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Elva valla leht
Elva vallavalitsus võtab elanikke
vastu vaid etteregistreerimisel
Tuletame meelde, et
pöörduksite valla
valitsuse ametnike
poole eelkõige e-kanalite
kaudu. Ametnikega on
võimalik kohtuda vaid
eelnevalt aeg kokku
tuleb kanda maski.

S

AMETNIKEGA ON VÕIMALIK KOHTUDA VAID EELNEVALT AEG KOKKU LEPPIDES.

mõne ametniku kontakte, palume
ühendust võtta valla üldisel info
numbril 730 9880 või e-aadressil
elva@elva.ee. Kõikidel kodanikel
on võimalik erinevaid taotlusi
esitada ka vallavalitsuse e-teenuste
portaalis Spoku.

Valitsus kehtestas
täiendavad piirangud
Vabariigi Valitsus kehtestas
26. novembrist koroonavii
ruse leviku tõkestamiseks
täiendavad piirangud.

V

alitsus kehtestas täienda
vad piirangud klientide
viibimisele ja liikumisele
poes, kaubanduskeskustes, toit

» Puhja piirkond: Oliivia Oengo,
525 6212, oliivia.oengo@elva.ee;
» Rannu piirkond: Sirje Erm, 525
3370, sirje.erm@elva.ee.
Elukoha ja sünni registreerimist
on võimalik teha elektrooniliselt
veebilehel rahvastikuregister.ee.
Elukohta ja sündi on võimalik
Elva vallavalitsuses registreerida
vaid erandjuhtudel ja etteregistree
rimisel:
» Elukohatoimingud: registripi
daja Terje Raadom, tel 511 0278,
terje.raadom@elva.ee;
» Sünni registreerimine: õigus
nõunik Kaisa-Karoliina Kokk, tel
5084159, kaisa.kokk@elva.ee.

Püsime terved

leppides, kohtumisel

eoses koroonaviiruse suu
rema levikuga Eestis soo
vitame enda ja teiste tur
valisuse huvides pöörduda
vallavalitsuse amet
nike poole he
listades või kirjutades. Valla
valit
suse ametnike kontaktid ja töö
kirjeldused leiate valla veebilehelt
elva.ee/kontaktid.
Kui te ei tea kelle poole oma
probleemiga pöörduda või vajate
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infoleht@elva.ee
elva.ee / 730 9882
facebook.com/elvavald

lustus- ja meelelahutusasutustes
ning inimeste viibimisele avalikel
koosolekutel ja avalikel üritustel.
Toitlustus- ja meelelahutusasu
tused peavad kohapealsele aja
veetmisele klientide jaoks uksed
sulgema kell 00.00, toidu kaasaost
jääb lubatuks.
Poodides ja kaubanduskeskuste
ühiskasutatavates ruumides hak
kab taas kehtima 2+2 reegel.

Ka sotsiaaltööspetsialisti, laste
kaitsespetsialisti või sotsiaalnõu
nikuga kohtumiseks tuleb aeg ette
registreerida pöördudes ametniku
poole kirja või telefoni teel.
Elva valla otsiaaltööspetsialiste
kontaktid:

Liikumisvabaduse
piirangud 2+2 ja 10+2
Korralduse järgi võivad kliendid
poodides ja kaubandus
keskustes
liikuda kahekesi koos, hoides
teistest inimestest vähemalt
kahemeetrist vahemaad. Piirang
ei kehti koos liikuvatele perekon
dadele ja olukordades, kus tingi
musi ei ole võimalik mõistlikult
tagada. Piirang ei kehti töötajate
le ega ka teenuse osutamise koh
tades, nagu näiteks 
apteekides,
pankades, ilusalongides, kingsep
pade juures jm.
Leebema
liikumisvabaduse

