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Elvas avati pidulikult uus spordihoone
Elva spordihoone pidulik
avamisüritus toimus
23. oktoobri õhtul, kus
tänati ehitusega seotud
isikuid ja ettevõtteid.
Kõik huvilised on

SPORDIHOONE AVAMISEL ESINESID ERINEVAD
TANTSIJAD.

spordihoonesse oodatud
25. oktoobril, kui toimub
avatud uste päev.
MERILYN SÄDE
KOMMUNIKATSIOONIJUHT

E

lva vallavanem Toomas
Järveoja ütles, et spordi
hoonet on Elvas oodatud
pikka aega ning see on
Elva vallale kui Eesti sportlikui
male omavalitsusele väga oluline
sündmus. „Uus hoone on kind
lasti tähtis Elva linna inimestele,
aga ka Elva valla spordiklubidele
ja kõikidele Elva valla elanikele.
Meie jaoks on oluline, et inimestel
oleks palju erinevaid võimalusi
sportimiseks ja liikumiseks, uus
spordihoone aitab samuti kaasa
tervislike eluviisidega seotud ees
märkide saavutamisele.“

UUS SPORDIHOONE PAKUB VÕIMALUSI ERINEVATELE ALADELE.

Fotod: Jaak Jänes

AVATUD USTE PÄEV SPORDIHOONES.

AVATUD USTE PÄEVAL LEIDIS IGAÜKS ENDALE
PÕNEVAT TEGEMIST.

Spordihoones käib elu
Elva valla spordijuht Madis
Šumanov ütles, et uus spordihoone
on hooga elu sisse saanud. „Juba
toimuvad treeningud n

oortele,
harrastajatele,
tantsijatele,
aeroobikaharrastajatele,
jooga
huvilistele ja poksijatele. Samuti
saavad eakad käia võimlemistree
ningus,“ loetles ta. Peale selle on
võimalik treenida ka jõusaalis.
Spordijuhi sõnul tegutsevad
hoones peamiselt erinevad spordi

AVATUD USTE PÄEVAL SAI ISE ERINEVAID ALASID
JÄRELE PROOVIDA.

klubid, kuid alati on võimalik tulla
treenima ka üksikutel spordihunti
del. „Näiteks saavad kõik huvilised
tulla jõusaali, samuti saab kasutada
kergejõustikuala ning alati on või

VALLAVANEMA TERVITUSKÕNE
SPORDIHOONE AVAMISPEOL.

malus trennide jaoks ka saale välja
rentida,“ lisas ta.
Avatud uste päeval oli võima
lik kõikidel spordihoone ruumides
ringi uudistada. Samuti sai tasuta

külastada erinevaid treeninguid
nagu näiteks üldkehaline treening
ehk ÜKE, shido, kõhutants, klassi
kaline poks ja harrastajate võim
lemine. Toimus tantsuhommik

lastele koos vanematega ning kõik
huvilised said proovida hip-hop ja
house’i tantsustiile.
Elva spordihoone suurus on
4 000 m2, mis mahutab endas esi
mesel korrusel oleva suure spordi
saali koos riietus- ja administree
rimisruumidega. Teisel korrusel
paiknevad jõusaal, aeroobika- ja
treeningsaal, 60 m jooksurada ning
kaugus- ja kõrgushüppeala. Samuti
on teisel korrusel siserõdu soojen
dusjooksuks ning 
pealtvaatajatele
kasutamiseks. Spordihoone on
galerii abil ühendatud Elva güm

naasiumi koolihoonega.
Elva spordihoone arhitektuurse
lahenduse lõi arhitekt Veiko Tein,
hoone projekteeris Sirkel ja Mall
OÜ. Elva spordihoone projekteeri
mis- ja ehitusleping sõlmiti 2019.
aasta veebruaris KRC Ehitus OÜga. Spordihoone valmis selle aasta
suvel. Spordihoone maksumus oli
kokku ligi 4,7 miljonit eurot.
Elva spordihoone ja treeningute
kohta leiab infot: www.elvasport.ee
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„Siin elamine on
andnud mulle
teistsuguse
hingamise“

ELVA VALLA
JÄÄTMEVEOS
TOIMUB JAANUARI
ALGUSEST
OLULINE
MUUDATUS

T

Enn Tobre on Puhja seltsimaja kunstiline juht
ning tegeleb nii laulmise, tantsimise kui ka
näitlemisega. Rämsi külla asus ta koos perega
elama kuus aastat tagasi ning on just Elva vallas
elades avastanud enda jaoks aja ja kodu uue
definitsiooni.
MERILYN SÄDE
KOMMUNIKATSIOONIJUHT

E

nn on sündinud ja üles
kasvanud Tartus. Kuus
aastat tagasi otsustati aga
üheskoos perega, et nad ei
soovi enam linnakeskkonnas elada.
Nii leiti sobivate juhuste kokku
langemisel elukoht just Rämsi
külas. „Pakkumine, mis meile Räm
si külast tuli, oli meile just täpselt
sobiv ja nii me siis siia tulimegi,“
räägib ta.
Ennu pere jaoks oli oluline
seegi, et uues kohas elades oleksid
lähedal kool, kogukonnakeskused,
pere
arst, kauplus jms. „Need on
siin kõik o
lemas. Elva vallas on
need tegelikult igas külas küllaltki
käe-jala juures.“
Enn tunnistab, et esialgu t undus
mõte väiksemasse kohta kolida
hirmutav, kuna nad ei tundnud

külast mitte kedagi. „See oli aga
esialgne hirm, sest tegelikult olid
meil Rämsi külas ikkagi tuttavad –
kes oli klassiõde, kes kunagine
koolikaaslane. Meid võeti siin väga
kiiresti omaks ja selle küla ellu
sulandumine oli meie jaoks väga

kiire ja valutu,“ kirjeldab Enn.

Rohkem aega iseendale
Ennu sõnul ei oleks ta kunagi
osanud arvata, et leiab pere ja töö

kõrvalt aega laulmise, n
 äitlemise
ja tantsimisega tegelemiseks.
„Siin elamine on andnud mul
le teistsuguse hingamise. Oleme
tegelikult abikaasaga mõlemad
avastanud siin enda jaoks palju
uusi hobisid. Mina laulan mees
ansamblis, võtan osa näiteringi
tegevusest ja käin ka tantsimas,“
räägib ta. Enn lisab, et siin elades
on aeg saanud justkui uue defi
nitsiooni ja aega on siin justkui
palju rohkem kui seda oli linnas
elades.

ENNU ÜLESANNE PUHJA SELTSIMAJAS ON AIDATA ETTE
VALMISTADA ÜRITUSI NING VALMISTADA MAJA JA SELLE
LAVA SÜNDMUSTE JAOKS ETTE.

Foto:
erakogu

PANE TÄHELE!

Kohalikud inimesed on
saanud armsaks

Elva valla elanikuks registreerimise
kampaania algas taas

Rämsi küla juures armastab Enn
kõige rohkem siinseid inimesi, kes
on saanud väga omaks. „See on
andnud mulle võimaluse olla üks
osaline külaliikumise käimalükka
mises, mis on toonud 
omakorda
palju uusi väljakutseid, üritusi ja
tegemisi.“
Rämsi küla võttis sel aastal
osa Elva valla kaasavast eelarvest.
Nende idee luua külla spordiväljak
sai rahvahääletusel kõige rohkem
hääli.
Ennu jaoks on Elva vallas elades
muutunud kodu mõiste. „Kodu kui
selline ei olegi niivõrd seotud enda
külaga, vaid kogu piirkonna – kogu
vallaga. On justkui tunne, et minu
kodu on läinud suuremaks, kui see
enne oli.“

Elva valla elanikuks registreerimise kampaania kestab 4. novembrist
21. detsembrini ja selle eesmärk on tuletada inimestele meelde, et
igaüks vaataks rahvastikuregistrist üle, kas sealsed andmed vastavad
tema tegelikele elukohaandmetele.
Nagu ka varasematel aastatel, loosib Elva vallavalitsus selgi aastal
elanikuks registreerimise kampaania raames välja auhinnaraha. Sel
aastal on aga kampaania rõhk siin elavatel inimestel.
Sel aastal loositakse 3x250 eurot välja nende inimeste vahel, kes
on Elva vallas elanud rahvastikuregistri järgi vähemalt kolm aastat
(loosimises osalemiseks tuleb olla Elva valla elanik 1. jaanuar 2021
seisuga).
3x250 eurot loositakse välja nende inimeste vahel, kes on regist
reerinud end Elva valla elanikuks kampaania ajavahemikus ehk
1. novembrist 21. detsembrini 2020 (peab samuti olema valla elanik
1. jaanuar 2021 seisuga).
Vallasisene ümberregistreerimine ei kvalifitseeru auhinnaraha
loosis osavõtmiseks.
Auhinnaraha võitjad loositakse välja 2021. aasta jaanuari alguses.
Rohkem infot leiab: tuleelva.ee

Enn räägib, et Elva vallas elades on aeg saanud justkui uue definitsiooni ja aega on siin justkui palju rohkem kui seda oli linnas elades. Ennu jaoks on muutunud ka kodu mõiste.

eatame, et lähtuvalt
Elva
vallavolikogu
kehtestatud jäätme
hoolduseeskirjale ei teenin
data alates 31.12.2020 140st
liitrist väiksemaid käsit
si teisaldatavaid jäätme
mahuteid.
Kõikide nende inimeste
lepingutele, kel on praegu

väiksem kui 140 l jäätmema
huti, lisab Eesti keskkonna
teenus alates 1. jaanuarist 2021
automaatselt 140 l mahutid.
Eesti keskkonnateenused
saadavad kõikidele klientidele,
keda see muudatus puudu
tab, ka teavitava kirja. Iga
klient peab hoolitsema selle
eest, et tema kinnistule saaks
vähemalt 140-liitrine jäätme
mahuti.
Juhul, kui kinnistu omani
kul ei ole pärast teavitavat kir
ja kinnistule pandud 140 liit
rilist mahutit, jäätmemahutit
ei tühjendata ning fikseeri
takse tühisõit.
Küsimuste korral palume
pöörduda Eesti keskkonnatee
nuste poole telefonil 738 6700.

