal. Kuus aastat hiljem võeti ta Eesti laskurite
koondisse, kuhu ta kuulus 1939.
aastani. Tema sportlikud saavutused olid unikaalsed. Jaansonist sai
ainus eestlane, kes on osalenud
viiel MM-il (1931, 1935, 1937, 1939
ja 1947). Kokku võitis Villem seal
seitse medalit (3 kulda, 2 hõbedat
ja 2 pronksi).
Enne seda lõpetas Villem aga
Uderna ministeerumikooli ja seejärel, 1927. aastal, allohvitseride
kooli. Peagi sai ta koolis ise õppe
jõuks. Edasi siirdus Villem Tallinnasse Arsenali relvatehasesse
relvade sissselaskjaks. Kui Elvas

sai valmis Kaitseliidu lasketiir,
kolis veltveebel Villem Elvasse

elama ning sai täielikult profi
sportlaseks.

1935. aastal sai Jaanson nii
MM-i kulla ning püstitas ka maailmarekordi. 1939. aasta MM-il
kordus sama – kuldmedal ja maailmarekord.
1933.–1939. aastal tuli Villem
koduriigis kahel korral individuaalselt ja viiel korral meeskondlikult Eesti meistriks. Ta võttis
1932.–1938. aastal osa ka kõigist
Eesti-Soome laskurite maavõistlustest.
1944. aastal lahkus Villem Jaanson Rootsi maapakku.

Maailma parimad
Laskespordis tuleb saavutused
jagada pooleks – sportlase ja
relvameistri vahel. Eesti Arsenali
relvad polnud küll eriti uhkelt
disainitud, kuid suur saladus

seisis rauasoonte ehk vindi töötluses. Eesti sportrelvad olid kahe
sõja vahel maailma parimad.
1939. aasta MM-il Luzernis
võitsid Eesti laskurid teist korda
Argentiina karika ja tõusid riikide
vahelises arvestuses maailma esimeseks laskespordimaaks. Asuti
ootama 1943. aastat, mil MM pidi

VIKTORIINIKÜSIMUS
Seoses laskespordiga küsitakse viktoriinidel tihti, milline
rahvusvaheline spordireliikvia toodi 1986. aastal Elvasse?
See oli Copa Argentina (Argentiina karikas), mille võitsid Eesti
laskurid 1937. aastal Helsingis ja 1939. aastal Luzernis maailmameistri
võistlustel.
Karikas anti hoiule Eesti rahva muuseumisse Tartus.
Sõja ajal peideti seda 30-kilost hõbetrofeed Pilistveres ja Kiek
in de Köki all keldris. Sõja lõppedes võttis idanaabrist võitja selle
omakorda trofeeks ja viis reliikvia Moskvasse. Tugeva rahvusvahelise surve all oli Nõukogude liit sunnitud auhinna juba 1949 .aastal
Argentiinale tagasi andma.
Sellest spordireliikviast kuulus sümboolne osa ka meie oma külamehele Villem Jaansonile.
Elva laskespordibaasi omaaegne direktor Mihkel Päärde sõnul on
Argentiina karikas olnud Elvas ka 1978. aastal, kui siin toimus NSVL
laskespordiföderatsioonide väljasõiduistung.

toimuma Eestis. Sõja tõttu jäid ära
nii Tallinna kui ka veel kaks teist
MM-i.
Esimesed sõjajärgsed laske
spordi maailmameistrivõistlused
toimusid 1947. aasta augustikuu
esimestel päevadel Stockholmis.
MM-iga tähistati maailma laske

spordi 50. aastapäeva. Mitu k
 orda
annekteeritud ja okupeeritud
Eesti mõistagi kutset ei saanud.
Aga selgus, et kõige enam asus
Eesti endisi laskureid just Rootsis.
Ja nemad otsustasidki korraldada
seal ... Eesti esivõistlused!
Selgus, et eesti laskurid

uuluvad oma täpse silma ja
k
kindla 

käega endiselt maailma
paremikku. Lamades asendis oli

397 silmaga täpseim elvalane
Villem Jaanson.
Eesti laskurid pälvisid MM-ile
eraldi stardiloa ning Stockholmis
said eestlased 29 säravat a uhinda.
Eesti
meeskonna
parimaks

tunnistati Villem Jaanson, kes võitis väikepüssi harjutuses 
neljast
asendist esikoha. Peale selle riputati Villemile kaela ka üks hõbe- ja
üks pronksmedal.
Villemi autasude nurka ehtisid
mitte ainult medalid. Seal oli ka
Spordipressi klubi kuldmedal
(1935), Kaitseliidu valgeristi III
klassi teenetemärk, kuldkäekell
riigihoidjalt (1937), USA Eesti
Spordiliidu mälestusmedal (1980).
Villem Jaanson lahkus siit
ilmast Stockholmis 25. mail 1983.
25. mail 2006 avati Tallinnas
Liiva kalmistul Villem Jaansonile
mälestuskivi.
Kalju Hook
Koduloo rubriigis kirjutab Kalju
Hook Elva vallaga seotud erinevatest inimestest ja sündmustest.
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Elva lasteaed Murumuna pidas isemoodi
talguid ning kogus loomaaiale kõrvitsaid
LIIS ORG
ARENDUSJUHT

KRISTIINA JURKEN
ÕPPEJUHT

M

ärtsikuu
esimesel
nädalal tutvustasime
hoolekogule
oma
plaani talgupäevast,
mis võeti väga hästi vastu. Hoole
kogu liikmed süttisid – hakati
pidama plaane, tehti kokkuleppeid
ja ideid jagus küllaga. Sel hetkel ei
olnud õrna aimugi, et meie plaanid
lähevad hoopis teise suunda. Paraku pidime viiruse leviku ja eriolukorra tõttu ära jätma nii perepäeva
kui ka pikalt ja hoolega planeeritud
ülelasteaialise talgupäeva. Hoolekogu esindajate eestvedamisel aga
asusid vanemad korraldama isemoodi talgupäeva!
Liblikate rühma emad panid
pead kokku ning mõtlesid välja
kavandi ja tulid lasteaia õuealale
mängu- ja keksuradasid u
 uendama.
Hoolekogu
liikme

Monika
Tigase eestvedamisel joonistati
rühmade nimedest inspireeritud

takistustega asfaldi seiklusrajad.
Suur tänu Aljona S
ilina, 
Katrin

LIBLIKATE RÜHM KOKKUKOGUTUD KÕRVITSATEGA.

Kitsel, Terje Raadom, Annely
Assak-Mägipõld ja Monika Tigane!
Järgmisena valmis Siilikeste
rühma perekondade Martise ja
Hermanni koostöös suur ja uhke
mudaköök. Atraktiivne mudaköök
tervitas lapsi juba 
suvepuhkuselt
naastes. Avamiseks korraldati
tervituspidu ning kööki täiendati

sööginõudega. Köök on esimesest
päevast peale kokkamishimuliste
laste lemmikpaik. Suur tänu väga
osavatele meistrimeestele!

Põnev motoorikasein
Septembris
valmis
koostöös
Piilu
partide rühmaga õuealale
motoorika
sein, kus jagub lastele
põnevat toimetamist: torudest

Foto: Kaja Tenso

saab läbi libistada nii kastanimune,
tammetõrusid, liiva, kivikesi, kui ka
vett. Motoorikaseina torud saime
sponsorluse korras Pipelifelt. Täname panuse eest Kaarel Variku, Taavi Silber ning Tiit ja Heiki Orlovski!
Suur panus on vanematel ka
õuealale tasakaaluliini soetamisel.
See sai ostetud annetusraha eest,
mida vanemad andsid eelmisel
perepäeval õunamahla ja taas
kasutusriiete ostmisel. Tasakaalu
liin asub kahe puu vahel ja on piisavalt madalal, et lapsed saaksid
turvaliselt arendada oma tasakaalu,
harjutada püsivust, järjepidevust ja
kannatlikkust. Kui esimesed sammud tehti värisevate jalgadega, siis
nüüd kõnnitakse, tehakse pöördeid,

kükke ja erinevaid trikke mängleva
kergusega.
Peale aktiivsete 
lapsevanemate
on meil olnud toetavad ja abi
valmid sponsorid. Vuudiallan
kinkis meie sõimelastele armsa

mudaköögi ning m
 ängumajakeste
katused aitasid välja vahetada RPM
ja Sindelkatuse OÜ. Meil on ülimalt
hea meel omada selliseid suure
südamega abistajaid, kes märkavad
lapsi ning panustavad pikema
jututa.
Praegu on käsil veel kaks
projekti. Peagi on valmimas teine
mudaköök. Suur tänu ettevõtlikele
isadele Jänkukeste rühmast: Kaido
Keis, Sven Pastak, Aivo Ventmann
ja Kaarel Hindrikson! Karukeste
rühma lapsevanemad m
 eisterdavad
aianurka taimekastid ning kevadel
saab igal rühmal olema päris oma
taimelava.
Täname kõiki kes osalesid
ehitustöödes ja panustasid lasteaia
õueala arendusse. Aitäh!