Foto: Triinu Paas

» 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;

piirangu
kehtestas
valitsus
toitlustus
ettevõtete müügi- või
teenindussaalides ning meele
lahutus- ja kultuuriasutustes,
näiteks teatris, kinos, kontserdil,
ööklubis jm, kus lubatakse ühes
seltskonnas koos viibida kuni
kümnel inimesel, kes peavad
teistest inimestest hoidma vä
hemalt kahemeetrist vahemaad
(nn 10+2 reegel). See piirang
kehtib väljaspool statsionaarse
te istekohtadega ala ehk ei keh
ti teatri- või kino
saalis istudes.
Teenuseosutaja peab tagama,

et klientidel oleks võimalik tin

Seoses viiruse laiema levikuga
on võimalik sotsiaaltransporti
tellida vaid tervishoiuasutuste
külastamiseks. Soovituslik on kõi
kidel sõitjatel kasutada maski. Li
sainfo saamiseks palume helistada
517 0385, Rutt Hanni.
Paneme
kõigile
inimestele
südamele, et rahvarohketes kohta
des kannaksite võimalusel näomas
ki ning et desinfitseeriksite käsi.
Kui olete jäänud haigeks, peate
püsima kodus.
Terviseameti info ja juhised:
terviseamet.ee

gimusi täita ja hoolitsema selle
eest, et inimeste rühmad saaksid
väljaspool istekohtadega ala olla
hajutatult. Toitlustusettevõtted,
kes pakuvad kohapeal söömi
se võimalust, peavad tagama, et
klientidel oleks võimalik kahe
meetri vahemaa hoidmise tingi
musi täita.
Statsionaarsete istekohtadega
üritustele ei kohaldata ka edas
pidi 50 protsendi täituvuse pii
rangut, kuid arvestada tuleb osa
lejate arvu piirmääraga, milleks
on praegu 750 inimest.
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„Siin on alati naeratavad ja
üksteist hoidvad inimesed“
Kirepi külavanem Marju
Jõks on kogu oma elu
elanud Kirepi külas ja

MESIKA TN UUS
KERGLIIKLUSTEE.

ta leiab, et teda on just
Elva vallas hoidnud

KÄÄRDI ALEVIKUS
VALMIS MESIKA
TÄNAVA KERG
LIIKLUSTEE

kohalikud inimesed –
nende soojus ja teotahe.

S

MERILYN SÄDE
KOMMUNIKATSIOONIJUHT

M

arju arvates räägib
Kirepi küla asukoha
kasuks palju ka see, et
Tartu ja Elva on väga
lähedal. „Eluks vajalikud asutused
on siin elades käe ja jala juures –
poed, lasteaiad ja koolid on viie
kuni kümne kilomeetri läheduses,“
sõnab ta.
Marju on Elva vallas elades leid
nud endale palju häid sõpru ja maa
ilma parima töökoha. Marju töötab
õpetajana Elva lasteaias Õnneseen.
„Olen siin leidnud vahvaid välja
kutseid, mis on äratanud minus
sellised omadused, mida ma ei
teadnudki olemas olevat. Need on
teotahtelisus, särasilmsus ja usk ise
endasse.“
Marju sai sel aastal Tartumaa
aasta õpetaja (lasteaiaõpetaja
kategoorias) tiitli ning ta leiab, et
tema kõrge lend saigi alguse just
Õnneseenest. „Õnneseene rahvas

on see, kes on mind utsitanud, kes
on 
andnud mulle võimalused ja
inspiratsiooni.“

Üheskoos tegemised
Viimased kaks aastat küla
vanemana on Marjule pakkunud
väga palju eduelamusi, sest ühes
koos on palju ära tehtud. „Varem
ei olnud külal olemas kohta, kus
üheskoos kokku saada – nüüd
on meil olemas plats, mida aina
edasi korrastame.“ Külaplatsil on
ka K
irepi kogukonna kilesaun,
mis sai sel aastal Euroopa sauna
maratonil 486 poolthäälega rahva
lemmik
saunaks. Peale selle võib
Kirepi 
kõlada paljudele tuttava

Foto:
Triinu
Paas

MARJU ON ELVA VALLAS ELADES LEIDNUD ENDALE PALJU HÄID SÕPRU
JA MAAILMA PARIMA TÖÖKOHA.

PANE TÄHELE!