VALLAVALITSUSE
MEESKOND ON
13. NOVEMBRIL
KOOLITUSEL

S

uur osa Elva valla
valitsuse meeskonnast
osaleb 13. novembril

koolitusel.
Suletud on nii vallamaja
kui ka teenuskeskused.
Sel päeval saab dokumen
te jätta Elva vallavalitsuse ees
olevasse postkasti või saata
need e-aadressil elva@elva.ee.

TULIMÄE KAITSE
AVALIK KOOSOLEK

M

TÜ Tulimägi teatab,
et 11. novembril kell
14–17 toimub Armu
orus avalik koosolek Tulimäe
kaitse ja hoolduse teemadel.
Kõiki huvilisi oodatakse kuu
lama ja kaasa rääkima!
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Toetusraha investeeritakse
valla eri piirkondadesse
Riigihalduse ministri
määrusega eraldati
kohalikele omavalitsus
tele investeeringuteks,
lammutamise ja remont
töödega seotud tege
vusteks toetust, mille
kaudu sai Elva vald
riigilt 770 000 eurot.

T

oetuse eesmärk on toeta
da kohaliku omavalitsuse
üksusi investeeringute,
lammutamise ja remont
töödega seotud tegevuste tege
misel, et aidata kaasa majanduse
elavdamisele COVID-19 eriolukorra
järel.
Riigihalduse ministri määruse
järgi saab Elva vald kasutada toetust
projekti tegevusteks, mille kogu
maksumus on suurem kui 20 000
eurot. Toetust võib kasutada ka
mõne teise projekti omafinantsee

ringu katmise jaoks, mis on saanud
muust allikast toetust.
Elva vald valis toetuse 
saamise
objektideks
välja
järgmised
projektid:
1. Elva linna Pika tänava
rekonstrueerimine. Projekti
eeldatav maksumus on ca 1,1
miljonit eurot. Pakkumuste
esitamise tähtaeg oli 21.10.2020.
2. Konguta rahvamaja renovee
rimine. Projekti eeldatavaks
maksumuseks hinnatakse ca
65 000 eurot. Pakkumuste
esitamise tähtaeg oli 2.11.2020.
3. Rannu aleviku sademevee
süsteemi väljaehitamine.
Projekti eeldatavaks maksu
museks hinnatakse ca 70 000
eurot. Pakkumuste esitamise
tähtaeg oli 2.11.2020.
4. Puhja seltsimaja välisfas
saadi uuendamine. Projekti
eeldatavaks maksumuseks
hinnatakse ca 160 000 eurot.
Pakkumuste esitamise tähtaeg
on 10.11.2020.
5. Rõngu kogukonnakeskuse
ehitamine. Projekti eeldata

vaks maksumuseks hinnatakse
ca 500 000 eurot. Pakkumuste
esitamise tähtaeg on 10.11.2020.
6. Palupera-Miti-Puka tee must
katte alla viimine. Projekti
eeldatavaks maksumuseks
hinnatakse 25 000 eurot.
Kõik hanked peale Palupera-Miti-
Puka tee mustkatte alla viimise, on
avaldatud ning kõikidele tutvumi
seks kättesaadavad riigihangete
registris.
Palupera-Miti-Puka tee-ehituse
hange avaldatakse valla kodulehel,
kuna hanke eeldatav maksumus
jääb alla lihthanke piirmäära (liht
hanke piirmäär on asjadel ja teenus
tel 30 000 eurot ning ehitustöödel
60 000 eurot).
Hankelepingud
eelnimetatud
projektide ellu viimiseks COVID-19
toetuse abiga peavad olema sõlmi
tud 18. detsembriks 2020.
Lisainfo: Hegri Narusk,
vallamajandusosakonna juhataja
hegri.narusk@elva.ee või
tel 512 9072

Puude raie Elva vallas
Tuletame kodanikele meelde, et puude raiet ja hoolduslõikust
tehakse Elva vallas korra järgi antud loa alusel, mille väljastab
Elva vallavalitsuse vallamajandusosakond.
Tiheasustusalad, kus on vajalik
taotleda raieluba:
» Elva linn;
» Käärdi alevik;
» Rannu alevik;
» Kureküla alevik;
» Puhja alevik;
» Ulila alevik.
Raieluba puu raieks saab
taotleda:
» kui puu on haige, kiratsev ja
murdumisohtlik;
» kui puu kasvab hoonele lähe
mal, kui 3 meetrit ning kahjus
tab silmaga nähtavalt hoone
vundamendikonstruktsioone;

EBASEADUSLIKU
RAIE EEST VÕIB
SAADA TRAHVI.

Foto:
Pixabay

 ännu kõrguselt (15 cm kõrgu
k
selt maapinnast) on alla 20 cm;

» muudel põhjendatud juhtudel.

» viljapuu raieks;

Raieluba ei ole vaja taotleda järg
mistel juhtudel:

» tuulemurru või muul põhjusel
osaliselt või täielikult murdu
nud puule;

» puu raieks, mille diameeter

» puu(d) on vaja operatiivselt ee

maldada ohtlikkuse või liikluse
takistamise tõttu;
» kuivanud okste raieks.
Raieluba saab taotleda ainult
kinnistu omanik. Juhul, kui raie

luba soovib esitada korteriühistu
kelle maa-alal puu asub, on vajalik
esitada ka korteriühistu üldkoos
oleku protokoll või juhatuse otsus.
Elva
valla
munitsipaal
maal teostab raiet ainult Elva
vallavalitsuse tellitud ettevõte.

Omaalgatuslik puude eemaldami

ne Elva valla maadelt ei ole lubatud!
Tiheasustusalal kasvava puu
ebaseadusliku raie eest võib vasta
valt looduskaitseseadusele karista
da rahatrahviga (kuni 1 200 eurot)
või arestiga.
Kutsume kõiki Elva valla koda
nikke märkama enda ümbrust ja
teavitama Elva vallavalitsuse kesk
konnaspetsialisti ebaseaduslikust
raiest.
Lisainfo: Margit Berg-Jürgens,
keskkonnaspetsialist, 5305 2500
margit.berg-jurgens@elva.ee
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KÕIK MAA- JA METSAOMANIKUD ON
OODATUD PAKKUMISI TEGEMA.

Foto: Kayvo Kroon

Elva vald otsib jõulupuud
Elva vald otsib jõulupuud, mis kaunistaks jõuluperioodil
Elva linna. Kõik maa- ja metsaomanikud, kelle valdustes
kasvab uhkeid käharaid kuuski või nulgusid, on oodatud
oma pakkumist tegema.

V

äärika jõulupuu pikkus võiks jääda 15–20 meetri v ahemikku.
Kuusk peab olema tihe, ühtlase võraga ja kasvama ligi
pääsetavas kohas.
Vallavalitsus ootab pakkumisi kuni 10. novembrini koos fotoga
kuusest (või nulust), asukoha kirjelduse, puu kõrguse, omaniku
kontaktandmete ja hinnasooviga e-aadressile sten.saarekivi@elva.
ee. Lisainfo telefonil 5886 1600.

Sotsiaaltranspordi eesmärk
ning tellimisinfo

S

otsiaaltransporditeenuse eesmärk on võimaldada
puudega isikul, kellel puue takistab isikliku või ühis

sõiduki kasutamist, kasutada transpordivahendit a
 valike
teenuste kasutamiseks (eelisjärjekord tervishoiuteenustele
saamiseks).
Sotsiaaltransporditeenuse saamiseks tuleb esitada oma piir
konna sotsiaaltööspetsialistile taotlus, milles tuleb ära märkida
teenuse vajadus ning põhjus.
Sotsiaaltranspordi tellimiseks tuleb helistada telefonil
730 9882. Tellimisel tuleb öelda oma nimi, mis ajal ning kuhu on
soov sõita ning oma kodune aadress.
Sõidu tellimus tuleb esitada vähemalt 5 tööpäeva enne sõitu.
Sotsiaaltranspordi teenus on nö uksest ukseni teenus, mis
tähendab, et asutusesiseselt abi vajades tuleb teenusekasutajal

saatja endal leida (kaasa võtta).
Sotsiaaltransporditeenuse hinnakiri:
» Transport Elva vallast Tartu linna ja tagasi (kuni 80 km) maksab
12 €, iga lisanduv kilomeeter maksab 0,15 €;
» Transport Elva vallast valla keskusesse ja tagasi, kaasa arvatud
linna sisene sõit maksab 5 €;
» Transport Elva vallast teenuskeskusesse ja tagasi maksab 2 €.
Sotsiaaltööspetsialiste kontaktid:
» Konguta piirkond: Elo Kasetalu, 523 9389, elo.kasetalu@elva.ee
» Rõngu piirkond: Ene Sõber, 513 9352, ene.sober@elva.ee
» Elva ja Palupera piirkond: Sille Kask, 5381 6336, sille.kask@elva.ee
» Puhja piirkond: Oliivia Oengo, 525 6212, oliivia.oengo@elva.ee
» Rannu piirkond: Sirje Erm, 525 3370, sirje.erm@elva.ee
Lisainfo saamiseks ja küsimuste tekkimise korral palume
pöörduda telefonil 517 0385, Rutt Hanni.