Kõrvitsad loomaaiale ja
lastele
Murumuna lapsed teavad, et kõrvits
on suurepärane maiuspala loomaaia asukatele. Kuna oleme hoolivad
enda ja teiste vastu, siis otsustasid
kõik rühmad Liblikate eeskujul teha

Õues on õige õppida
Puhja lasteaia loodusrada
„Väravast Väravani“ vajas
värskendust ja muudatusi.
Loodusraja meeskond
koosseisus Külli Muuta,
Ljubov Serikova, Kristjan
Moorast ja Marje Norman
käisid tihti koos aru
pidamas, kuidas rada
uuendada, et õuesõpet
huvitavamalt korraldada.
MARJE NORMAN
LOODUSRAJA MEESKONNA
EESTVEDAJA

A

asta jooksul oleme koos
tublide lastevanemate ja
heade abilistega teinud
hulga toredaid tegusid. Õpetajate
Ljubov, Külli ja Kairi kavandatud
loodusraja objektide tähistused,
mille ilmastikukindlad tähised
tellis õpetaja Kristjan, on nüüdseks paika pandud. Igal rühmal on
õuealale istutatud/külvatud oma
rühma nimililled, mille juures
on õpetaja Külli tehtud tähised.
Istutatud kerapriimulad on k
 õige
sarnasemad lasteaia nimilille
pääsusilmaga.
Pajuonn on taastatud ning
kasvama kastetud. Suur tänu

paljude abivalmis töötajate ja

laste. Püsilillepeenar sai aedniku
juhendamisel ümber kujundatud
ning peenra juurde paigaldatud

LOODUSRAJA "VÄRAVAST VÄRAVANI" TÖÖRÜHM.

kaardi/pilditasku pakub lastele
tegevust. Tänu 
hobusekasvataja
Sirje Viljamaale sai ka aiamaa
väetatud. Kevadel sai iga rühm

oma peenrakasti, kuhu 
istutati
kuumaasikaid, lauke, oblikaid,
melissi ja piparmünti ning k
 ülvati
otra, porgandeid ja suvelilli. Piibe
lehe rühm töötas peenramaal,
kus kasvatati kartuleid, uba ja

Foto: erakogu

eeti. Selle sügise leivanädalal
p
külvas Õnnelille rühm maha

rukki. Aiamaale sai pandud ka uus
kompostikast.
Kolme puu alla on ehitatud
istumispingid. Burromeeter on
värskendatud, ilmanurk sisse seatud, aia ääres asub uhke putuka
hotell ja paku all p
eitub ussi
kodu. Tänu eelmisele Meelespea

head ja võtta osa Tallinna loomaaia
kõrvitsa kasvatamise kampaaniast.
Kõrvitsaseemned külvati kevadel
topsikestesse ja kasvatati rühmade
aknalaudadel. Sirgunud taimed
istutati lasteaia 
taimekastidesse.
Üleskutse tehti ka vanematele.
Lapsed said lasteaias ülejäänud

kõrvitsataimede eest kodus edasi

hoolitseda ning näha protsessi,
kuidas seemnest kasvab taim ja vili.
Mihkli
päeva paiku leidsid kõik
kodus kasvatatud kõrvitsad tee

lasteaeda. Neid oli nii pisikesi kui
ka suuri. Kõige suurem oli suisa 28
kilo. Eriline tänu p
 erekonnale Huck
Karukeste rühmast, kes toimetas
kõrvitsalaadungi lasteaeda lausa
auto
järelkäruga.

Kõrvitsaid
kogunes 

rekordarv ning nende
hoiustamiseks ei piisanudki ühest
kuurist. Kõik, kes soovivad osa
saada kõrvitsa
peost, siis huvilisi
oodatakse Tallinna loomaaeda 31.
oktoobril.
Otsustasime kõrvitsat 
uurida
ka sügiseses õppetöös kõikide
meeltega: katsuda seest ja väljast,
tükeldada, nuusutada ja maitsta nii
toorelt kui ka küpsetatult. Koos on
valmistatud küpsiseid, keedetud
suppi, tehtud moosi ning seeläbi
on lapsed kõrvitsa heaks kiitnud
kui maitsva aiasaaduse.

r ühmale läbis ka lehtla uuendus
kuuri. Õuealale ehitatud laulu
laval on võimalik iga päev
õuesõppetegevusi korraldada.
Mihklipäeval said tänatud head
abilised: Märt Järv, Toots Norman,
Margus Algo, Kaido Müürsepp,
Arvo Hõrak, Käde ja Kristjan Nurk,
Tarmo ja Karmen Paavel, Rando
Koort, Andres Bõkarev, Martin
Hämäläinen.
Õuesõppe aasta lõpetamisel
said tänatud loodusraja meeskonna liikmed ja hea abiline K
 airi
Nael. Suur tänu tulemusliku ja
meeldiva koostöö eest kõigile, kes
oma panuse andsid.
Meeskond jätkab tööd – kevadel
rajame liigirikka aasa, avame porila, täiendame ilmanurka ja mõtleme, mida vahvat veel saame teha.
Lasteaia koridori on üles seatud
fotonäitus kõigist tehtud töödest.
Aitäh kõigile tegijaile!
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Piimanädal
lasteaias
Pihlakobar

1 ALMA JA FARMI

 INGITUSED
K
KOHALE T
 OONUD
LEHM MILLI.

Foto: Grete Kuningas

2 	LEPATRIINUDE

Oktoobri alguses toimus Rõngu lasteaias

RÜHMA VÄLJA
PANEK PIIMA
KRUUSIDE
NÄITUSEL.

1

põnev ja kaasahaarav piimanädal. Kohal

Foto: Marge J aasi-Tamm

2

oli rõõmsameelne lehm Lilli ning terve
nädala jooksul arutleti erinevatel

4

piimaga seotud teemadel.
KÄTHLIN NAARISMA
LASTEAIA PIHLAKOBAR
MUUSIKAÕPETAJA

Ü

ks igati tegus ja rõõmsa
meelne
lehm
Lilli
imetles ennast peeglist.
Vaatas üle, kas karv
ikka läigib ja kas ripsmed on just
nii pikad nagu mood nõuab. Jäädes
enesega üpris rahule, seadis ta
sammud Rõngu Pihlakobara laste
aeda. Nimelt oli Lillil üks soov –
olla kogu nädala tähelepanu kesk
punktis. Oi seda rõõmu ja elevust,
kui lehm Lilli kõiges oma ilus
laste ette jõudis. Just niimoodi siis
algaski 5. oktoobril Rõngu lasteaias
Pihlakobar piimanädal.

Uuriti lehma välimust
Põnevaid tegemisi saatis lõbus
meeleolu, mille sekka kostusid t ihti
„Oo!“ ja „Vau!“. Tore oli 
kuulata,
kuidas lapsed piima-teemade üle
arutlesid ja omavahel teadmisi

jagasid. Polnud sugugi nii, et „piim
tuleb poest ja kogu lugu". T
 eadmine,
kuidas piim poodi jõuab, oli lastel

teada
väga
hästi. Lapsed
arutasid oma
vestlustes,
et
lehm
muugib
ja et piim tuleb
välja altpoolt. Üks

laps teadis, et lehm
sööb muru, vilja ja peeti
ning et lehmal on uder. Teine
laps aga täpsustas, et see on hoopis
udar. Teati ka seda põnevat fakti,
et 
lehmal on kaks magu. Lehma
sise
organeid uurisid suuremad
lapsed täie tõsidusega. Ka lehma
välimuse uurimine võttis omajagu
aega. Ü
 hiselt jõuti arusaamisele, et
lehmal on kaks kõrva, kaks silma,
nina ja suu, lühike ja sile karv, pikk
saba, mustad ja valged laigud. P
 eale
selle märkas üks laps, et lehmal on
isegi vuntsid. Avastati ka, et l ehmal
on sõrad, mitte kabjad nagu hobusel
ja teati ka, et lehmadel on kaelas
kellad, et peremees kuuleks, kus
lehmad on. Muuseas saadi teada ka,
kus lehmad elavad. Üks vahva poiss
aga võttis järgmisel päeval kaasa
lehma sarved ja 
uurimist jätkus
kauemaks.
Nädala jooksul vaadati õppefilme

3 PÕNEVAD

PIIMAPAKI
MEISTERDUSED.

Foto: Marge J aasi-Tamm

3

4 MILLI

KOHTUMINE
VANA LÜPSI
MASINAGA.