Elva valla elanikuks registreerimise
kampaania algas taas
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
registreerinud 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

„Olen siin leidnud vahvaid väljakutseid,
mis on äratanud minus sellised omadused,
mida ma ei teadnudki olemas olevat.“

Foto: Merilyn Säde

kohanimena ka seetõttu, et just
Kirepi rahvas pani eelmisel aastal
pärast 
AHHAA pingi paigalda
mist ka Kirepi teeäärtesse rõõm
sad sildid „Ihhii“, „Juhhuu“, „Eh
hee“ ja „Ohhoo!“, mis rõõmustasid
paljusid inimesi ning tekitasid
sotsiaalmeedias ja ajakirjanduses
elevust.

Siin täituvad unistused
Kirepi küla puhul armastab Marju
enim siin elavaid inimesi. „Siin on
alati naeratavad ja üksteist hoidvad
inimesed. Kui kusagil toimub mi
dagi põnevat, antakse sellest kohe
ka teistele teada.“
Viimane kõige ägedam Elva val
last saadud elamus oli Marju jaoks
matkamäng Elva elamuste radadel,
mille läbimise võttis ta ette koos
sõpradega. „Käisime oma selts
konnaga kõik need punktid läbi ja
avastasime nii ägedaid kohti, mis
on siinsamas olemas.“
Marju lisab lõpetuseks, et tema
on täiesti veendunud, et Elva val
da tasub elama tulla. „Siin saavad
sinu unistused teoks – neid hak
kavad kandma päris teod ja tege
mised.“

elle aasta sügisel valmis
Mesika tänava kerg
liiklustee, mille projek
teeris Palmpro OÜ, ehitas KV
Infra OÜ ning omanikujärele
valvet teostas Tarindiprof OÜ.
Koos projekteerimise ja
omanikujärelevalvega kuju
nes ehituse maksumuseks 299
017,46 eurot.
Projekti kaasrahastati Eu
roopa Liidu Euroopa Regio
naalarengu fondist.
Mesika tänava piirkond on
kasvav elamupiirkond. Projek
ti eesmärk oli kergliiklustee
väljaehitamisega parandada
ligipääsu töökohtadele ja ava
likele teenustele(sh lasteaiad
ja koolid) Elva linnas, eralda
des jalakäijate ja jalgratturite
liikluse sõiduteest.
Kergtee
väljaehitamine
parandab oluliselt ligipääsu
vallakeskusesse Elvasse ja sa
mas muudab piirkonda atrak
tiivsemaks lastega peredele.
Lisandväärtus on nii jala
käijate kui ka sõidukijuhtide
turvalisuse ja ohutuse tõst
mine ning paranenud on või
malused tervislike 
eluviiside
viljelemiseks.

LAE ENDA TELEFONI
ELVA VALLA ÄPP

O

le kursis Elva valla
uudiste ja sündmus
tega.
Nutirakenduse allalaadi
mine on tasuta ning seda saa
vad teha kõik operatsiooni
süsteemide Android ja iOs
kasutajad.
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Vallavalitsus ootab
tunnustuste kandidaate
1. detsembrist 31. det

nisatsioonile, kes on olulisel
määral Elva valla kultuurielu
edendamisse panustanud.

sembrini saab esitada
kandidaate kultuurija spordivaldkonna
tunnustuste ning au
nimetuste määramiseks.

E

lva valla tunnustusavaldu
si jagatakse kahel tasandil:
Elva vallavolikogu ja Elva
vallavalitsus

Vallavolikogu
tunnustusavalduseks
on aunimetuste
määramine:

» Elva valla aukodaniku nimetus
määratakse füüsilisele isikule
erilise auavaldusena Elva vallale
elutööna osutatud väljapaistva
te teenete eest.
» Teenetemärk Elva Täht
määratakse Elva vallas silma
paistnud füüsilisele isikule Elva
vallale osutatud teenete eest
» Aasta Tegu ja aasta Tegija
aunimetus määratakse tunnus
tusena isikule või ühendusele,
kes oma tööalase või ühiskond
liku tegevusega on aasta jooksul
silma paistnud erilise tulemus
likkusega majanduse, kultuuri,

Illustratsioon: Bigstock

hariduse, spordi, sotsiaalelu,
kohaliku omaalgatuse või muus
valdkonnas, mille läbi on rikas
tanud kogukonnaelu ja toonud
vallale tuntust.