4

Elva valla leht

9. november 2020

Nr 82

ELVA VALLA INFO

Elanike rahulolu avalike teenustega
Elva vallas on
regulaarselt korraldatud
avalike teenustega
rahulolu hindamist.

Kui rahul olete
omavalitsuse
juhtimisega oma
elukohas?

Aasta alguses korraldas

Väga rahul

rahandusministeerium

Pigem rahul

esimest korda üleeestilise rahulolu-

Kui rahul olete
omavalitsuse üldise
arengusuunaga
oma elukohas?

5%
26%
39%
9%

Pigem ei ole rahul

21%
10%

42%

Pigem rahul
Pigem ei ole rahul

21%

Üldse ei ole rahul

Väga rahul

7%

20%

Üldse ei ole rahul

Ei oska öelda

Ei oska öelda

uuringu, mistõttu ei
korraldatud eraldi
vallasisest küsitlust.
KERTU VUKS

Elanike kaasamisega
kohaliku omavalitsuse arengu
kavandamisse?

ARENGU- JA PLANEERINGU

Väga rahul

OSAKONNA JUHATAJA

Pigem rahul

R

ahulolu-uuring oli üks osa
avalike teenuste seirest,
mida korraldati kõikides
Eesti omavalitsustes.
Teenuste seire metoodika alg
versiooni töötas välja Tartu üli
kooli sotsiaalteaduslike rakendus
uuringute keskus (RAKE) koostöös
Geomedia OÜ-ga 2018. aasta l õpuks.
Metoodika loomisel osalesid üle
saja eksperdi ministeeriumidest
ja omavalitsustest, teadlased ja
huvigruppide esindajad ning Eesti
linnade ja valdade liit. Uuringut
rahastati Euroopa sotsiaalfondist.
Kokku hinnati 16 valdkonda:
alusharidus, noorsootöö, põhi
haridus, elamu- ja soojusmajandus,
liikuvus, jäätmemajandus, vee
majandus, laste heaolu, täiskasvanu

Pigem ei ole rahul
Üldse ei ole rahul

37%
8%
24%

(detailplaneeringud, avalike
teenuste asukoha valik jms)
Väga rahul
Pigem rahul
Pigem ei ole rahul
Üldse ei ole rahul
Ei oska öelda

4%
25%
40%

5%
26%

Allikas: minuomavalitsus.fin.ee

te sotsiaalhoolekanne, rahva
tervis
ja turvalisus, kriisideks valmisolek,
raamatukogud, sport, kultuur, muu
seum ning valitsemine.

Teenustasemeid hinnati
kolmel tasemel
» baastase – seadusega kohustus
lik/seaduse täitmist kirjeldav
lävend;
» edasijõudnu tase – mida ühelt
edukalt toimivalt omavalitsuselt
üldjuhul oodatakse;

Elva valla lasteaednikel oli võimalus osaleda 26. ja 27.
oktoobril koolitusel „Toimetulek agressiivse käitumisega“.
Koolituse korraldajad olid Verge Eesti Oü koolitajad Airiin
Demiir ja Martin Kallavaus.

A

26%

Ei oska öelda

Valla lasteaednikud
käisid kasulikul
koolitusel

ksiaselts Verge Opplæ
ring asutati 1992. aastal
Norras ning tänaseks on
see kujunenud juhtivaks koolita

Elanike kaasamisega
ruumilise arengu
kavandamisse

5%

jaks selles valdkonnas. E
estisse
jõudis Verge metoodika 2012.
aastal. Norra ja Eesti treenerite
loodud Verge Eesti pakub Norras

» eeskujulik tase – uuenduslike
lahenduste rakendamist, täien
davate võimekuste ja võimaluste
kasutamist elanikkonna hüvede
suurendamisel, eesmärke, kuhu
soovitakse välja jõuda.

Teenuseid kaardistati, et
teenustasemeid hinnata
Andmed, mille põhjal teenuseid
kaardistati, et teenustasemeid
hinnata, pärinesid riiklikest re
gistritest. Statistikaamet korral

kakskümmend aastat edukalt
rakendatud oskusteavet, kuidas

tulla toime agressiivse käitumise
ga erinevates olukordades.
Esimese koolituspäeva korral
daja Airiin Demiir on kliiniline
psühholoog, kes on töötanud
aastaid tõsiste käitumishäiretega
noortega Norras ja Eestis. Tema
koolituspäeva fookus oli enne
tusel ja verbaalsel agressioonil.
Koolitusel osalejad said selgitusi,
kuidas eristada viha ja agressiooni
ning tutvusid sekkumiste püra
miidiga. Koolitaja esitas osalejate
le kolmeastmelise mudeli, kuidas
käitumise eri etappidel sekkuda.
Vihase ja äreva käitumise puhul

das omavalitsuste seas 2019. a asta
okroobris täiendava küsitluse
(riiklikest registritest puuduva

te andmete saamiseks) lähtudes
2018. aasta seisust ning üleriik
liku elanike rahul
olu-uuringu,
mis toimus 2020. aasta jaanuaris.
Küsitluses paluti anda hinnang
liikumis-, sportimis- ja kultuur
se vaba aja veetmise võimaluste,
elukeskkonna, heakorra, üldiste

teenuste pakkumise ja kohaliku
tasandi juhtimise kohta.

Kõik andmed koguti
kokku ning esitatakse
omavalitsuse täpsusega
Alates septembrist on kõigile huvi
listele veebilehel minuomavalitsus.
fin.ee kättesaadav oma
valitsuste
teenuste korralduse detailne ja
põhjalik ülevaade, kus peale rahul
oluküsitluse tulemuste on leitav ka
teenuste seire.
Lisainfo: Kertu Vuks
kertu.vuks@elva.ee / 5813 7086

on oluline inimese mõistmine agressiivse käitumise juriidilistes
aktiivse kuulamise meetoditega aspektidest, selgitas mõistet häda
ning probleemile lahenduse leid kaitse ning illustreeris seadusesät
mine. Provotseeriva ja väljakutsu teid erinevate näidetega prakti
va käitumise puhul on peamine kast. Ta arutles teemal, kuna võib
negatiivse käitumise peatamine sekkuda ja kuidas. Kallavus selgi
ja piiride kehtestamine. V
 erbaalne tas juhtumite käsitlemisel mees
agressiivne inimene aga vajab konnatöö ning dokumenteerimise
agressiooni leevendamist de- vajalikkust ning õpetas praktikas

eskaleerimise võtete kaudu.
füüsilisi sekkumisvõtteid olukor
Teise koolituspäeva k
orraldaja dades, kui isik on ohtlik iseendale
Martin Kallavus on juristi või ümbritsevatele inimestele.
haridusega Verge programmide

Elva valla lasteaednikud on
edasi
arendaja, kes nõustab hari väga tänulikud Verge Eesti OÜ
dusasutusi agressiivse käitumise meeskonnale, kes leidsid võima
puhul ning koolitab Verge mee luse korraldada väga oluline ja
todil nii haridus-, sotsiaal- kui ka praktiline koolitus laste käitumise
meditsiinitöötajaid. Tema rääkis mõistmisel ja õpetamisel.
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Rahvatantsurühm Meelespea
tähistas oma 35. tegevusaastat
Rahvatantsurühma
Meelespea tegevus algas
1985. aastal hoopis Mesi
mummi nime all. Toona
oldi Elva aiandus- ja
mesindusseltsi nais
rühm Helbe Otsa
juhendamisel.

A

astal
2005
hakkas
rühma aga juhendama

Aleks Raja ja rühm sai
nimeks
„Meelespea“.
2013. aastast võttis juhendaja rolli
üle Leelo Suidt.

Tantsijad läbi aegade
Kõige kauem (30 aastat) on rühmas
tantsinud Hele Randver. Tantsijaid
on vahetunud – on olnud nii lah
kujaid, tagasitulijaid kui ka täiesti
uusi tantsijaid. Rekordarv on suisa

RAHVATANTSURÜHM MEELESPEA.

16 tantsijat, praegu on jäänud 12
tantsijat.
Rahatantsurühm
Meelespea
valmistus tegelikult oma kontser
diks hoopis märtsis, kuid paraku
tegi Covid-19 oma töö ja pidu tuli
edasi lükata. Nüüd, kui enamus
tantsijaid olid terved, pikk ja keeru

Foto: Marko Hõrak

line repertuaar taastatud, võis pidu
alata. Peo külalised ja kaasesine
jad olid Tiia Suurtee juhendamisel
Suurelise tantsijad ning muusikud
Marta Külaots ja Herbert Konnula.
Meie tantsijad ei ole enam esi
meses nooruses ja tegelikult oleme
memmede tantsurühm. Aga kes

LÜHIDALT

kontserdil käisid, need nägid, et
sammud on meil ikka selged, hoo
gu jätkub ja elurõõm on see, mis
tants meile annab, et seda ka teis
tele edasi anda. Lõpulooks sai pere
konnavalss, mida koos külalistega
ühisringis tantsiti.
Maitsva tordi ning suupisted
valmistas peole Kata köök, heli
puldis oli Jüri Lamp, video jäädvus
tus Kayvo Kroon ning fotod klõpsas
Marko Hõrak. Suur tänud teile!
Veel täname oma toetajaid Elva
naisseltsi, Elva vallavalitsust ning
Elva kultuurikeskust.
Loomulikult täname veel kõiki,
kes hea sõna ning rohkete lilledega
meid peol tervitasid.
Tänusõnad ka kõigile tantsijate
le, kes kas praegu või mõnel teisel
perioodil on osalenud Mesimummi
ja Meelespea tantsuringides. Suur
rõõm, et nägime teid meie peol või
olite meiega oma mõtetes.
Leelo Suidt
Meelespea tantsurühma juhendaja