Foto: Ave Holtsmeier

lehmade karjatamisest ja lüpsmisviisidest. Saadi teada, kuidas lüpsti
lehmi vanasti ja kuidas praegusel
ajal. See, kuidas lehmi vanasti lüpsti, oli tõeline avastus. Otsustati ka
ise proovida. Niisiis täideti kummikinnas veega ja läkski lüpsmiseks.
Seda oleks lapsed hea meelega
tegema jäänudki. Õpetajatel oli
täitsa tegu, et lapsi m
uudele
tegevustele suunata.

Igatahes,
lüpsmisest sai laste lemmikmäng.

Toimus näitus
Põhjalikult arutati ja uuriti,
milliseid tooteid saab piimast
valmistada ja milliseid tooteid

saab piimast kodus ise valmistada.

Sellega teemaga kaasnes ka
pisut kokandust. Suure hoolega

mikserdades valmisid imemaitsvad
piimakokteilid.
Vastused saadi ka küsimusele, et
miks on piim kasulik? Meie Hellenurme maja lapsed said uurimise
käigus teada, et kõik inimesed ei
saagi lehmapiima juua. Üks laps
jagas oma muret, et piima juues
hakkab tema kõht valutama ja nahk
sügelema ja et seda nimetatakse
piima allergiaks. Üheskoos leiti ka
siin lahendus – alternatiivina tehti
piimakokteil mandlipiimast ning
prooviti ka sojapiima.
Üheks piimanädala osaks oli
piimakruuside näitus, kus esinesid

Arvamuskorje
Tulimäe teemadel

J

uuni lõpus asutati Ervu
külas, Armuorus MTÜ Tuli
mägi. Seltsi eesmärk on
Tulimäe loodusliku ja kultuurilise
mitmekesisuse, liigirikkuse ja puhta ning inimväärika elukeskkonna
säilitamine ja p
 arendamine.
Juriidilise seltsi loomise mõte
sai teoks, et kohalikul kogukonnal

oleks parem võimalus riiklike
asutustega suhelda ning et meie
sõnal oleks rohkem kaalu.
Soovime uurida Elva v alla elanike arvamusi Tulimäe 
kohta
ning kasutada kogutud teavet
läbi
rääkimistel
riiklike
asutustega. Tulimäega seotud
seisukohtade välja selgitamiseks

5

TULIMÄEL ASUV ARMUORG.

Foto: Marit Külv

tassid ja kannud erinevatest
aasta
kümnetest. Lastel oli põnev
avastada, kuidas ajaga on muutunud nõude disain ja tegumood.
Õpetajatele aga jätkus küllaga
nostalgiat.
Piimatoodete pakenditest valmisid meisterdustena vahvad
majad, sõidukid ja üks eriti uhke
robot
pull. Päris robotipoiss Miku
ja robotiplika Roosi aga salvestasid
endasse laste soovid lehm Lillile,
mida siis piimanädala lõpetamisel
talle ette kanti.
Meie palavad tänusõnad kodumaiste piimatoodete tootjatele
Valio ja Farmi, kes kinkisid meie
lastele imelised 
maitseelamused.
Piimanädala lõpus külastas 
lapsi
ka lehm Milli, kellelt pärineb
Alma piim ja üheskoos lauldi ning
mängiti mänge. Ülemajalise k

alli
teeme aga meie armsale lehm L
 illile
ehk õpetaja Sirjele. Aitäh, et tulid
ja meie nädala nii m
 eeldejäävaks
kujundasid!

oleme koostanud küsitluse. Iga
vastus on oluline, sest see aitab
MTÜ-l tõhusamalt kaasa rääkida
valla üldplaneeringu koostamises,
Tulimäe kaitses ning hooldamises.
Küsimustikku on võimalik täitsa aadressil rb.gy/fyeoef. Peale
selle korraldavad mittetulundus
ühingu
liikmed
ja
sõbrad
küsitlust ka füüsilisel kujul. Selle
kohta saab lisainfo e-aadressil

marit.kulv@ut.ee.
Marit Külv
MTÜ Tulimägi
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Initsiatiiv
olgu rutiin
Tiina Saar-Veelmaa on öelnud, et igas endast
lugupidavas organisatsioonis võiks olla loome
inkubaator, mis oma initsiatiiviga ettevõtte põhi
PUHJA KOOLI ÕPILASTE
ARVAMUSED OMA KOOLIST.

tegevusele särtsu juurde annab. Koolis võiks
taoliseks seltskonnaks, kes on uute võimaluste jahil,

süvendatult, õ
 ppida õppima, vajadusel teha ära kodutööd.

et õpilased suhtuksid õppetöösse huvi ja rõõmuga,
olla eelkõige iga kooli juhtkond.
PÄIVI MÄRJAMAA
PUHJA KOOLI DIREKTOR

P

uhja kooli loomegrupp
on seadnud eesmärgiks
õnneliku õppija ning on
mitmeid aastaid otsinud,
kavandanud ja järk-järgult teostanud uuenduslikke ideid. Oleme
loonud kooliruumi õppija arengust
lähtuvalt,

tema
toetamiseks.
Hooliv keskkond, mis ei sõltu mitte
niivõrd materiaalsete vahendite
rohkusest vaid inimeste oskusest
ja tahtest luua koht, kus t ahetakse
olla ja koos tegutseda. Uus ruumi
lahendus toetab seda oluliselt.
Õppija individuaalsus ja rahulolu
endiselt fookuses, oleme etapiti
disainimas koolipäeva, mille ülesehitus on õppija jaoks tõhusam ja
edukam.

Kokkuvõtted aasta
lõpus

Pikk lõunapaus
Alustasime jaanuaris oluliselt
muutunud päevaplaaniga. Nihutasime õppetundide hommikust
algusaega hilisemaks ja tekitasime
päeva keskele pika lõunapausi. Pika
lõunapausi ajal saab iga õpilane vähemalt 20 minutit olla õues, sama
kaua süüa ja veel ühe pea sama
pika tsükli lugeda, suhelda või teha
muid päevaplaanis pakutavaid
liikumistegevusi. On lihtsalt hea
meel, et tuginesime ühis
konnas
toimuvatele
muudatustele
ja
ootustele operatiivselt ning tegime
selle muudatuse juba enne, kui seadus sellele vajadusele järele jõuab.
Alates 2020. aasta algusest on
osa meie kooli õppetunde pikemad
kui 45 minutit. Pikemad tunnid
on andnud võimaluse ainesisusse
rohkem süvenemiseks, planeerimiseks suuremat vabadust ja toonud

Foto: Tiina Villako

PUHJA KOOLI LOOMEGRUPP.

kaasa kodutööde ning kaasas
kantavate asjade vähenemist.
Oleme kavandanud peale sügis
vaheaega pikemaid tunde lülitada tunniplaani veelgi rohkem.
Pikem, 70-minutiline tund, ei ole
summa kahest lühikesest tunnist.
Pikemale tunnile üleminek nõuab
õpetajalt hoopis uut lähenemist
oma õppeainele ja ainesisule. Ja
võib pakkuda ka õpilasele hoopis
vaheldus
rikkamat tegevust kui
senine lühikestest, erineva aine
tundidest koosnev koolipäev.

Uuenenud koolirütm
Oleme proovinud tunniplaani
pikematest plokkidest üles ehitada

nii, et koolipäev reaalselt ei pikene
ja arvestab oluliselt perioode, mil
õpilaste töövõime ja a kadeemiline
tööjõudlus on kõige suurem.
Samas lõunapausi oleme just edasi
lükanud, et see langeks kokku töövõime loomuliku langusega kella
12–13 ajal. Kõikide klasside tunni
plaan on oma olemuselt unikaalne,
pausid on oma rütmis ilma segava
koolikellata. Liikumispausid on
tegevustesse integreeritult kooli
päeva iseenesestmõistetav osa.
Uuenenud koolirütm annab võimaluse pärastlõunasel ajal integreerida koolipäeva juhendatud õppimise aja. Aja, mil võimalus saada
konsultatsioone, tegeleda ainega

Riigikohus kutsub
õpilasi õigust mõistma
Riigikohus kuulutas välja kaasuskonkursi, mis pakub
9.–12. klassi õpilastele põneva võimaluse asetada end
õigusemõistja rolli ning lahendada kaasusi, mille
sarnastega kohtunikud igapäevaselt kokku puutuvad.

„K

aasuskonkurss annab
noorele inimesele hea
võimaluse
arendada argumenteerimisoskust ning
lahendada kaalutletult ja väärtustepõhiselt elus esile kerkivaid
vaidlusi,“ ütles riigikohtunik ja
kaasuskonkursi žürii esimees Kalev Saare.
Konkursil osalejad saavad

 alida kolme elulise juhtumi seast.
v
Muu hulgas on võimalik arutleda
selle üle, kas sõbra tohib luku taha
keerata, et takistada teda alkoholi
tarbimast (kriminaalkaasus) ning
otsustada, kellele peaks jääma
õigus, kui politsei on eriolukorra
ajal sisenenud jõuga korterisse, et
pidu laiali 
saata (halduskaasus).
Tsiviilkaasus 
viskab aga õhku

RIIGIKOHTU 100. AASTAPÄEVA KAASUSKONKURSI
TÄNUÜRITUS.