Vallavalitsuse
tunnustusavaldusteks
on valdkondlikud
tunnustusavaldused:
Kultuurivaldkonna tunnustused
on järgmised:
» Aasta kultuuritegija aunime
tus antakse isikule, kelle töö ja
saavutused on oluliselt kaasa
aidanud kultuuriväärtuste loo
misele, hoidmisele ja edasikand
misele Elva vallas.
» Aasta kultuuritoetaja aunime
tus antakse isikule või orga

Spordivaldkonnas tunnustatak
se aasta parimaid järgmistes ka
tegooriates:
» aasta noormees vanuseklassides
kuni 12 aastat, 13-14 aastat, 15-16
aastat, 17-18 aastat;
» aasta neiu vanuseklassides kuni
12 aastat, 13-14 aastat, 15-16 aas
tat, 17-18 aastat;
» aasta naisjuunior vastava spor
diala vanuseklassis;
» aasta meesjuunior vastava spor
diala vanuseklassis;
» aasta meesveteran vastava spor
diala vanuseklassis;
» aasta naisveteran vastava spor
diala vanuseklassis;
» aasta meessportlane vastava
spordiala vanuseklassis;
» aasta naissportlane vastava
spordiala vanuseklassis;
» aasta võistkond;
» aasta treener;
» aasta spordisõber;
» aasta spordihing;
» aasta sporditegu.
Kandidaate
saab
esitada
1.
detsembrist 31. detsembrini Elva

valla e-taotluste keskkonnas S
 poku.
Täpsem info Elva valla kodulehel
elva.ee/tunnustused.

Vallavalitsus võtab tööle
hankespetsialisti

E

lva valla
valitsus
võtab tööle
hankespetsialisti,
kelle ülesanne on
hangete etteval
mistamise korral
damine. Kandidee
rimise tähtaeg on
24. november.

Edukal kandidaadil on:
» kõrgharidus (soovitavalt ehitus- või õigusalane);
» teadmised tööks vajalikest õigusaktidest;
» töökohal vajalike arvutiprogrammide ja andmekogude käsitsemi
se oskus;
» hea suhtlemisoskus ja pingetaluvus.
Pakume:
» eneseteostusvõimalust koostööle orienteeritud meeskonnas;
» nüüdisaegset organisatsiooni heade enesetäiendamise võimalus
tega;
» huvitavat ja vastutusrikast tööd avalikus sektoris.
Kandideerimiseks palume esitada järgmised dokumendid:
» CV;
» motivatsioonikiri koos palgasooviga;
» koopia haridust tõendavast dokumendist.
Dokumendid palume saata e-aadressile elva@elva.ee. Tööle asumise
aeg on esimesel võimalusel ning tegemist on täistööajaga ametiko
haga.
Lisainfo ja ametijuhend on leitavad valla kodulehel www.elva.ee/
toopakkumised.
Lisainfo:
Hegri Narusk,
vallamajandusosakonna juhataja
hegri.narusk@elva.ee või tel 512 9072

ELVA VALLAVALITSUSE INFO

Uus ametnik Elva vallavalitsuses

PANE TÄHELE!

Kultuurispetsialist - Veronika Nikolajeva
Kultuurispetsialisti ülesanne on kultuuri-, noorsootöö- ja spordi
alase tegevuse korraldamine Elva vallas.
Kultuurispetsialist planeerib ja koordineerib valla ühiseid kultuu
ri-, noorsootöö ja spordialalaseid üritusi, koostab valla kultuuri- ja
spordikalendri ning haldab seda valla veebilehel, peab arvestust ja
omab andmeid Elva valla spordiorganisatsioonide ja kultuurikollek
tiivide kohta. Peale selle teeb ettepanekuid noorte spordiga tegeleva
te spordiorganisatsioonide ja kultuurikollektiivide toetamiseks ning
nõustab spordiklubisid ja kultuurikollektiive.
Ta koordineerib Elva valla territooriumil toimuvate avalike ürituste
toimumist ning valmistab ette avalike ürituste lubade väljastamist.
Veronika asus novembri keskpaigas tööle asenduskohale ning
omab rakenduslikku kõrgharidust projektijuhtimise e rialal. Samuti
omab magistrikraadi juhtimise ja turunduse erialal ning edukat töö
kogemust meeskonnajuhtimises.
Kontakt: veronika.nikolajeva@elva.ee