Toimusid uute
ilmakodanike
lusikapeod
22. oktoobril toimusid Elva
kultuurikeskuses valla uute
ilmakodanike lusikapeod

K

E

esti meistrivõistlused
judos C-vanuseklassi
le toimusid Tallinnas
23. oktoobril, kus võistlesid
2007.–2009. aastal sündinud
noored. Võistlused korraldas
Sõle spordikeskuses judo
klubi Barra. Tatamil käis ligi
kaudu 180 judokat üle Eesti.
See näitab, kui populaarne
spordiala judo Eestis on.
Elva gümnaasiumi õpilane
Emma Melis Aktas maadles
enesekindlalt ja pani kõigis
kohtumistes maksma oma
füüsilise üleoleku ning või
tis kindlalt Eesti meistritiitli.
Temast kaks aastat noorem
Mai Mirtel Umblia osa
les Eesti meistrivõistlustel
esmest korda. Mai Mirtel või
tis aga ponksmedali. Matšil
oli ta väga keskendunud ja
võitis ipponi väärilise hei
tega. Palju õnne mõlemale
sportlasele.
Mõlemad tüdrukud tree
nivad sihikindlalt ja ei jäta
naljalt ühtegi treeningut va
hele. Emma Melis Aktas tree
nib Tartu spordiklubis „Do“
treener Egert Ehari näpu
näidete järgi ja Mai Miartel
Umblia koduklubi on spordi
klubi „Altia“ treenerite duo
Evelin Pihlak ja Tarvo Jõgeva.
Judo sobib kõigile – see
annab suurepärase füüsilise
ettevalmistusele ning õpetab
hindama vaimseid väärtusi.
Evelin Pihlak

kolmes jaos.

una seoses koroonakriisiga ei
olnud võimalik vahepeal lusi
kapidusid korraldada, toimus
viimane lusikapidu jaanuarikuus.
Kolmele peole said kutsed kokku
selle aasta jaanuaris–
augustis sün
dinud 102 last – 49 tüdrukut ja 53
poissi.
Tervituskõne pidas vallavanem
Toomas Järveoja ning Elva linna
raamatu direktor Imbi Härson tut
vustas lastele kingitavat raamatut
"Pisike puu".
Pidudel maiustati tordiga ning
esinesid Elva huviala- ja koolitus
keskuse laulustuudio lapsed Livia

ELVA NOORED
JUDOKAD
VÕITSID
MEDALEID

Kuuskvere
juhendami
sel.
PS! Kõik, kes
ei jõudnud lusika
pidudele, saavad oma
lusikad ja raamatud kätte Elva
vallavalitsusest tööpäevadel kell
8-12 ning kell 13-16.30.
Soovime kõikidele lastele toredat
kasvamist ja vanematele palju jaksu!
Pildigalerii leiate Elva valla kodu
lehelt elva.ee. PS! Palume originaal
fotode saamiseks pöörduda kommu
nikatsioonijuht Merilyn Säde poole
(merilyn.sade@elva.ee).

Fotod:
Jaak Jänes

VÄIKESED VALLAKODANIKUD LUSIKAPIDU NAUTIMAS.

PAREMALT: MIA
MIRTEL UMBLIA,
EMMA MELIS
AKTAS.

Foto:
Marek
Pihlak
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KOGUKOND

Aakre kool pidas uhket mõisapidu

O

ja Aakre mõisas veedetud aegadest
tantsisid lapsed ajaloolist selts
konnatantsu. Üllatuseks pidulis
tele esines vanamuusikaansambel
Rondellus. Muusikud tutvustasid
keskaegseid pille ja rääkisid tolle
aja elust, muusikast ja helilooja
test. Esinemise lõppu tantsisime
keskaegse tantsu elava muusika
saatel. Mõisa toatüdruk ja kammer
härra pakkusid kõrgetele külaliste
le linnupetteks peeneid suupisteid.
Tänutäheks kinkisime meie laste
aia ja kooli toetajatele aastapäeva
sümboolikaga kruusi.

ktoobri lõpus tähis
tas Aakre lasteaia- ja
koolipere ühel päeval
nii Aakre lasteaia 32.
sünni
päeva kui ka Aakre mõisa
kooli 100. aastapäeva. Sel aastal
tähistavad paljud mõisakoolid üle
Eesti suurt juubelit, sest 1919. aas
tal toimunud maareformi tõttu
toimus mõisate riigistamine, mis
andis võimaluse paljudel koolidel
kitsastest tingimustest mõisahoo
netesse kolida.

Meeleolukas
kostüümipidu
Kui rääkida veel meile tähtsatest
aastaarvudest, siis Aakre mõisa on
kirjalikes allikates mainitud juba
1557. aastal, hariduselu toimumist
Aakre piirkonnas on kirjeldatud
1731. aastast ning lasteaia avamise
ja kooli taasavamise aasta on 1988.
Nüüd siis lisandus aasta 1920 –
sada aastat tagasi kolis hariduse
andmine peale Põhu koolihoone
põlemist Aakre mõisahoonesse.
Meeleolukale
kostüümipeole
olid kutsutud kõik printsid ja

Hindame mõisakultuuri

AAKRE LASTEAIA VÄIKESED PRINTSESSID JA PRINTSID.

printsessid seitsme maa ja mere
tagant, haldjad ja krahvid. Arvukai
malt olid esindatud Elsa nimelised

KODULUGU

Elva uuest turust
Mõiste „uus turg“ oli Elvas 1913. aasta 1. novembrist alates
väga tavaline sõnapaar.

P

äris esimene turg avati Elva
jaamaasulas 15. septembril
1909. Avamiskuupäev jäi aja
lukku seetõttu, et ka tol kaugel ajal
armastati pidulikke ettevõtmisi.
Said mõisnikud, kaupmehed,
muud tegelased ja nende naised
oma paremaid ürpe luhvtitada.
Lehe kirjasaatjate k
 audu sai tea
da anda, et suvitusasulas on nüüd
koht, kuhu rongilt maha tulles või
kus enne keskhommikut randa
mineku eel värskete jumalaviljade
lõhnu nautida.
Kuigi enamik suvitajatest oli
toona septembri alguseks juba
lahkunud, hakkas uuel hooajal ja
edaspidi just nii juhtumagi.

deti hobused. Ja vankritelt käiski
müük.
Kuidas „uue turu“ mõiste
tekkis? Järelikult, kui loogiliselt

võtta, pidi „vana“ turg alles jääma.
Ei jäänud.
Üks peamisi põhjuseid Elva
turg jaama juurest neli aastat
hiljem Tuletõrjemaja esisele
platsile viia, oli n-ö sanitaar-epi
demioloogiline. Uhked supelsak
sad hakkasid pahaks panema, et
rongilt maha tulles võttis neid

vastu mitte 
mõnus männilõhn,
vaid hobusesõnniku hais, mis
meelitas kohale ja saabujatele
vastu ka tuhandeid kärbseid.

Mis siis tegelikult avati?

Kuidas üldse toona
turuasju aeti?

Lasila.
Esimene turg seisis raudtee
jaama ees. See kujutas endast
pikka lasipuud, mille külge köi

See teema oli 1856. aastal vastu
võetud Valla kogukonna seaduse
alusel moodustatud vallavalitsus
te korraldada. Kuid ka vallatalita

printsessid, kellest üks võttis kaasa
isegi oma valge sõbra Olafi. Peale
Aakre mõisa viimase mõisapreili

ja (nii oleks toona ka meie valla
vanemat Toomast kutsutud) pidi
„kõrgemalt poolt“ turu avamiseks
nõusoleku saama. Oli ju tegu
rahva kogunemiskohaga.
Kord nõudis, et igal turul pidi
olema turukubjas ehk tänapäeva
mõistes ülemus. Tema peamine
ülesanne oli turg avada ja sulge
da kindlaks määratud päevadel ja
tundidel. Paremate kohtade eest
käis müüjate vahel jõukatsumine
juba nendelgi aegadel. Ja see eel
das võimalikult vara kohale sõit
mist. Kubjas peletas aga liiga
varajasi kauplejaid kuni õige ajani
lasilast eemale.
Turu asjus võis „kõrgemale
poole“ ehk kubermanguhärradele
ka kaebusi esitada.
Uus turg asetses eramaal. Seal,
Tuletõrje, ehk seltsimaja ees, pan
di samuti üles lasipuud. Kinnistu
omanik aga pistis taskusse päris
kenakese summa turuplatsi välja
üürimise eest. See raha saadi turu
liste käest.