üsimuse, kas saab vastutusele
k
võtta ettevõtjat, kes on sotsiaalmeedias teise firma kohta vale
infot levitanud.
Konkursikaasuse lahendus tuleb vormistada sarnaselt kohtu

Foto: Rein Leib

otsusele: esitades kõigepealt
mõlema poole argumendid ning
tuues seejärel välja kohtuniku
otsuse ja argumentatsiooni. On
ka teine võimalus – vaidluse võib
lahendada loovas vormis, nagu

Katseperiood põhjalikumalt disainitud koolipäevaga algab 26.
oktoobrist. Kalendriaasta lõpus
teeme kokkuvõtteid. Oleme oma
õpetajate koolitusplaani üles ehitanud nii, et aasta lõpus kaardistatud kitsaskohad planeerime
jaanuari koolituseks koos Grete
Arroga täpselt meie kooli vajadustele vastavaks temaatikaks. Koolitus võiks anda juba proovitud
struktuurile täiendavat ning teaduspõhist sisu.
Kokkuvõtteks võib öelda, et ajakohasem õpikäsitus ootab ennastjuhtivaid õppijaid. See tähendab, et
iseseisvust, otsustuskindlust eksida
ja uuesti alustada tuleb julgustada.
Oleme koolis kõik õppijad.
Eelisolukorras on koolid ja õpetajad, kes on juba tavalistest raamidest välja murdnud ja mõtlevad
teisiti, katsetavad ja muudavad.

essee, luuletus, joonistus, video
vms. Oluline on, et võistlustöödest tuleks hästi esile konkursil
osaleja õiglustunne ja väärtushinnangud.
Õpilastöid ootab riigikohus
hiljemalt 14. novembriks 2020.
Konkurss on suunatud eeskätt
9.–12. klassile, kuid kätt võivad
proovida ka nooremad. Parimate
tööde autoreid tunnustatakse
riigikohtu aastapäeval jaanuaris
2021. Täpsemalt saab konkursi
tingimusi ning selleaastaseid
kaasusi vaadata kaasuskonkursi
veebilehel: riigikohus.ee/kaasuskonkurss/2020.
Eelmisel aastal laekus konkursile 118 tööd.
Tänavu toimub kaasuskonkurss
juba 16. korda ja on pühendatud
riigikohtu 101. sünnipäevale.
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Vallavalitsus ootab pakkumusi
huvihariduse osutamiseks
Elva valla haridus- ja kultuuriosakond kuulutab
välja avaliku pakkumiste
vooru huvihariduse
ja huvitegevuse
osutamiseks Elva vallas.

E

esmärk on 
parandada
7–19-aastaste
noorte
süsteemse ja juhendatud

huvihariduse ja- tegevuse
kättesaadavust ning mitmekesisust. Põnevaid ideid ootame nii
senistelt kui ka uutelt tegijatelt.

Pakkumuste esitamise tähtaeg
on 15. november.
Esitatud pakkumus peab vas
tama järgmistele kriteeriumitele:
» Kavandatav tegevus toetab Elva
valla huvihariduse ja -tegevuse
mitmekesisust ning kitsas
kohtade lahendamist:
• loodus-, täppisteaduste ja
tehnoloogia valdkond;
• suunitlus rahvakultuuri
edendamisele;
• suunitlus liikumisele
ja tervislike eluviiside
kujundamisele;

EELISTATUD ON II JA III KOOLIASTMELE
SUUNATUD TEGEVUSED.

• eelistatud on II ja III kooli
astmele suunatud tegevused.
» Tegevuses osalevate noorte arv
ja kulu on proportsionaalsed;
» Sihtrühm on 7–19-aastased Elva
valla noored;

Foto: Jaak Jänes

» Huviringi vähemalt üks
juhendaja on juhendatavas
valdkonnas erialase kutse- või
kõrghariduse või erialase kutsetunnistusega;
» Huviring toimub regulaarselt

LÜHIDALT

(vähemalt kaheksa kuud aastas,
üks kord nädalas, vähemalt ühe
akadeemilise tunni ulatuses);
» Huviringis osalevate noorte
üle peetakse arvestust ARNO
süsteemis või üldhariduskooli
õppeinfosüsteemis (stuudium/
eKool);
» Tegevused, mille eest soovitakse
vanematelt omaosalust, peavad
olema põhjendatud;
» Tegevuste asukoht on Elva vald;
» Huviharidus või huvitegevus
on planeeritud realistlikult,
põhjendatult ning selgete
eesmärkidega. Sõnastatud on
eeldatavad õpiväljundid ja koostatud on õppekava või tegevuskava;
» Võimalusel palume välja
tuua huviringi- või tegevuse
uuenduslik pool.
» Pakkumine peab sisaldama
huvitegevuse kirjeldust, õppevõi tegevuskava ning eelarvet
kalendriaastaks.
Pakkumised palume saata
e-aadressile auli.maesalu@elva.ee.

Suitsuanduri kohustuslikuks muutumisest on möödas
11 aastat. Päästeamet paneb kõikidele südamele, et
kindlasti tuleb kontrollida suitsuanduri eluiga, sest
õnnetusest annab märku ainult töökorras andur.

E

suitsuanduri aastaid tagasi paigaldanud, peaksid üle vaatama,
kas on vajalik ehk andur välja
vahetada. Selleks, et olla anduri
töökorras olekus kindel, tuleb see
laest alla võtta ning 
kontrollida
seadme tagaküljel olevat 
infot.
Seal on kirjas 
suitsuanduri eluiga. Kui andur on aegunud või
kui taga
küljel pole aegumise
aega kirjas, tuleb seade kindlasti
välja vahetada,“ ütles päästeameti
ohutus
järelevalve osakonna juht
Tagne Tähe.

AEGUNUD VÕI RIKKIS SUITSUANDUR TULEB
KINDLASTI VÄLJA VAHETADA.

Tähe selgitas, et ka p
 ealtnäha
korralik suitsuandur võib olla
oma elu ära elanud. „Isegi siis, kui
aegunud suitsuandur teeb test
nupule vajutades häält, ei tähenda
see, et andur on päriselt töökorras.
Aegunud andur võib küll näida
töökorras, kuid tema elektrooniline sisu vananeb ning seetõttu ei

E

lva Haigla peatab
perioodil 12.10.2020
kuni 31.01.2021 stat
sionaarsel õendusabitee
nusel viibivate patsientide
omaosaluse tasu maksmi
se kohustuse.
Otsus tähtajalisest omaosalustasust vabastuse osas
on tingitud COVID-19 kaasneva inimeste majandusliku
toimetulekuvõime langusega, mis on hakanud oluliselt
piirama patsientide pääsu
vajalikule ravile.
Omaosalustasust vabastus laieneb ainult nendele patsientidele, kelle eest
omavalitsus nimetatud tasu
Elva Haiglale ei hüvita.
Peeter Laasik
SA Elva Haigla TM juhataja

Lisainfo:
Auli Mäesalu, haridusspetsialist
auli.maesalu@elva.ee / tel 730 9899

Elusid päästab ainult
töökorras suitsuandur

elmisel aastal tehtud uuring
näitas, et 92% eluruumides
on suitsuandur paigaldatud
ning 83% elanikest peab suitsuandurit väga oluliseks. Kahjuks on
aga tekkimas uus murekoht – üha
sagedamini tuvastatakse tule
kahjupaikades
suitsuandureid,
mis polnud töökorras.
„Suitsuandurite eluiga on
olenevalt tootjast ja hinnast
3–10
aastat ning seejärel tema
töövõime väheneb või kaob. S
 eega
need inimesed, kes on oma koju

AJUTINE
STATSIONAARSE
ÕENDUSABI
TEENUSE OMA
OSALUSTASUST
VABASTAMINE

Foto: Bigstock

saa olla kindel tema töövõimes,“
lisas Tähe. Näiteks kaotab andur
aja jooksul tundlikkust ega avasta
seetõttu tulekahju nii kiiresti kui
uus andur.

Kuhu paigaldada?
Kui asute suitsuandurit välja
vahetama, tasub järgida s eadmega


k
aasas olevaid juhiseid, mis
tagavad perele ohutuse. Suitsu

andur tuleb paigaldada magamis
toa ees asuva toa, koridori või
esiku lakke – seal avastab andur
kõigist eluruumi osadest alguse
saanud tulekahju ning hoiatab
magajaid. Lisakaitse saamiseks
tasub andur paigalda ka magamis
tuppa ja ülejäänud tubadesse.
Mitmekorruselises majas tasub
paigalda lisakaitseks vähemalt
üks suitsuandur igale korrusele.
Köögis või vannitoas võib suitsuandur aurude tõttu anda häiret ka
siis, kui tulekahju pole – seetõttu
ei ole mõtet sinna suitsuandureid
paigaldada. Avatud köögiga ruumis tuleb andur paigalda elutoapoolsesse osasse.
Suitsuandur muutus Eestis
kohustuslikuks 2009. aastast.