LÜHIDALT

Puude raie Elva vallas

E

elmises Elva valla lehes (nr 82) kajastasime artiklit, kuidas
ja mis korra järgi toimub puude raie Elva vallas. Tõime välja
tiheasustusalad, kus on vajalik taotleda raieluba. Anname tea
de, et eelmises lehes oli viga – nimekirjast oli ekslikult välja jäänud
Rõngu alevik.
Seega toome veelkord välja tiheasustusalad, kus on vajalik
taotleda raieluba:

VERONIKA
NIKOLAJEVA

»
»
»
»

Elva linn;
Käärdi alevik;
Rannu alevik;
Kureküla alevik;

» Puhja alevik;
» Ulila alevik;
» Rõngu alevik.

Lisainfo: Margit Berg-Jürgens, keskkonnaspetsialist
5305 2500 /margit.berg-jurgens@elva.ee
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Vallavalitsus taotles
hoolekandeteenuste
osutamiseks riigil toetust

Jätkusuutlik koduteenus
Projektiga laiendatakse ja tagatakse
jätkusuutlik koduteenus, tugiisiku
teenuse ja intervallhooldusteenuse
osutamine. Samuti korraldatakse
integreeritud hoolekandeteenus
ning võimaldatakse nõustamistee
nuseid ja tugigruppe Elva vallas.

Toimus Verevi järve ranna
ala detailplaneeringu avalik
arutelu

V

erevi järve rannaala detailplaneeringu avalik arutelu
toimus 5. novembril Elva vallamajas. Vallavalitsus
tutvustas planeeringu avaliku väljapaneku ajal laekunud

ettepanekuid ning Keskkonnaameti nõusolekut järve ehituskeelu
vööndi vähendamiseks.
Arutelu käigus esitasid osalejad arvukalt küsimusi detailplanee
ringu lahenduse kohta. Samuti arutati Verevi järve seisundi üle ning
vee seisundi seoseid detailplaneeringus kavandatud tegevustega.
Detailplaneeringuga kavandatud tegevuste keskkonnamõju on
hinnanud Alkranel OÜ eksperdid, kes tutvustasid peamisi mõjusid
ning andsid ülevaate ka järve seisundi kohta. Ettepanekute e sitajad
jäid arvamuse juurde, et kavandatav mitmeotstarbeline hoone
(rannahoone/ujula/spa vm avalik funktsioon) on liiga suur ja ei sobi
randa. Samuti jäi kõlama arvamus, et enne peaks tegelema Verevi
järve tervendamisega ning alles siis hakkama hoonet ehitama.
Arutelu protokolli, arutelust tehtud video ja Verevi järve rannaala
detailplaneeringu dokumentidega on võimalik tutvuda valla veebi
lehel detailplaneeringu materjalide juures (elva.ee/detailplaneerin
gud).

E

lva vallavalitsus taot
les
Euroopa
sotsiaal
fondi meetmest "Töö
turul osalemist toetavad
hoolekandeteenused"
tegevuse
"Eakatele, erivajadustega ja toime
tulekuraskustega inimestele ning
nende pereliikmetele töölesaamist
toetavad hoolekandeteenused" toe
tust, millele sai riigi tugiteenuste
keskuselt positiivse otsuse.
Elva valla projekti "Hoolekande
teenuste osutamine Elva vallas"
kogukulud on 342 732 eurot, toe
tust saadi 85% projekti abikõlbli
kest kuludest, mille suurus on 291
321 eurot. Elva valla omaosalus on
15% ehk 51 411 eurot.
Projekti tegevused toimuvad 1.
jaanuarist 2021 kuni 31. detsembri
ni 2022.