Seletame Elva turuloo
lõpuni
1924. aastaks olid endise Uder
na kõrtsi, toona raatuse ümbru

Foto: erakogu

Margarethe Julie Eveline von Roh
landi (ajalooõpetaja Merle kehas
tuses) meenutusi oma lapsepõlvest

ses oma majad-töökojad 
püsti
pannud Andersonid, Tibbod,

Blankenid ja teisedki käsitööli
sed-ettevõtjad. Neid valiti juba ka
alevi volikokku ning nende mõju
võim aina kasvas.
Märt Anderson oli välja
uurinud, et Euroopa asulates on
traditsiooniliselt ühes kohas koos
raekoda, kirik, kõrts ja turg. Kõik
eriti käidavad kohad.
Elvas jõuti kirik paraku Pargi
tänavale valmis ehitada, kõrts tuli
alevimajas hoopis kinni panna.
Turuga aga võis juba midagi ette
võtta.
Anderson vallandaski „turu
sõja“.
Elva köster ja koduloolane
Jaan Kompus (1858–1940) on
turusõja oma mälestustes kenasti
üles tähendanud: „Palju müra ja
kära tekitas kodanikude hulgas
turu ületoomine uuele praegusele
kohale. Senine turuplats asetses

eramaa-alal ja jäi alevi arenemisega väikeseks. Ka oli see plats alevi
ühel äärel, kuhu ¾ elanikel üle kilom.maa käia tuli.
Mõjukad ärimehed, kes turu
äraviimisega teisale arvasid k ahju
saama, seisid käte ja jalgadega

Tore on mõelda, et saame õppida
ja mängida koolimajas ning mõisa
pargis, kus kunagi liikusid ringi
mõisahärrad ja -prouad. Mõisa
kultuur moodustab tähtsa osa
kohalikust ajaloopärandist ja on

hea, kui oskame seda hinnata.
Täname k
õiki kõrgeid külalisi
meie tähtpäeval osalemast!
Liina Laaser
Aakre lasteaead-algkooli direktori
kohusetäitja

wastu. Wolikogu aga sulges turule
sõitjatele wana koha... Ja kui
wanale kohale ehitatud laudwälja
käigukoht-käimla rullide pääle
asetatud Kesktän. pidi ära toodi,
mis palju naeru ja nalja walmistas,
siis nüüd on kogu linn wäga rahul
praeguse laheda turuplatsiga. Siin
on wõimalus igakuiseid laatasid
pidada ja muid mõistuse taolisi kogumisi ja paraade.“
Tõele au andes tuleb märkida,
et ligi aasta oli Elvas kaks turgu.
Sedapuhku siis tõepoolest vana ja
uus.
Kaks aastat kirjutati t uletõrjeja alevimaja lähistes kodudes
kaebekirju, käidi kohtukulli
all, et turg kas paigale jätta või
ära viia, aga 1926. aastal seisis
uus turg uues kohas – praeguse
Coopi ees!
Sinna jäi kauplemiskoht kuni
nõukogude aja lõpuni. Selle pida
miseks tekitati terve asutus nime
tusega „Elva Turuvalitsus“.
Kalju Hook
Koduloo rubriigis kirjutab Kalju
Hook Elva vallaga seotud
erinevatest inimestest,
kohtadest ja sündmustest
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Sportlik september
Valguta koolis
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Palupera põhikoolis toimus
ettevõtluskuu

P

Terves kehas terve
vaim! Seda motot
järgides alustas Valguta
lasteaed-algkooli pere
2. septembril oma
tarkuseammutamist
mitte koolimajas,
vaid hoopis matkateel
Valguta tiigi äärde.

R

eipal sammul asus kogu
koolipere teele, et saada
osa karge sügishommiku
ilust ja sportlikust tegevu
sest, mille õpetaja Priit Lehismets
tiigi ääres organiseeris. Põnevust
pakkusid trenažöörid, mis sel suvel
naisseltsi algatusel ning PRIA toe
ja abiga paigaldati. Pinget pakkus
ka võidujooks ümber tiigi.
Liikumisrõõmu jagus k
ooli- ja
kogukonnarahvale terveks sep
tembriks.
„Lustiga
liikuma!“
projekti raames korraldas Valguta
naisselts koos kooliga kolm rahva
rohket matka.
Esimesel retkel tutvusid noored
ja natuke vanemad liikumishuvili
sed Verevi ja Arbi järvega. Valguta
kooli direktori Kaja Lepiku etteval

PEREDE MATK KARIJÄRVEL.

mistatud loodus- ja kultuuriretk
pani unustama isegi tormise ilma.
Saime teada järvede ja nende ümb
ruse kohta nii mõndagi uut. Õhtu
hämaruses pakkus silmailu ranna
äärne puhkeala. Lapsi vaimustas
peale liikumisvabaduse ka ronimisja kiikumisvõimalused.

Rõõm liikumisest ja
imeilusast loodusest
Teine matk viis meid Pühajärve
äärde. Õpetaja Lea Pung juhtis
sumedal sügisõhtul 54 suurt ja väi
kest terviseedendajat m
 atkarajale.
Ühise meeskonnana liikusime
terviserajal ning kuulasime retke
juhi selgitusi selle paiga kohta.
Taas tundsime rõõmu liikumisest
ja imeilusast loodusest.

Puhja lasteaia
Pääsusilm põnevad
ettevõtmised sügiskuul
Oktoobrikuul, kui õueala puud ja põõsad puistavad värvilisi
lehti ning vihmasabinad on igapäevased, lõpetame
pidulikult lasteaia õuesõppe hooaja.

E

rinevatel aastatel teeme
seda erinevalt: kord matka
radadel, kord metsas, kord
oma õuealal.
Tänavu kogunesime oma uue
uhke laululava juurde, kus rääki
sime sügisejuttu, laulsime sügise
laulu ja meie toredad õpetajad
mängisid põneva näidendi mets
loomade elust sügisvihmas seene
all.

Õuesõpe tegelikult jätkub,
aga eks ilm dikteerib võimaluste
valikuid. Meie lasteaia väärtus on
rõdud. Tänu nende olemasolule
saavad lapsed igasuguse ilmaga
väljas olla ja vihm ei takista kuna
gi tegutsemist.
Leivanädal kulges nii toas kui
ka õues – rühmade kaupa degus
teeriti erinevaid leivasorte, val
mistati leiba ja võid (Õnnelille

Foto: Ann
Luikmäe

Järjekorras kolmas retk oli
kõigile matkajatele uudne ja

huvitav, sest seekord polnud meist
keegi Karijärve ääres viibinud.

Õpetaja 
Meelis Roosaar juhtis
rohkearvulise
matkaseltskonna
salapärases õhtu
hämaruses rajale.
Uudishimu sundis ka kõige pise
maid matkalisi reipal sammul üsna
pikka looduslikku rada käima. Vaev
tasus end ära – meid ootas imeline
vaade helkle
vale Karijärvele. Taas
uued teadmised, uued avastused
Eestimaa kaunis looduses.
Sportlik september andis kõigile
osalejatele liikumisrõõmu ja tugev
das üheskoos tegutsemise tahet.
Marika Väärsi
Valguta lasteaed-algkooli õpetaja

rühm) ning ka pannileiba (Rukki
sinise rühm). Peale selle kujunda
ti koos lastega ka võileibu. Õues
jooksti leivajooksu, mille liikumis
õpetaja Kristjan oli põnevalt ette
valmistanud.
Tervisenädal oli aktiivse tege
vusega: olid erinevad terviseamp
sud, rühmades valmistati smuu
tisid, käelised tegevused toetasid
terviseteadmisi ja loomulikult
õues liikumine. Eriti tore on prae
gu värvilistes lehtedes sahistami
ne ja möllamine.
Lasteaias käis külas Elva pääste
komando oma toreda autoga ja
vanemad rühmad said teadmisi
tuleohutusest projekti „Tulest
targem“ raames.
Koolieelikute Piibelehe rühm
osales tervislike lasteaedade maa
kondlikul sündmusel „Õpin õues,
tervis põues“, mis toimus Elva staa

alupera põhikooli
ettevõtluskuul ja
gasid lapsevane
mad oma kogemusi ette
võtlusest.
Ettevõtlusalaseid tead
misi ja praktilisi kogemusi
jagati 1.–5. klasside õpilas
tele. Ettevõtlikkus ja ette
Foto:
LASTE VALMISTATUD
võtjaks olemine ei ole liht
Relika Kalbus
SÜGISKOMPOSITne igapäevatöö. Sellest,
SIOON.
kuidas läheb meie kahel
vahval emal, käisid nad õpilastele enne koolivaheaega ise rääkimas.
Mihkli ema on füüsilisest isikust ettevõtja (FIE) ja peab Elva kesk
linnas kauplust "Kadi Kriisa Suured Suurused". Sealt poest leiavad
ki enamasti kauba suuremaid suurusi otsivad inimesed, aga riideid
on ka poistele ja tüdrukutele. Õpilased said teada, kuidas riidekaup
ja aksessuaarid Poolast või Leedust Elvasse jõuavad. Hea tahtmise
korral saab reisi tehtud ööpäeva jooksul. Veel saadi teada põnev
fakt, et laos hiina keelt rääkiva klienditeenindajaga suheldes saab
kasutada ka kehakeelt, et oma ostusoovid selgeks teha.
Deiro ema Maia Sarapson juhib ettevõtet „3D AUTO OÜ“. 2012.
aastast on Elvas Arbimäel avatud "Männilinna lilled" kauplus ja
2015. aastast Rõngus tehnoülevaatuspunkt. Õpilased said teada,
millised teadmised peavad olema tehnikul, kes autosid kontrollib ja
annab loa autoga liikluses osalemiseks. Lilleseadjal on vaja osavaid
käsi kimpude sättimisel. Kõike ei peagi kaugetelt maadelt tellima,
vaid võib ise korjata (erinevad kõrrelised, pilliroog ja koduaedades
kasvavad lilled). Õpilased meisterdasid Maia ja Deivi Sarapsoni
juhendamisel kõrvitsatest lauakaunistusi. Õpilaste rõõm oli siiras ja
ehe. Oma kätega tehtu on kõige ilusam.
Aitäh meie tublidele emadele, kes jagasid lahkelt oma ettevõtja
kogemusi meie kooli õpilastega.
Relika Kalbus, Palupera kooli klassiõpetaja

dionil. Erinevates kontrollpunk
tides said lapsed eluks vajalikke
teadmisi politseilt, päästeametilt,
suukoolilt, treeneritelt jpt.
Selle aasta oktoobris liitus
Puhja lasteaed projektiga „Roheli
ne Kool“. Oleme m
 oodustanud sel
leks meeskonna, kuhu on kaasatud
igast rühmast üks meeskonna
liige, tervisemeeskonna juht, eri
pedagoog, hoolekogu esindaja ja
laste esindaja.
Meie Rohelise kooli tegemisi
hakkame kajastama blogis, mis on
kinnine ning seda h
 akkab h
 aldama
Meelespea rühma 
õpetaja S
tella
Saamel. L

oomulikult anname
oma tegemistest ülevaate ka Elii
sis, lasteaia Facebooki lehel ja
lasteaia kodulehel.
Meie eesmärk on kasutada
oma suurt ja mitmekülgsete või
malustega õueala, kus lastel on

parimad võimalused mängida,
uurida, k
 ogeda, olla palju värskes
õhus ning jälgida pidevalt looduse
muutumist.
Meie selle õppeaasta teemad
on:
» tervis ja heaolu;
» lasteaia õueala elurikkus ja
loodus;
» prügi ja jäätmed.
Terve meie meeskond on täis indu
ja tahet selles projektis olla edu
kad ja näidata, et Puhja lasteaed
Pääsusilm on igati väärt Rohelist
lippu.
Sügis on tore!
Leelo Suidt
Puhja lasteaia direktor
Piret Raudsepp
Puhja LA õppejuht ja Rohelise
kooli meeskonnajuht
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KODU TULEOHUTUKS

Ohutu kütmise
meelespea
Saabunud on sügis ja sellega koos ka kütteperiood.
Selleks, et kodu saaks ohutult soojaks köetud,
tuletab Päästeamet meelde ohutu kütmise
näpunäited.