Päästeamet soovitab kontrollida
anduri töökorras olekut testnupule vajutades vähemalt kord kuus.
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Algab aasta kodaniku
2020 konkurss
Kultuuriminister Tõnis
Lukas kuulutas 13.
oktoobril välja aasta
kodaniku 2020 konkursi.
Tänavuse konkursi
moto on „Kodanik võtab
vastutuse“, mis lähtub
nii digikultuuriaastast
kui ka koroonakriisi
mõjudest, mis asetas
paljud tavapärasena
tundunud rõõmud ja
mured hoopis uude
konteksti.

I

ga ühiskonna vundament on
kodanikud, kes suhtuvad ise
endasse, oma peresse ja r ahvasse
austuse ja armastusega; kes
tajuvad, et õigused ja 

vabadused
on aluseks vastutusele. Aasta
kodaniku aunimetus antakse Eesti
Vabariigi alalisele elanikule, kes on
aasta jooksul üleriigiliselt paistnud
silma panusega ühiskonna arengusse. Kandidaadiks esitatud isiku
saavutused peavad olema aidanud
kaasa kodanikuteadvuse ja ühiskonna sidususe suurendamisele,
ühiskonna
elu edendamisele ning
vabaduse kaitsele.
Kandidaate aunimetusele võivad
esitada kõik soovijad, nii füüsilised
kui ka juriidilised isikud. Esitatud
taotluses tuleb juhinduda statuudis
toodud põhimõtetest, 
sealhulgas
põhjendada kandidaadi sobivust ja
seost aasta motoga.
Kandidaate saab esitada veebi-

vormi kaudu hiljemalt 6. novemb
ril. Konkursi ja selle tingimuste
kohta saab lähemalt lugeda kultuuriministeeriumi kodulehelt www.
kul.ee/et/aasta-kodanik-2020.
Aasta kodaniku aunimetuse
koos rahalise preemia ning skulptor
Reti Saksa miniskulptuuriga „Ühis
konna õis“ annab kultuuriminister
üle 24. novembril Eesti rahvusringhäälingu uudistemajas toimuval
tunnustussündmusel. Rahvastiku
minister Riina
Solman annab
seal 
samas üle kodanikupäeva
aumärgid ning tunnustab idee
konkursil „Mina suudan“ osalenud
koolinoori.
Mullusel laulupeo juubeliaastal
pälvis aasta kodaniku 
aunimetuse
Riina Roose, kelle puhul tõsteti esile
tema panust laulupidude u
 urimisel,
kaasamõtlemist 
pidude liikumise
hoidmisel ning Tartu juubelilaulupeo sündmuste korraldamist.

Lõuna-Eesti toidukonverents
tuleb taas
Hea toidutootja, toidu
pakkuja, toiduasjaline –
oled oodatud juba
neljandale Lõuna-Eesti
toidukonverentsile, mis
toimub 10. novembril Tartus,

»

Eesti rahva muuseumis.

S

eekordne konverentsi teema
on„Kohaliktoiteriolukorras–
õppetunnid ja võimalused“.
Lõuna-Eesti toidukonverents on
Lõuna-Eesti väikeste ja keskmiste
toidutootjate suurim kohtumispaik, kus mõtteid ja kogemusi
vahetada, avardada oma silmaringi
ning saada infot aktuaalsetel valdkonna teemadel.
» Ürituse avasõnad ütleb Roomet
Sõrmus, Eesti põllumajanduskaubanduskoja juhataja.
» Üritust modereerib ja oma
restorani "Rock Summer" loo
räägib Jüri Makarov, Kivitalu
peremees.
» Ettevõtjad jagavad kogemuslugusid eriolukorra ajast, sh

»

»

»

»

uudsed lähenemised teenuste
pakkumisel, logistilised lahendused, e-poed talutoidu, tooraine kliendini viimiseks. Laval
kuus põnevat ettevõtjat, kes
konverentsi esimese poole lõpetavad paneeldiskussiooniga.
Kuulda saab põnevast teenusest:
virtuaalsest veinidegustatsioonist.
Grupitöö raames otsitakse
ühiselt vastuseid küsimustele:
kuidas sel aastal toimitud? kuidas me ellu jäime/jääme? kuidas
veel tõhusamalt koostööd teha?
Roomet Sõrmus räägib Eesti
toidu julgeolekust, mis on pikalt
varjus püsinud teema, mille puhul kriis tõi esile nõrgad kohad.
Erika Pääbus toob kuulajateni
Andre farmi väljakutsetega,
tagasilöökidega, edusammudega
pikitud loo, ehk kuidas väikesest Lõuna-Eesti piimafarmist
arenes väga lühikese ajaga välja
unikaalne juustuvabrik.
Tippkokk Peeter Pihel räägib
ühel oma lemmikteemal –
kuidas toit maksimaalselt ära

kasutada, n-ö lehest juureni,
ninast sabani.
» Konverentsi raames on väikestel ja keskmistel toidutootjatel
võimalus terve päeva vältel
oma laudade taga esitleda oma
tooteid.
» Konverents toimub hübriidüritusena, ehk võimalik osaleda
nii füüsiliselt kohale tulles kui
ka läbi veebi.
Konverentsi täpne päevakava
ja registreerumine kuni 30.
oktoobrini ürituse kodulehel:
arinouandla.ee/toidukonve
rents.
Konverentsi osalustasu 18 eurot.
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Kirikukroonikad
Puhjast

V

aatamata tihedale kultuurielule
suvel ja käimasolevatele katusetöödele, oli Puhja kirik 3.–11.
oktoobril taas kogukonna magnetiks. Juba viis
aastat oleme tähistanud
kiriku nimepäeva (see
on pühendatud märterpiiskop Dionysiusele ja
on tema hoole all) erilise
„Kuulutusnädalaga“, mis
lõpeb rõõmsa Lõikustänupühaga. Kaheksa päeva vältav üritustesari oli
hästi kirev, pakkudes endas muusikat, näitemängu, ajalootarkust ja muidugi rõõmusõnumeid.
Oleme püüdnud minFoto: Tiit
MISJONIKOOR PUHJA
na kirikumüüride vahelt
Kuusemaa
KIRIKUS.
välja ka külakeskustesse,
kõnetanud igas eas inimesi. Oleme läinud välja luterluse raamidest ja kaasanud ristiinimesi teistestki uskkondadest. Tänavu olime rohkem mestis õigeusklikega, olles nendega seotud Kavilda kiriku kaudu. Nii laulis meile
väga puhtalt ja hingestatult ortodoksi kirikumuusikat me emakeeles Tartu Pühade Aleksandrite kiriku koor. Kavilda kirikut ja püha
allikat tutvustas kooliõpilastele preester Toomas Erikson. Ususpektri teiselt tiivalt andis nukuteater Talleke seltsimajas kaks etendust
„Karjapoisist kuningaks“.
Oma kodukandis toimetavalt Karijärve keelpilliorkestrilt tuli ka
seekord üks võimas kontsert. Gospelmuusikat, usukuulutust ja seninägematut valgusmängu (aitäh, Enn Tobre) kogesime EELK Misjonikoori kaudu. Hoopis hillitsetumat muusikat sai viljeleda Taize
palvusel, mille lihtsaid laule oskab laulda igaüks. Kaasatud olid lapsed ja noored (osa Viljandist) koos eriliste pillisaadetega (klahvpill,
viiulid, kandled, plokkflööt). Vastses kirikumuuseumis toimus ka
väike ajalookonverents ja tutvuti ürikutega.
Kuulutusnädala hakul õhtusel tänujumalateenistusel tähistasid
oma 30. ametijuubelit Puhja koguduses kaks olulist meest: o
 rganist,
koorijuht ja kauaaegne juhatuse esimees Meelis Roosaar ning õ
 petaja
Tiit Kuusemaa. Jutlustas legendaarne õpetaja Eenok Haamer, kaasa
teenisid vaimulikud nii Valga kui ka Tartu praostkonnast.
Nädala pärast oli aga pidu põllumeestel ning erikülaliseks oli
piiskop Joel Luhamets, kelle osalusel püha ristimise kaudu liitusid
kirikurahvaga üks poisslaps ja tema ristiema. Joelilt oli ka hoogne
köitev jutlus. Mõlemal pühapäeval laulis oma koguduse Dionysiuskoor, kes tähistas 25. aastapäeva. Piiskop andis Meelis Roosaarele üle
Kirikuvalitsuse aukirja ustava teenimise eest.
Puhja kogudus ja üle pooletuhande osaleja tänavad Kuulutus
nädala sponsoreid: Eesti kultuurkapital, Eesti kirikute nõukogu,
Eesti rahvakultuuri keskus.
Aitäh koostööpartneritele: Puhja seltsimaja, MTÜ Puhja Aja
Mälu, Puhja kool ja Puhja lasteaed Pääsusilm.
Tiit Kuusemaa
Puhja koguduse kroonik
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Otsused 6.10 istungilt
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Avalikud üritused
Lubada MTÜ-l Austa Rattaklubi
korraldada 24. oktoober avalik üritus
„Saint-Gobian Glass Estonia 
Eesti
meistrivõistlused cyclo-cross í s“
võistluskeskusega Elva spordihoone.
Võistluse korraldamise eest vastutav
isik on Caspar Austa (info@austa.ee,
tel 518 4892).