LÜHIDALT

TEENUS PARANDAB INIMESTE TOIMETULEKUT JA
VÕIMALDAB NEIL KAUEM OMA KODUS ELADA.

Hoolekandeteenused vähenda
vad hoolduskoormust või toime
tulekuraskusi, aitavad hooldus
koormusega või erivajadustega
inimestel tööturule siseneda või
tööturul püsida. Samuti parandab
teenus inimeste toimetulekut ja
võimaldab hooldusvajadusega ini
mesel kauem oma kodus elada.

Foto: pexels.com

Lisainfo:
Milvi Sepp, sotsiaal- ja terviseosa
konna juhataja
milvi.sepp@elva.ee

Lisainfo:
Maarika Uprus, planeeringuspetsialist
maarika.uprus@elva.ee / 527 1860

Lasteaed Murumuna otsib
õpetajat ja eripedagoogi
Elva lasteaed Murumuna otsib oma meeskonda eripedagoogi ja õpe
tajat. Mõlemale ametikohale kandideerimise tähtaeg on 27. novem
ber. Loe lisa: www.elva.ee/toopakkumised.

Õnnitleti kuld- ja
teemantpulma
tähistavaid paare
Puhja seltsimajja olid
6. novembril oodatud
Elva valla paarid, kes sel
aastal tähistavad kuldja teemantpulma. Juba
neljandat korda kutsuti
Elva vallas õnnitlemiseks
kokku paarid, kes on abielus
olnud 50 või 60 aastat.

P

aare õnnitlesid vallavanem
Toomas Järveoja, vallavoli
kogu esimees Maano Koe

mets ja abivallavanem Marika
Saar. Tervitused edastas ka EELK
Puhja Püha Dionysiuse koguduse
õpetaja Tiit Kuusemaa. Pidulikul
sündmusel esinesid Laulupesa
laulustuudio lapsed õpetaja Kris
tel Kruusi juhendamisel.
Kokku tähistavad Elva vallas
2020. aastal teemantpulma ka
heksa paari ja kuldpulmi 25 paari.
Kõik kohalolnud paarid jäädvus
tati Elva valla auraamatusse.
Üritusel tehti osalejatest ka
ühisfoto, mille Elva Vallavalitsus
saadab kõigile osalejatele mäles
tuseks.

KULD- JA TEEMANTPULMA TÄHISTAVAD PAARID.

Foto: Kayvo Kroon
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KOGUKOND

Eleringi tellimusel
tehakse kõrgepingeliinide
juures geotehnilisi töid
Järgmisel sügisel haka

LÜHIDALT

Kodudesse paigaldati
projekti „Tartumaa tule
ohutuks“ käigus vingu
andureid
Novembri alguses algas

takse rekonstrueerima

Päästeametiga projekti

Tartust Valmierasse

„Tartumaa tuleohutuks"

suunduvat ja L301 numb

tegevused. See
tähendab, et Päästeamet

L3
01

rit kandvat kõrgepinge

jagas koostöös valla

liini, mis läbib ka Elva

sotsiaaltööspetsialistidega

valda. Praegused liinid

vinguandureid ja tuhaämbreid.

on oma vanuselt juba

Kodudes toimus ka tuleohutusalane

pensioniealised ja tänu

kodunõustamine.

V

Mandri-Euroopa elektri
võrgu ja sagedusalaga
ühinemisele saab Elering
renoveerimise ette võtta
Euroopa Liidu toel.

S

uuremate tööde eelduseks
on mitmed väiksemad,
kuid samuti vajalikud
eeltööd, millega alusta
takse juba sellel aastal. Novembris
alustatakse kõrgepingeliini juures
geoloogiliste ja geodeetiliste uurin
gutega, mis loovad eeldused uute
liinide ohutuseks ja töökindluseks.
Kõik need tööd peaksid lõppema
hiljemalt järgmiseks suveks.
Geoloogiliste tööde eesmärk on
välja selgitada vundamendi 
aluse
pinnase omadused, muuhulgas

REKONSTRUEERITAV KÕRGPINGELIIN L301
LÄBIB KA ELVA VALDA.