E

» Sinu kohustus on hoida hoone korsten ja tahmalõõrid pragudeta
ja puhtad.
» Sina vastutad, et su kodu elektrijuhtmestik ja elektriline kodu
tehnika oleks terved ja korras.
» Suitsuandur aitab sul avastada tulekahju selle alguses. Paigalda ka
vingugaasiandur.
» Sa ei tohi jätta kütte- ja soojendusseadmeid (pliite, ahje, katlaid,
soojapuhureid jms) järelevalveta.
» Ära sulata külmunud torustikku lahtise tulega.

Kütmisel pea meeles

Kütteseadme kolde ava ees kaitstava ala ulatus

nne kütteperioodi algust
tuleb
korstnapühkijal
lasta kodused küttekolded
üle vaadata. Kui tarvis,
tuleb need puhastada ja puuduste
korral ka remontida. Tuleohutuse
seaduse kohaselt peab korter

majade ja ridaelamute küttesüstee
me korra aastas puhastama kutse
line korstna
pühkija, kes väljastab
tehtud tööde kohta akti. Eramaja

KÜTTEPERIOODI EEL JA AJAL PEA MEELES

des võib korstent pühkida ka ise,
kuid kord viie aasta jooksul peab
süsteemid kindlasti üle vaatama
kutseline korstnapühkija.

Kutsetunnistus tagab
teadmised
Koduseid kütteseadmeid tasub
aeg-ajalt näidata ka pottsepale, kes
oskab vajadusel parandustöid teha
ja ahjude, pliitide ning kaminate

» Pliiti, maja- või saunaahju tuleb kütta mõõdukalt. Liigkütmine on
hoonete süttimise üks levinumaid põhjuseid.
» Ahi hakkab sooja andma alles siis, kui kütmisest on veidi aega
möödas. Külmade ilmadega küta üks ahjutäis kaks kuni kolm
korda päevas.
» Ära sulge siibrit liiga vara.
» Ära ehita ise kütteseadmeid, usalda see töö pottsepa hooleks.
Pottseppade kontakte edastab päästeala infotelefon 1524. Pott
seppade kontakte on võimalik leida veebilehelt www.pottsepad.ee.
» Tuhka kogu jahtunult mittepõlevasse kaanega ämbrisse ja hoia
hoonest ning põlevmaterjalist eemal.
» Ära ladusta põlevmaterjali küttekolde ees ega vahetus läheduses.
» Kui müüritud kütteseadmel esineb pragusid või sisselangenud
telliseid, kutsu kohale kutsetunnistust omav pottsepp. Selle
kehtivust tuleb enne töö tellimist kindlasti kontrollida kutsekoja
kodulehel www.kutsekoda.ee.
» Ahju peaks kütma kvaliteetse halupuuga. Võimalusel (eriti
kamina puhul) kasuta lehtpuid. Kui küttekoldesse visatakse halva
kvaliteediga küttematerjale (okaspuu, pinnud jne), tuleb kütte
keha tihedamini hooldada.
» Nii kamina kui ahju ukse ees peab olema tulekindlast materjalist
kaitse. Uksega kütteseadme puhul vähemalt 40 cm jagu kolde
ava ees ja 10 cm külgedel ning ukseta kütteseadme puhul 75 cm
koldeava ees ja 15 cm külgedel. Tulekindel ala olgu pigem suurem,
kui väiksem!

ohutuse osas nõu anda. Kindlasti
tasub kontrollida, kas korstnapüh
kijal ja pottsepal on kutsetunnistus.
Kutsetunnistus tagab tema tead

Õigesti kütmine tagab
puhtama õhu ja
säästab tervist

tuvad ka maapinnale, kandudes
sealt edasi põhjavette ja aiasaa
dustesse ning ohustavad kõiki,
kes neid saadusi tarbivad.

Keskkonnaamet tuletab alanud kütteperioodil meelde, et

Eelistada tuleks kuiva kütte
materjali
kasutamist.
„Kuna
niiske puidu põletamisel jääb
piisavalt
kõrge
temperatuur
saavutamata, eraldub tahma ja

vingugaasi rohkem kui 
kuivade
küttepuude 
põlemisel,“ ütles
keskkonnaameti põhja regiooni

välisõhuspetsialist Merily Lakson.
Põlemisel tekkinud tahma pee
ned osakesed võivad soodustada
südame-veresoonkonna ja hinga
missüsteemi haigusi ning vähki.
Vingugaas on aga toksiline aine,

majapidamises tekkinud olmeprügi põletamine saastab
õhku ja ohustab inimeste tervist. Koduahjus tohib põletada
kuiva ja immutamata puitu ning kiletamata pappi ja
paberit.

M

ajapidamises tekkinud
olmeprügi ei tohi kami
nas, koduahjus ega kat
las põletada. Jäätmete põletamisel
tekivad mürgised saasteained (nt
dioksiinid ja furaanid), mis võivad

põhjustada vähktõve, vääraren
guid ja arengupeetust. Välisõhku
paiskudes liiguvad need 
ained
sissehingamisel otse inimese
organismi. Jäätmete põletamisel

tekkinud toksilised ained sades

Jäätmete kodus
põletamine on ohtlik

mised ja õigete töövõtete tundmise
ning siis on ka maja- või korteri
omanikul kindlus küttesüsteemi
tuleohutuse kohta.

mis võib kahjustada kesknärvisüs
teemi ja südant ning olla suurtes
kogustes surmav.
Kuigi ahiküttega elamupiirkon
dades on välisõhk kütmisperioo
dil saastunum kui kaugküttega
elamupiirkondades, on võimalik
kvaliteetse küttematerjali kasu
tamisega ning õigete võtetega
saastamist teataval määral vähen
dada. „Koldes tuleb küttematerjal
süüdata pealt, sest nii saavutab
põlemine maksimumtemperatuu
ri kiiresti ning põlemisprotsess on
puhtam,“ lisas Merily Lakson.
Ühe perekonna tekitatud jäät
mete koduahjus põletamisel
vabaneb keskkonda hinnangu

liselt sama palju toksilisi ühen
deid kui u 200 tonni prügi põle
tamisel
jäätmepõletustehases.

Kasuta kütmiseks kuiva
puitu
Kütmisel tuleb kasutada ainult kui
va puitu. Niiske puit tekitab rohkes
ti põlemisjääke ning põleb halvasti
ega anna seetõttu ka piisavalt sooja.
Ära põleta küttekoldes plastikut,
kilet, tekstiili ega liimi, lakk- või

värvaineid sisaldavaid materjale,
näiteks puitplaati. Oluline on mee
les pidada, et kütteseadme siiber
tuleb kogu kütmise ajal hoida

täiesti avatud asendis, et põlemisel
tekkivad mürgised gaasid, nende

hulgas vingugaas, saaks korstna
kaudu koldest väljuda. Samuti on
oluline, et kogu kütmise ajal oleks
õhu pealevool põlemiseks piisav –
vanemat tüüpi ahjude puhul, kus
kolde all puudub tuharuum, peab
õhuavadega koldeuks olema sule
tud, kuid välimine uks piisavalt ava
tud. Uuemate kütteseadmete puhul
tasub kindlasti järgida kasutus
juhendit.

Suitsuandur peab olema
Kindlasti tuleb veenduda, et kodus
oleks töökorras suitsuandur. P
 eale
suitsuanduri tasub k
üttekoldega
eluruumidesse
paigaldada
ka
vingu
gaasiandur. Nii suitsu- kui
ka vingugaasianduri korrasolekut
tuleb testida vähemalt kord kuus,
vajutades anduri testnupule.
Eelmisel aastal hukkus tules 43
inimest. Eelmisel aastal 

reageeris
päästeamet 4589 tulekahjule, mil
lest 659 olid kodutulekahjud. Peaae
gu pooled elu nõudnud tulekahjud
põhjustas hooletu suitsetamine.
Teised levinumad tulekahju põh
justajad olid elektrisüsteem, kütte
kolded ning hooletus.