Maa
Seada isiklik kasutusõigus Elektrilevi
OÜ kasuks tähtajatult katastriüksustele Rannu alevik, Koopsi tee L1 ja Elva
linn Koidu tn 10.
Määrata Elva vallas, Rõngu alevikus, Aia tn 2a maaüksusele sihtots
tarbeks transpordimaa.
Määrata Elva vallas, Puhja alevikus,
Tiide tee 2 katastriüksuse jagamisel
kolmeks katastriüksuseks uutele
katastriüksustele koha-aadressid ja

sihtotstarbed: Puhja alevik, Saare tee
8a, sihtotstarve maatulundusmaa;
Puhja alevik, Tiide tee 2, sihtotstarve
maatulundusmaa; Puhja alevik, Tiide
tee 4a, sihtotstarve maatulundusmaa.

Muu
Kinnitada Valguta lasteaed-Algkooli,
Elva lasteaed Õnneseen, Elva lasteaed
Murumuna, Puhja lasteaed Pääsusilm
hoolekogu koosseis.
Pikendada Valguta maanaiste seltsiga leping tähtaega kuni 01.10.2030.
Anda Annikoru discgolfi klubile
Konguta
kooli
keldrikorrusel
kasutusse ruum tähtajaga 5 aastat.
Kinnitada riigihanke "Rõngu kogu-

konnakeskuse ehitamine" alusdokumendid.
Esitada projekti „Rannu ühislauda
lammutus“ rahastamiseks taotlus
KredExsile, et lammutada valla omandis olev kasutusest välja langenud
hoone (ehitisregistri kood 120660521)
aadressil Ringtee 17, Rannu alevik,
Elva vald.
Kanda tegevustoetus üle SA-le Elva
kultuur ja sport.
Eraldada Palupera põhikoolile 244
eurot kaasfinantseeringuks kooli
juures tegutseva rahvatantsuringile
triibuseelikute hankimiseks
Kinnitada Elva valla 2020. aasta
vallavalitsuse tasandi III lisaeelarve.
Eraldada Elva valla 2020. aasta eelarve reservfondist 2754 eurot Rannu
lasteaia pööningul töötamast lakanud
automaatse tulekahjusignalisatsiooni
andurite vahetuseks, 1500 eurot
Uula huvikeskuse tormis kahjustada
saanud varjualuse remondiks, 9408

eurot Elva vallamaja tormis kahjustada saanud torni ja -kella remondi
kulude katteks, 8821 eurot Barbara
keskuse veeavarii tagajärjel tekkinud
kahjustuste likvideerimiseks ja 15000
eurot Palupera mõisa ait-kuivati
katuse remondi omaosaluse katteks.
Korraldada Rannu valla sooja
majanduse arengukava 2017-2027
täienduse avalik väljapanek kuni 19.
oktoobrini ning arengukava t utvustav
avalik arutelu 20. oktoobril kell 18
Rannu rahvamajas.
Salle Ritso
vallasekretär

Riik toetab Rannu koolimaja
renoveerimist
Elva vallavalitsus esitas Riigi tugi
Ümberehituse tulemusel paraneteenuste keskusele (RTK) projekti vad hoone energiatõhususe näitajad
''Rannu Kooli energiatõhususe umbes kolm korda.
Rannu koolihoone ehitati 1968.
tõstmine'', mida otsustati toetada
576 000 euroga. Projekti kogu aastal. Hoone erinevaid osi (küttesüssumma on 1 116 000 eurot, vald teem, põrandad, välisseinad jms) on
panustab projekti 540 000 eurot. varasematel aastatel küll uuendatud,
Projekti käigus renoveeritakse kuid kuna hoonel on kehv soojustus
Rannu koolihoone, et parandada olu- ja vana küttesüsteem, siis on hoone
liselt koolihoone 
energiatõhususe ülalpidamiskulud suured.
Vallavalitsus jagab lähiajal infot
näitajaid ja vähendada ülalpidamis
kulusid. 
Rekonstrueerimise abil ta- renoveerimistööde tegevuste ja sellegatakse kooli ülalpidamise jätku ga seotud õppekorralduse muudatussuutlikkus
ning
edendatakse te kohta.
taastuvenergia 
kasutust – selleks Lisainfo: Mikk Järv, abivallavanem
paigaldatakse päikesepaneelid.
mikk.jarv@elva.ee

Avalikud üritused
Lubada Keskoja OÜ-l korraldada avalik üritus „Sügiskuu laat“ 24. oktooberil kell 9–16 Elva
keskväljaku parklas (Kesk 30, Elva). Ürituse korraldamise eest vastutav isik on Heli Visnapuu
(5661 8707, heli1955@hot.ee).
Lubada Kelli Kallasel korraldada 17. oktoobril kell 10–20 avalik üritus autospordivõistlus
„SMG vahva põllukiirendus ja põlluralli“. Üritus toimub Valguta külas, Kaera talus, eeldatav
osalejate arv on 50 inimest. Avaliku ürituse korraldamise eest vastutav isik on Kelli Kallas (5660
4770, kellik@online.ee).

Maa
Seada isiklik kasutusõigus Elektrilevi OÜ kasuks tähtajatult katastriüksusele Elva linn, T
 uletõrje
tänav T1.
Määrata Elva vallas, Kobilu külas Kasepõllu kinnistu jagamisel kolmeks katastriüksuseks
uutele katastriüksustele koha-aadressid ja sihtotstarbed: Kobilu küla, Kasepõllu, sihtotstarve
maatulundusmaa; Kobilu küla, Kasemetsa, sihtotstarve maatulundusmaa; Kobilu küla, Kasenurme, sihtotstarve maatulundusmaa.

Muu
Korraldada avatud hankemenetlusega riigihanged „Puhja seltsimaja välisfassaadi uuendamine“,
„Konguta rahvamaja rekonstrueerimine“ ja „Rannu aleviku sademeveesüsteemi ehitus" ning
kinnitada riigihangete alusdokumendid.
Kinnitada Riigihanke nr 227642 "Lumetõrje teenus Puhja piirkonda" tulemused ja sõlmida
OÜ-ga Rämsi Agro hankeleping.
Korraldada kirjalik enampakkumine Elva linnas, Kesk tn 22 kinnistu (17007:001:0061, pindala 1136 m²) võõrandamiseks. Kinnitada kinnistu enampakkumise müügihinna algsuuruseks
50 000 eurot.
Kinnitada Elva gümnaasiumi ja Rannu lasteaed Naerupesa hoolekogu koosseisud.
Salle Ritso
vallasekretär

TTJA võtab vastu toetuse taotlusi kiire
interneti püsiühendusega liitumiseks
TTJA (Tarbijakaitse ja tehnilise järelevalve amet) on alustanud väliskaubandus- ja
infotehnoloogiaministri määrus nr 52 „Kiiret lairibateenust võimaldavate e
 lektroonilise
side võrkudega liitumiseks toetuse andmise tingimused ja kord" alusel eraisikute ja ette
võtete toetuse taotluste vastuvõtmist. Toetusmeetme kogumaht on 9 miljonit e
 urot
ning taotlejal on võimalik saada kuni 300 eurot toetust. Taotlusi võetakse vastu 30.
novembrini.
Toetust on võimalik taotleda sideettevõtja võrguga liitumisel seadmete- ja siderajatise
ostuks/paigaldamiseks ning liini ehitamiseks. Toetust saate taotleda juhul, kui on täidetud
järgmised peamised tingimused:
1. Teil puudub kiire, üle 30 Mbit/s kiirusega internetiühendus.
2. Asute abikõlbulikul aadressil.
3. Teie piirkonnas pakub teenuseid mõni toetusprogrammis osalev sideettevõtja.
4. Te ei ole töötuna arvel töötukassas või kui olete juriidiline isik ja Teil puuduvad 12. märtsi
2020. a seisuga riiklike maksude maksuvõlad.
Juhul kui leiate, et täidate toetuse taotlemise tingimused, palume pöörduda mõne soovitud
piirkonnas asuva sideettevõtja poole, et võtta liitumispakkumus. Peale pakkumuse saamist
täitke taotlus ja võimaluse korral volitage sama taotlusega sideettevõtja Teie eest edasisi
toiminguid tegema. Kui soovite ise toetuse taotlusega tegeleda, siis lisage taotlusele sideettevõtja pakkumus ning allkirjastage see koos toetuse taotlusega ja saatke toetus@ttja.ee.
Toetusega seotud kontaktid:
1. e-aadress toetus@ttja.ee
2. telefon +372 6672073 (tööpäevadel, ajavahemikul 10–12)
Abikõlbuliku aadressi kontrollimise juhendi, toetusprogrammi sideettevõtjad ja taotluse vormid leiate TTJA kodulehelt: www.ttja.ee/et/toetus.
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Crause Tantsukool kutsub:
TÄISKASVANUTE JA GÜMNASISTIDE