Aluskaart: Maa-amet 2020

kihipaksused ja nende kandevõime
ning pinnasevee tase. Uuringu
käigus tehakse iga masti juurde
vastava puurmasinaga väikese läbi
mõõduga puurauk, kust võetakse
pinnaseproovid laboriuuringuteks.
Puuraukude läbimõõt on küll väi
ke, aga sügavus on mõned meetrid
kuni kümmekond meetrit, olene
valt kandvate pinnakihtide süga
vusest, millele mastivundament
hakkab toetuma. Kui kõik proovid
saavad võetud, siis täidetakse puur
augud ja maastikule jäävad mini
maalsed jäljed, mis kiiresti kaovad.

Aluskaart:
Maa-amet

Geotehnilised uuringud ei tohiks
lähedal elavaid inimesi häirida, aga
ajutist müra ja vibratsiooni võib
mastide vahetus läheduses tekkida.
Kui tööde käigus kahjustatakse
pinnast, siis taastatakse endine
olukord soodsate ilmaolude korral
kohe pärast tööde lõppemist või
hiljemalt tuleval kevadel. Uuringu
te korraldamine ei nõua maaoma
niku kohalolekut, küll aga võetakse
kõigi maaomanikega uuringutega
seoses ühendust.
Lisainfo saamiseks palume pöördu
da Eleringi poole telefonil 715 1222

inguandurid paigaldati 35 kodusse, tuhaämbri koos kühvliga
sai 17 kodu ning kolmele vaegkuuljatale paigaldati tulekahju
avastamise alarmseade. Vajadusel paigaldati ka suitsuandur,
kui see oli puudu.
Projekti raames tehti veel küttesüsteemi pisiremonte (tahma
luukide asendamine, kinniolevate lõõride lahtivõtmine, ahju- või
pliidiukse fikseerimine, pragude kinnimörtimine, pliidiraua vahe
tus jne) ja teostati kutsetunnistusega korstnapühkija küttesüsteemi
hoolduse vähemalt 15 abivajaja kodus.
2018. aastast on Eestis kohustuslik paigaldada v ingugaasiandur
kõikidesse eluruumidesse, milles asub korstnaga ühendatud
gaasiseade. Soovituslik on paigaldada vingugaasiandur, kui kodus
on kütteseadmed, mis võivad ohtlikku vingugaasi tekitada –
tahkeküttega ahi, kamin, pliit, katel.
Lisainfo:
Milvi Sepp, vallavalitsuse sotsiaal- ja terviseosakonna juhataja
milvi.sepp@elva.ee, tel 515 4872

Kirepi kogukond jagas
vingugaasiandureid
MTÜ Kirepi kogukond ja Tartumaa omavalitususte liit

Soovitused elanikele
seoses jäätmehooldus
eeskirja muudatusega
Seoses Elva valla jäätmehoolduseeskirja muudatusega
ei teeninda Eesti keskkonnateenused alates 1. jaanuarist
2021 alla 140-liitriseid jäätmemahuteid.

L

ähtuvalt muudatusest on
elanikel järgmised võima
lused:
» Soetada uus nõuetele vastav
mahuti;

» Ettemakstud punase jäätme
koti teenus (140 l kott). Kott
on silmatorkav ja vastupidav
ning seda saab osta vedaja
käest;

» Kilekoti teenus. Kilekott võib
olla kuni 140 l ja max 10 kg
raske. Kott peab olema mõel
dud spetsiaalselt jäätmete
jaoks, see ei tohi olla näiteks
Coopi poe kott. Kilekoti tee
nust ei ole võimalik kasutada
juriidilistel isikutel, korterma
ja elanikel ja ühiskasutajatel.
Lepingu sõlmimiseks palume
pöörduda Eesti keskkonnatee
nuste poole telefonil 738 6700.
Lisainfo:
Margit Berg-Jürgensi
valla keskkonnaspetsialist
tel 5305 2500

on sõlminud kogukondliku turvalisuse
toetusprogrammi 2020. aasta toetuslepingu.