Tehases põletatakse jäätmeid
stabiilselt kontrollitud kesk
konnas temperatuuril 1000–1100
°C, mille juures põlevad toksilised
õhusaasteained vähemohtlikeks
põlemisproduktideks. Seevastu
koduahjus põleksid jäätmed
madalamatel temperatuuridel ja

ebastabiilselt, mistõttu ei põle
toksilised ühendid lõplikult ära.
Jäätmete kodus põletamisega
suureneb ka tuleoht, kuna ülipee
ne tahma kontsentratsioonid on
võrreldes puhta puidu põletami
sega palju suuremad. Ebapiisav
õhu juurdepääs ja palju vabanevat
tuhka tahmavad ahju, vähenda
vad ahju eluiga ning põhjustavad
tuleohutuse probleeme. Tuleohu
tuse kohta saab rohkem lugeda
Päästeameti kodulehelt rescue.ee.
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ELVA VALLAVALITSUSE INFO

Otsused 20.10 istungilt
Maa
Seada isiklik kasutusõigus Elektrilevi OÜ
kasuks katastriüksusel Tuulemäe tee.
Määrata Elva linnas, Valga mnt 38b
kinnistu jagamisel kaheks katastriüksuseks

uutele katastriüksustele koha-aadressid ja
sihtotstarbed: Elva linn, Valga mnt 38a, siht
otstarve elamumaa ja Elva linn, Valga mnt
38b, sihtotstarve elamumaa.
Nõustuda hoonestusõiguse seadmisega
riigimaale ehitise omaniku kasuks Elva vald,
Mäeotsa küla, Hiie.
Määrata Elva vallas, Käärdi alevikus,
Põndaku tn 1 katastriüksuse (69403:004:0202)
sihtotstarbeks elamumaa.

Muu
Kinnitada Rannu kooli hoolekogu koosseis.
Kiita heaks hajaasustuse programmi
projektide aruanded: "Enno kinnistu kanali
satsiooni renoveerimine", „Savi kinnistu ka
nalisatsioonisüsteemi rajamine“ ja „Savi kin
nistu veesüsteemi rajamine“.
Pikendada mittetulundusühinguga Ise
seisev Elu Supelranna 21, Elva linn II korruse
kasutus- ja koostöölepingut.
Anda projekteerimistingimused Elva vallas
Elva linnas Peedu tee 30 krundil üksikelamu
ehitusprojekti koostamiseks.
Anda projekteerimistingimused Elva vallas
Rannakülas Säinase krundil tehnovõrkude
projekteerimiseks.

Muuta Elva vallavalitsuse 14. jaanuar 2020
korraldusega nr 2-3/24 kinnitatud Elva valla
2020 aasta huvihariduse ja huvitegevuse kava
ning tõsta kavas märgitud ühistegevuste realt
"Alaealiste õigusrikkujate programm" 3750
eurot ühistegevuste reale "Transpordi hüvita
mine".
Algatada Elva linnas Valga mnt 47 kinnistu
detailplaneering ja anda välja detailplanee
ringu lähteseisukohad.
Muuta Elva vallavalitsuse 07.05.2019 korral
dusega nr 2-3/414 kinnitatud Elva Vallavalit
suse tervise ja heaolu komisjoni koosseisu.
Muuta Rannu vallavolikogu 28.09.2017
määruse nr 7 "Rannu valla soojusmajanduse
arengukava 2017-2027 kinnitamine".
Seoses sihtasutuse Elva kultuur ja sport
hoonestusõiguse seadmisega Kentsi pais
järvele ja Kentsi paisjärve puhastamise ehi
tuslepingu ja omaniku järelelvalve lepingu
üleandmisega, anda üle Elva valla bilansis
olev lõpetamata ehitus Kentsi paisjärv, mak
sumusega 79543,63 eurot sihtasutuse bilanssi.
Finantsosakonnal üle kanda SA Elva
kultuur ja sport arveldusarvele rahalised

vahendid (biloogiline mitmekesisus ja maas
tiku kaitse) Kentsi paisjärve 
taastamisega
seotud kulude katteks vastavalt SA Elva

kultuur ja sport taotluste alusel ja teostatud
ehitustööde aktidele.
Salle Ritso
vallasekretär

ELVA VALLAVALITSUSE INFO

Otsused 27.10 istungilt
Maa
Seada isiklik kasutusõigus Elektrilevi OÜ
kasuks katastriüksusel Elva, Kruusa tänav T1.
Määrata Kurelaane külas Väike-Imavere
kinnistu (33101:004:0617) jagamisel kaheks
katastriüksuseks uutele katastriüksustele
koha-aadressid ja sihtotstarbed: Kurelaane

küla, Väike-Imavere, sihtotstarve elamumaa;
Kurelaane küla, Kadaka, sihtotstarve elamu
maa.

Muu
Kiita heaks hajaasustuse programmi projekti
"Viilu talule juurdepääsutee rajamine" aru
anne.
Anda välja ettepanekute alusel täiendatud
Elva linnas Vapramäe tn 9//11//13 kinnistu

detailplaneeringu lähteseisukohad.
Võtta vastu kinkena Elva vallas Aakre
külas asuv katastriüksus Männiladva tee L2
(17101:001:1607, 2117m², transpordimaa).
Korraldada Viljandi tee 28/2, Puhja alevik,
Elva vald läbirääkimistega pakkumise korras
kasutusse andmine ning kinnitada läbirääki
mistega pakkumise tingimused.
Eraldada Elva valla 2020. aasta eelarve
reservfondist Covid-19 ennetamiseks tehtud
kulutuste kompenseerimiseks 25 989 eurot
ja haridusasutuste kaugtöö valmiduse loo
miseks tehtud infotehnoloogiliste vahendite
soetamiseks 45 107 eurot.

Elva kalmistule paigaldatakse
kalmistu korraldaja jaoks ajutine
kontorisoojak

O

ktoobri lõpus tehti algust
töödega, et paigaldada Elva
kalmistule kalmistu korral
daja tööruumide jaoks kontorisoojak.
Sellega luuakse kalmistu töötajale
ajutised kontoriruumid. Seni olid
kalmistu korraldaja tööruumid aju

tisel rendipinnal Eesti 
Evangeelse
Luterliku Kiriku Elva koguduse
ruumides. Kontorisoojak on ajutine

lahendus seniks, kuni kabelihoone re
konstrueerimisega luuakse ka kalmis
tu korraldajale sobivad tööruumid.
Ajutises soojakus, mis hakkab
asuma kabeli kõrval, saab kalmistu

korraldaja talvel kasutada tööks vaja
likke sooje kontoriruume koos WC ja
kätepesuvõimalusega. Siiani kasutada
olnud kirikule kuuluvas hoones puu
dus WC ja kätepesuvõimalus. Peale
selle tuli kalmistu korraldajal alus
tada igal talvehommikul tööpäeva
ruumide kütmisega, et külastajatel
oleks võimalus kalmistu ja matustega

seotud teemasid lahendada soojades
siseruumides.
Elva kalmistu kabelihoone vajab
rekonstrueerimist. Uuendamist va

javad nii katus, mõranenud seinad
kui ka klaasfassaad ja põrand. Re
konstrueerimisega soovitakse kabeli
hoonesse luua ka kalmistu korraldaja
jaoks ruumid. Kabelihoone rekonst
rueerimise tegevused tuleb koos
kõlastada
muinsuskaitseametiga,
pärast mida on võimalik asuda hoone
projekteerimise juurde. Projekteeri
mise käigus selgub ka hoone renovee
rimise maksumus, millest lähtuvalt
tehakse ettepanek valla ülejärgmise
aasta eelarvesse. Uue kabelihoone
projekteerimiseni loodetakse jõuda
lähikuudel.
Lisainfo:
Hegri Narusk,
vallamajandusosakonna juhataja
hegri.narusk@elva.ee

Vallavalitsus algatas Valga mnt 47
kinnistu detailplaneeringu

E

lva vallavalitsus algatas 20.
oktoobri istungil Elva linnas

Valga mnt 47 kinnistu detail
planeeringu. Koostamise eesmärk on
kinnistu elamukruntideks jagamine
ning loodavatele kruntidele ehitus
õiguse määramine elamute ja abi
hoonete ehitamiseks.

Detailplaneeringu koostamine on
kooskõlas Elva linna üldplaneeringu
ga, krunt jääb väikeelamute juhtots
tarbega maale.
Detailplaneeringu
algatamise
otsuse ja lähteseisukohtadega on

võimalik tutvuda valla veebilehel

www.elva.ee/et/detailplaneeringud.

Salle Ritso
vallasekretär

Kõikide Elva vallavalitsuste istungite kokkuvõtetega saab tutvuda
valla kodulehel: elva.ee/valitsuseistung.

PUNASE JOONEGA ON MÄRGITUD PLANEERINGUALA.
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Inglipuul ootavad täitmist Elva laste
jõulusoovid
Ka tänavune väga erakordne aasta on peagi lähenemas lõpule ning enam pole m
 ägede
taga ka pühadeperiood koos saabuva rõõmuga jõuluvana kingikotist. Samas on meie
hulgas ka lapsi, kel ühel või teisel põhjusel soovitud kink võib unistuseks jäädagi. Just
neile lastele mõeldes kogusid Maxima ja Eesti lasterikaste perede liit kokku laste s oovid
üle kogu Eesti – koostöös vallaga ka 36 Elva valla lapse kingisoovi.
Juba 17. novembril paigaldatakse Inglipuu Elva Maximasse, millel on ka kohalike
laste kingisoovid, lausus heategevusprojekti eestvedaja Janne Laik Maximast. Nii kinki
tehes saab olla isiklikuks ingliks just kodupiirkonna lastele.
Igal Inglipuu sedelil on kirjas lapse nimi, tema vanus ja kingisoov. Heategevusliku
ettevõtmise kauaaegne patroon lauljanna Gerli Padar paneb inimestele südamele, et
kingisoovi puult võttes ostja kingi võimalusel kas kohe või järgmise poeskäiguga soe
taks ning kaupluse infoletti antaks. "Nii saame olla kindlad, et kõik kingid, olgu sel
leks mõni mänguasi, arendav mäng, koolitarve või ka soe riideese, kenasti soovijateni
jõuavad," lisas ta.
Sarnaselt Elvaga jõuavad laste kingisoovid 17. novembrist 8. detsembrini Inglipuu
dele linnades ja valdades üle Eesti – kokku saavad head inimesed osta jõulukingi ja olla
isiklikult ingliks 2000 lapsele. “Sealjuures on koostöös Eesti lasterikaste perede liiduga
nende hulgas ka 500 last, kellel peres vendi-õdesid kokku neli või enamgi,” lisas Janne
Laik.
Kingisoovi täitmiseks pole vaja teha muud kui valida Inglipuult lapse jõuluunistus
ning jätta seejärel ostetud kingitus soovi korral ka pakkimata kujul poe infoletti
või kassasse. Ka võib soovitud kingi ise valmistada ning tuua see tagasi just sellesse
Maximasse, kust kingisoov võetud.