SELTSKONNATANTSU
KURSUSED ELVAS

Tunnid toimuvad Elva Lasteaed
Õnneseen saalis Kaja tn 4

ALGA JATE KURSUS:

15. oktoober – 3. detsember 2019
kell 18.45–20.00 (8 neljapäeva õhtut)

HOBIGRUPI HARJUTUSTUND:
alates 8. oktoobrist neljapäeviti
kell 17.30–18.45
VALMISTUME
AASTAVAHETUSE PIDUDEKS!

INFO ja REGISTREERIMINE
crause@crause.ee või tel. 510 4464

Maitseelamused "Metsast taldrikule"
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Crause Tantsukool kutsub:
Praktiline
koolitus „Samm tööellu
TÄISKASVANUTE
muutuval
tööturul“
JA GÜMNASISTIDE

SELTSKONNATANTSU
Kutsutakse
osalema tasuta koolitusel „Samm tööellu muutuval tööturul“, mille kohta
KURSUSED
ELVAS
toimub
infotund 11.
novembril algusega kell 12 aadressil Tartu, Lutsu 3 ( Jaani kiriku
lähistel).
Koolitus on suunatud neile, kes on olnud tööturult eemal viis kuud või kauem ja
praegu 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;
» muutuv tööõigus;
» töövestlus;
» arvuti tööotsingul;
» isikliku tööõnne valem;
» tööklubi.
Võimalus on minna erialasele kursusele ja saada tasuta karjääri-, psühholoogilist ja
võlanõustamist ning osaleda tööpraktikal.
INFO ja REGISTREERIMINE
Kogu koolitus on tasuta. Transpordikulud
ning koolitusel on
crause@crause.ee või tel.kompenseeritakse
510 4464
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.

Elroni kagusuuna sõiduplaan
alates 25. oktoobrist
L – Lühike ooteplatvorm. Rongist väljumine toimub ainult läbi C-ala,
haakes rongi puhul läbi sõidusuunas oleva esimese rongi C-ala.
TALLINN
TARTU

08:13 13:05 15:24 17:43
10:10 15:01 17:21 19:40

REISI NR

331

333

VALGA

06:20
06:31
06:39
06:45
06:50
06:57
07:06
07:09
07:12
07:16
07:21
07:28
07:32

07:19
07:30
07:38
07:44
07:49
07:56
08:05
08:08
08:11
08:15
08:20
08:27
08:31

SANGASTE

REISI NR
TARTU
AARDLA
ROPKA
NÕO
TÕRAVERE
PEEDU
ELVA
PALUPERA L
PUKA
MÄGISTE L
KEENI L
SANGASTE
VALGA

Maitsete nädal “Metsast taldrikule” toimub esmakordselt ja üle kuue maakonna: Tartumaa, Jõgevamaa, Põlvamaa, Võrumaa, Viljandimaa, Valgamaa.
Sündmuse raames saab külastaja toidukohtades maitsta erimenüüd, milles v
 ähemalt
ühe komponendina kasutatud eestimaist metsasaadust ning mis koosneb võimalikult
suures mahus kohalikust toorainest.
Maitsete nädala eesmärk on suurendada toitlustusasutuste külastatavust, toetada
kohalikku arenevat toidukultuuri, tõsta esile kohalik tooraine ja kohaliku toidu väiketootja. Erimenüü hind on vahemikus 15–19 eurot.
Kogu info osalevate toidukohtade, menüüde ja reserveerimistingimuste kohta leiate
veebilehelt: visitsouthestonia.com/metsasttaldrikule.
Lõuna-Eesti maitsete nädalat korraldavad: Tartu linn, Tartu ärinõuandla, LõunaEesti turismiklaster, SA Tartumaa turism, Jõgevamaa koostöökoda, Põlvamaa arendus
keskus, Tartu teaduspark, Tartumaa arendusselts, TÜ Taluturg ja paljud teised.

330

332

334

336

10:13 15:04 17:25 19:43
10:17 15:08 17:29 19:47
10:23 15:14 17:35 19:53
10:28 15:19 17:40 19:58
10:33 15:24 17:45 20:03
10:36 15:27 17:48 20:06
10:40 15:31 17:52 20:10
10:49 15:40 18:03 20:19
10:56 15:47 18:10 20:26
11:00 15:51 18:14 20:30
11:07 15:58 18:21 20:37
11:15 16:06 18:29 20:45
11:25 16:16 18:39 20:55

KEENI L
MÄGISTE L
PUKA
PALUPERA L
ELVA
PEEDU
TÕRAVERE
NÕO
ROPKA
AARDLA
TARTU

TARTU
TALLINN

335

337

13:51 17:22
14:02 17:33
14:10 17:41
14:16 17:47
14:21 17:52
14:28 18:01
14:37 18:10
14:40 18:13
14:43 18:16
14:47 18:20
14:52 18:25
14:59 18:32
15:03 18:36

07:35 08:39 15:06 18:41
09:33 10:39 17:04 19:46

Rahvalõõtsamehed mängivad
internetis teie lemmikuid
Kirjutasime septembri lehes, et Eestimaal lõõtspillikultuuri edendav MTÜ Rahvalõõts
kolis oma tegevuse internetti – Youtube’s avati oma kanal „Rahvalõõts Pluss“.
Nüüd annab MTÜ Rahvalõõts teada, et 2. jaanuari 2021 toimub nende Youtube
kanalil suur "Eesti lõõtspillimängijate soovikontsert Sinule". Alates 1. novembrist kuni
20. detsembrini toimub iga päev nende Facebooki lehel soovikontserdi esinejate ja
lugude tutvustused. Samuti jätkavad nad oma Youtube kanalis „Rahvalõõts Pluss“ laupäeva õhtuste pooletunniste originaalsaadetega. Novembri kava:
» 7.11 – Mihkel Tuulik
» 14.11 – Kertu Hordo ja Eleri Lillemäe
» 21.11 – Taivo Leis
» 28.11 – Oliver Lepik ja Meelis Roosar
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KUULUTUSED
Elva Auto OÜ pakub tööd autoremondi
lukksepale. Vajalik eelnev töökogemus.
Huvi korral võta ühendust tel 5553 7660 või
info@elvaauto.ee.
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
Saeketaste ja -kettide teritus ja parandus.
Höövliterade teritus. Telefon 5198 4130
Kasumetsa küttekontor: erinevat sorti
kvaliteetsed küttepuud veoga. Tel 529 2305.
www.kasumetsa.ee
Müüa lõhutud küttepuid, koorem 6 m3
koos veoga. Tel 525 1746
Müüa kuivi küttepuid. Telefon 513 1968
Küttepuud 30 cm võrkkotis, tasuta vedu
iga päev. Tel 5336 5372
Ohtlike puude raie / hooldus / kändude
freesimine. Tel 5686 6157

Korstnate ehitus ja remont koos vajalike
plekitöödega. Pikaajaline kogemus.
Tel 5618 9517, joosep.sepp@mail.ee
Kõik pottsepatööd, telefon 5851 9785
Ostan metsa- ja põllumaad. Tel 552 7322
Müüa lõhutud küttepuid koos veoga.
Tel 509 3453
Soovin üürida või osta järelmaksuga
Elvas, Rõngus või Rannus korterit, elamis
pinda. Kontakt tel 56065727 või
limitpluss@mail.com
Ostan kasvavat võsa – kraavid, põlluääred,
sood, metsaalused. Valgustus- ja harvendusraie. Hea hind, väga kvaliteetne käsitöö. Tel
510 9827, tammepalk@gmail.com

Elva
Lasteaed
Õnneseen
Võtab tööle rõõmsameelse ja tegusa

TUGIÕPETAJA (1,0 kohta)
lapsehoolduspuhkusel oleva
töötaja asendamise ajaks.