Armastusest tõejärgses maailmas

Euroopa ravikindlustuskaarti tuleb uuendada
ainult siis, kui on plaan minna reisile
Viimasel ajal on haigekassa poole pöördunud märkimisväärselt palju vanemaealisi
inimesi, kelle Euroopa liidu ravikindlustuskaart (ERK kaart) on aegunud ja kes soovivad
seda uuendada. Haigekassa tuletab meelde, et ERK kaarti ei pea niisama tellima, seda
on vaja ainult reisile minnes.
Kui Euroopa liidus reisida pole plaanis, ei pea ka Euroopa ravikindlustuskaarti tellima
ega uuendama, sest siis ei teki ka neis riikides arstiabi vajadust. Eestis pole ERK kaarti
vaja, sest Eestis kontrollib arst inimeste ravikindlustust isikut tõendava d
 okumendi ja
isikukoodi alusel infosüsteemist.
Lisainfo: haigekassa.ee/kontaktpunkt/arstiabi-valisriigis/euroopa-ravikindlustuskaart

Rannu rahvamajas etendub Rakvere
teatri etendus „Ilma sinuta“ kolma
päeval, 18. novembril kell 19.
Prantsuse ühe tuntuima kaas
aegse näitekirjaniku Florian Zelleri
Eestis seni lavastamata näidend „Ilma
sinuta” jutustab loo naisest, kes on

äsja auto
õnnetuses kaotanud oma
abikaasa. Kuidas minna eluga edasi,

kui kõik, millesse oled uskunud, näib
järsku kaduvat? On need peidus olnud
tõed, mis välja ilmuma hakkavad või
naise enda fantaasia?
Florian Zeller tegeleb oma teostes
mälu ja mäletamise, fiktsiooni ja
tõe-teemadega, millega maadleb ka
lavastuse keskmes olev Anne. Kui

naine avastab hukkunud abikaasa uue näidendi käsikirja, tekib tal kahtlus, kas seal
kujutatud vanema kirjaniku suhe noore naisega ei võinud olla autobiograafiline? Alguse
saab tundeid ja põnevust põimiv lugu, ühe naise rännak armastuse ja v ihkamise lätete
juurde. Peeter Raudsepa lavastuses mängivad peale lavastaja enda veel Ülle Lichtfeldt,
Jaune Kimmel ja Eduard Salmistu.
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KUULUTUSED
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
Saeketaste ja -kettide teritus ja parandus.
Höövliterade teritus. Telefon 5198 4130.
Kõik pottsepatööd, telefon 5851 9785.

Elfor Autoteenindus
Küttepuud 30 cm võrkkotis, tasuta vedu
iga päev 5336 5372
Müüa toorest küttepuud. Transport hin
nas. Pikkus ja jämedus vastavalt soovile. Või
malus transportida kaugemale. Lepp/haab/
segapuu 36€/rm ja kask 39 €/rm. Metsakui
va 40L halukotid 2€/kott. Info Est, Eng 5373
3322 või Est, Rus 5699 7196

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

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

Elva Auto OÜ pakub tööd autoremon
dilukksepale. Vajalik eelnev töökogemus.
Huvi korral võta ühendust tel 5553 7660 või
info@elvaauto.ee.

Ostame talumaja koos metsa või põllu
maaga. Hooned võivad vajada põhjalikku
remonti. Telefon 5666 9006

Müüa kuivi küttepuid. Telefon 513 1968
Ostan metsa- ja põllumaad. Tel: 552 7322

Kvaliteetne autoremont vastavalt
tootjatehase soovitustele!

• Autoremont ja hooldus
• Sildade reguleerimine
• Kütusesüsteemide sisepesu nii diisel kui ka bensiini mootoritele
• Rehvitööd ja rehvide müük
• Kvaliteetne autodiagnostika seadmega BOSCH
• Autoelektri tööd
• Autotreileri transport teenus
• Transport teenus kaubikuga Fiat Ducato
• Tulekustutite uuendamine
Telefon: +372 555 17
• Tekstiilipesuri rent

Üürile anda endised apteegi ruumid Elva
kesklinnas aadressil Kesk 35. Erinevad või
malused. Rohkem infot telrfonil 5551 2345

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

Üürile anda endised apteegi
ja/või äriruumid Elva kesklinnas
aadressil Kesk 35.
Erinevad võimalused.
Rohkem infot tel. 55512345
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Elva valla sündmuste kalender
KUUPÄEV

SÜNDMUS

ASUKOHT

PILETI HIND

kuni
31. novembrini

Näitus - Bellis Kullmani maalid

Elva kultuurikeskus

tasuta

Tervitame uusi
ilmakodanikke!

12. novmeber
kell 18.30

Ulila piirkonna arengukava rahvakoosolek

Ulila keskus

tasuta

Hanna Grete Liivsoo

Mattias Henrik Kallas

14. november
kell 14

Kandleringi CD "Kandlepalade lummuses"
esitluskontsert

Elva huviala- ja
koolituskeskus

tasuta

Oliver Priks

Mia-Loora Johanson

14. november
kell 16

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

16. november
kell 19.30

Korvpall: Karikamäng Elva vs Keila

18. november
kell 19

Rakvere Teater "Ilma sinuta"

20. november
kell 19

Puhkeõhtu ansambliga KRUIIS

Valguta seltsimaja

5€/7€

21. november
kell 12

Üritus: 1950. aastal avati Peedul Oskar Alliku
suvila kompleksis kirjanike loomekodu.

Elva linnaraamatu
kogu kaminasaal

tasuta

21. november
kell 9–15

Kadrilaat

Elva keskväljak

info tel 5661
8708

Südamlik
kaastunne
lähedastele

21. november
kell 19

Kait Kall stand up komöödias ”Plaan B”

Elva kultuurikeskus

18 € / 20 €

kalli

21. november
kell 19

Rannu rahvamaja 25 – Ska Faktor

Rannu rahvamaja

8€

Vally Täär

22. november kell
11 / 13 / 15 / 17

Korvpall: rahvaliiga mängud

Elva spordihoone

pealtvaatajatele
tasuta

23. november
kell 19.30

Korvpall: Esiliiga mäng Elva vs Rapla

Elva spordihoone

pealtvaatajatele
tasuta

26. november
kell 19

Folk massidesse. Hartwin Dhoore soolo
kontsert lõõtsal

Rannu rahvamaja

10 €

26. november
kell 19

Vana Baskini Teater: Unerohi

Elva kultuurikeskus

16 € / 18 €

27. november
kell 19

Tantsuõhtu ansambliga NÖÖP

Rõngu rahvamaja

7 € / 10 €

28. november
kell 13

Kogupere jutu- ja muusika õhtu koos rahvatantsuga ''Meenutusi suvest''

Puhja seltsimaja

3€/5€

28. november
kell 16

Muusikooli 60. aastapäeva kontsert

Elva kultuurikeskus

tasuta

29. november
kell 12

1. advendiküünla süütamine. Esinevad sega
ansambel Dionysius ja naiskoor Läte

Puhja kirik

tasuta

29. november
kell 15

Jõulud Elvas, 1. advent

Elva keskväljak

tasuta

29. november
kell 12

Jõuluvanade advendijooks

Rõngu pilli
muuseum

tasuta

29. november
kell 18

Advendiküünalde süütamine

Rannu rahvamaja

tasuta

sündis 10.10.2020
sündis 13.10.2020

Rannu rahvamaja

pealtvaatajatele
tasuta
14 € / 16 €

sündis 17.10.2020

Elva vald mälestab
Vally Täär

Andres Täpsi

Helmi Kuusk

Veera Piiritalu

24.06.1924-16.10.2020

Elva spordihoone

sündis 14.10.2020

14.10.1931-16.10.2020

13.02.1984-18.10.2020
02.04.1948-20.10.2020

Laine Prikko

13.07.1933-17.10.2020

LISAINFO ELVA.EE/KALENDER VÕI ELVA VALLA ÄPIST

Elva valla leht

kaotuse puhul.
Mälestavad Eha 8
majaelanikud
ja sõbrad.

Teavita infolehe
kandeprobleemist
Elva valla leht peab jõudma
kõikidesse Elva valla post
kastidesse kahe tööpäeva
jooksul pärast ilmumist.
Elva vallas teostab kannet
Omniva, Elva linna
piirkonnas ExpressPost.
Palume probleemidest
teavitada telefonil 730 9882
või infoleht@elva.ee.

Elva saun ootab
saunalisi
Elva saun asub aadressil Puiestee tn 2,
Elva linn.
Saun on avatud iga neljapäev, reede ja laupäev kell 13–20.
Viimased inimesed lubatakse sauna tund enne sauna sulgemist.
Saunaliste kasutada on 55 lukustatavat kappi ja kaks eraldi
seisvat 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
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