Asukoht: Õnneseene Peedu maja,
Lõuna 5
Tööle asumisega: november 2020
Avaldus ja CV esitada hiljemalt 30. oktoobril e-aadressil onneseen@elva.ee
Info telefonil 505 2075

Töökuulutus
Elva Varahalduse OÜ võtab tööle
välihooldustöötaja, kelle ülesan
ne on Elva linnas asuvate kinnis

Maria ilutuba. Teenused: pediküür;
maniküür; parafiin kätele, jalgadele ja näole;
depilatsioon; ripsmete värvimine; kulmude
piiramine ja värvimine. silly-mcnulty-117c52.
netlify.app, broneerimine kokkuleppel
tel 556 38016 või mariaarak78@gmail.com.
Aadress: Rõngu, Valga mnt 9.

tute välise heakorra tagamine.
» Töö asukoht: Elva linn
» Tööaeg: Osaline tööaeg
(kell 7–11, 4h)
» Isikuomadused: kohusetundlikkus, töökus, hea tervis

Avalda kuulutus
Elva valla lehes
Reklaami suuruste ja hinnakirja kohta
loe lähemalt valla kodulehelt: elva.ee/infoleht.

Elva
Meeskoor
Laupäeval, 7.novembril 2020
kell 15 Elva Gümnaasiumi Tartu mnt
õppehoone aulas, Tartu mnt 3

ELVA MEESKOORI
60. SÜNNIPÄEVA KONTSERT
„SA LAULA!“
Kaastegevad Jõgeva meeskoor „Mehis“
ja sõbrad.
Koore juhatavad Meelis Roosaar,
Anne Raudsaar ja Merike Katt,
kontsertmeister Malle Valjala.

Kandideerimiseks esitada CV

Kallist ema, vanaema ja vanavana

(elulookirjeldus) e-aadressile

ema Helju Juhansood õnnitlevad

varahaldus@elva.ee või postiga

tema 95. aasta juubeli puhul lapsed

aadressile Kesk tn 21, Elva linn.

ja lapselapsed oma peredega.

Lisainfo telefonil 747 0000

Välisvoodrilauad I sort

al. 8,14€/m2 + km

Krunditud välisvoodrilaud, I sort

al. 9,80€/m2 + km

Välisvoodrilauad II sort

al. 4,10€/m2 + km

Sisevoodrilauad I sort

al. 6,05€/m2 + km

Sisevoodrilauad II sort

al. 2,80€/m2 + km

Saunavoodrilauad

al. 20€/m2

Lavalauad

al. 1,63€/jm + km

Terrassilauad immutatud I sort

al. 9,71€/m2 + km

Terrassilauad II sort

al. 5,4€/m2

Saematerjal ehituslik

al. 175€/m3 + km
al. 295€/m3 + km

Höövelpruss II sort

al. 208€/m3 + km

Immutatud aiapostid

al. 1,46€/tk

+ km

Liimpuittalad kuni 140x360mm, kuni 13.5m

al. 5€/jm

+ km

OSB plaat

al. 7,69€/tk

+ km

Vineer välis niiskuskindel

al. 13,31€/tk + km

Vineer veekindel

al. 26,72€/tk + km

Pellet 6mm Premium, 15kg kotis

al. 2,49€/kott + km

Kvaliteetne ja soodne puit
Hea teenindus ja asjatundlikud nõuanded pealekauba!

Hinnad kehtivad ostukorvile alates 500€
Puidueksperdid OÜ
info@puidueksperdid.ee
www.puidueksperdid.ee
Avatud E-R 8-18 ; L 9-15
Viljandi mnt. 82, Räni, Kambja vald

Koori ja kontserti toetab:

+ km

Höövelpruss tugevsorteeritud

+372 5107 313

Sissepääs tasuta

+ km

Asume Lõunakeskuse kõrval
Sissesõit Ringtee tänavalt, Riia mnt Viljandi mnt ringristmike vahelt
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TEATED
Elva valla sündmuste kalender
KUUPÄEV

SÜNDMUS

ASUKOHT

PILETI HIND

29. oktoober
kell 17

Rannu raamatukogu 95. aastapäeva
tähistamine, etendus "Leivi"

Rannu rahvamaja
kaminasaal

tasuta

29. oktoober
kell 19

Komöödiateater:
Kutse juubeliks!

Elva kultuurikeskus

16 € / 18 €

29. oktoober
kell 19

Vabariigi pillimees
Juhan Uppini kontserttuur

Konguta rahvamaja

30. oktoober
kell 20

Hooaja avapidu ansambliga Hellad Velled

31. oktoober
kell 12

Tervitame uusi
ilmakodanikke!
Heidy Palk

Kendra Sinilill

5€/8€

Braian Samuel Kampus

Emma-Marta Joosu

Puhja seltsimaja

12 €

Marken Remy Varblane

Jalgpall: 00 FC Elva II vs Tartu FC TRT77

Nike Arena Elva

tasuta

31. oktoober
kell 14

Näituse "Plats! Väärikas kahanemine.
Kaheksa linna" avamine

Elva keskväljak

tasuta

31. oktoober
kell 19

LendTeatri etendus
"Igavene armastus"

LendTeater (Elva,
Pikk 73)

10 € / 12 €

31. oktoober

Treeningpäev Elva spordihoones

Elva spordihoone

tasuta

2. november
kell 18

Hingedepäeva kontsert:
Siiri Sisask – oma laulud

Aakre rahvamaja

7–20 €

sündis 17.09.2020
sündis 26.09.2020

Elva vald mälestab
Asta Ott

Leida Uibokand

Enno Kompus

Evi Vähi

Linda Univer

Ene Linde

Elfride Õigus

Aliide Sööt

13.06.1955-02.10.2020

Korvpall:
Karikamäng Elva vs Audentes

Elva spordihoone

pealtvaatajatele
tasuta

RAAAM teatri etendus:
"Kapten Mihkel" Argo Aadliga

Elva kultuurikeskus

13 € / 16 €

15.06.1941-08.10.2020

5. november kell 11

Lasteteater Reky "Vahtramäe Emil"

Rannu rahvamaja

9€

5. november
kell 19

Kino. Film "Alice"

Puhja seltsimaja

3€/4€

6. november
kell 16

Kuld- ja teemantpulmaliste austamine

Puhja seltsimaja

kutsetega

7. november
kell 15

Elva meeskoori 60. sünnipäeva kontsert
"Sa laula!"

Elva gümnaasiumi
Tartu mnt 3 õppehoone aula

tasuta

8. november
kell 10

Laulukonkurss "Looduslaul 2020"

8. november
kell 11

Korvpall: Rahvaliiga mäng KK Põltsamaa/
TÄV Grupp vs Kambja vald

Elva spordihoone

8. november
kell 13

Korvpall: Rahvaliiga mäng Nõo Lihavürst
vs BC Elva

Elva spordihoone

pealtvaatajatele
tasuta

8. november
kell 15

Korvpall: Rahvaliiga mäng Greenlineprint
vs Aiakoda

Elva spordihoone

pealtvaatajatele
tasuta

8. november
kell 17

Korvpall: Rahvaliiga mäng Runso Masina
kaubandus vs Tevo Ehituskaup

Elva spordihoone

pealtvaatajatele
tasuta

9. november
kell 12

LendTeatri etendus
"Kaevame vanaema üles"

LendTeater (Elva,
Pikk 73)

10 €

14. november
kell 16.30

Kontsert
"Entel-tentelist Horoskoobini"

Puhja seltsimaja

tasuta

14. november
kell 16.30

Korvpall:
Esiliiga mäng Elva vs OSK

Elva spordihoone

pealtvaatajatele
tasuta

15. november
kell 11–15

MadriLaat

Aakre rahvamaja

tasuta

18. november
kell 19

Rakvere Teater "Ilma sinuta"

Rannu rahvamaja

14 € / 16 €

21. november kell
9–15

Kadrilaat

3. november
kell 19

Elva kultuurikeskus pealtvaatajatele
tasuta

Elva keskväljak

pealtvaatajatele
tasuta

info tel
5661 8707

sündis 11.10.2020

sündis 05.10.2020

02.10.1935-02.10.2020

2. november
kell 19.30

sündis 08.10.2020

30.10.1926-09.10.2020

18.10.1939-09.10.2020
14.10.1937-11.10.2020
18.12.1943-11.10.2020
28.08.1928-13.10.2020

Avaldame
kaastunnet
Nevelile

Siiras
kaastunne
Nevel Lindele

kalli ema

kalli ema

Ene Linde

Ene Linde

kaotuse puhul.

kaotuse puhul!

Mälestavad endised töökaaslased: Peeter, Liivi,
Katrin, Ülle T., Ülle U.

Endised kolleegid
Elva lasteaiast
Murumuna

Südamlik
kaastunne
Katrin Moorale
kalli

Südamlik
kaastunne Andrusele
perega

Andres Ader

kalli ema

kaotuse puhul.

Evi Vähi

Mälestab Rõngu rahvamaja kollektiiv ja Rõngu
maaliringi rahvas

kaotuse puhul.
Kaire ja Aivar
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