K

irepi kogukond esitas toetusprogrammi taotluse "Igasse
Kirepi majapidamisse vingugaasiandur" ning sai lähtuvalt
komisjoni otsusest toetust summas 1917,44 eurot vingu
gaasiandurite Honeywell XC70 soetamiseks.
Selle eest osteti 53 vingugaasiandurit Tamrex Ohutuse OÜ-st
ning jagati need elanikele koos põhjalike paigaldusjuhistega.
Päästeamet toetab kogukonda, paigaldades andurid elamistesse,
kus abi on vajalik.
Kogukondliku turvalisuse toetusprogrammi eesmärk on suuren
dada kogukondlikku algatust turvalise elukeskkonna kujundamises
lähtudes siseturvalisuse valdkonna arengukavadest ja strateegia
test.
Marju Jõks
MTÜ Kirepi kogukond
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SPORT JA KULTUUR

Elva kandideerib
2021. aasta Euroopa
spordilinnaks
Elva kandideerib
2021. aasta Euroopa
Spordilinna tiitlile,
mida annab välja

E

Euroopa komisjoni
partnerina tegutsev
mittetulundusühing
ACES Europe. Euroopa
Spordilinna tiitlit
on Eestis varasemalt
kandnud 2020. aastal
Kuressaare.
HEMMINKI OTSTAVEL
TURISMIJUHT

uroopa Spordilinna tiitlile
saavad
kandideerida
Euroopas
paiknevad
linnad ja kohalikud oma
valitsused, kus elab vähem kui 25
000 elanikku.
Euroopa Spordilinna tiitlile kan
dideerimiseks tuli Elva valla mees
konnal kokku panna taotlusraamat,
kus toodi välja Elva valla spordi
valdkonna ülevaade koos tiitliaastal
planeeritavate tegevuste ja spordi
valdkonna arengueesmärkidega.
12. novembril toimunud virtuaal
sel hindamiskomisjoni kohtumi
sel ACES esindajatega tutvustasid
Elva valla kandidatuuriraamatut
kultuuri-, hariduse- ja sotsiaal
valdkonna abivallavanem Marika
Saar, spordijuht Madis Šumanov,
turismi
juht Hemminki Otstavel
ning FC Elva tegevjuht ja treener
Marek Naaris.
„Euroopa Spordilinna tiitel an

TUBLID JOOKSJAD ELVA SÜGIS 2020 JOOKSUSARJA I ETAPIL.

nab meile võimaluse tuua tuntust
Elva vallale kui mitmekülgsele
sporditurismi sihtkohale ja atrak
tiivsele spordipiirkonnale ning
seda nii Eestis kui ka välismaal,“
rääkis abivallavanem Marika Saar.

Rahvusvahelise koostöö
arendamine
Peale selle pakub tiitel võimaluse
nii kohalikul omavalitsusel kui ka
Elva valla spordiklubidel arendada
rahvusvahelist koostööd ning alga
tada uusi koostööprojekte. Euroopa
Spordilinna tiitel annab Elvale või
maluse pöörata ühe aasta jooksul

senisest
rohkem
tähelepanu
tervislike eluviiside propageerimi
sele ja inimeste liikumisaktiivsuse
suurendamisele.
„Elva valla eesmärk on liita spor
di kaudu kogukondi ning tõsta
meie inimeste elukvaliteeti mitme
kesiste liikumisvõimaluste pakku
misega. Euroopa Spordilinna tiitel
annab selle eesmärgi saavutamisele
kindlasti hoogu juurde!“ ütles Saar.
Hindamiskomisjoni
otsus
tehak

se teatavaks hiljemalt det
sembrikuus.
Euroopa
Spordilinna
tiitlit
annab 2001. aastast välja Euroopa
Komisjoni partnerina tegutsev

Foto: Marko Hõrak

mittetulundusühingu ACES Euro
pe (European Capitals and Cities of
Sport Federation).
Elva vald tänab kõiki, kes olid
taotlusraamatu kokkupanemisel
abiks. Nii inglise- kui eestikeelse
taotlusraamatuga saab peagi tut
vuda veebilehel visitelva.com.
Elva vald pärjati 2019. aasta
lõpus Eesti kõige sportlikuma oma
valitsuse tiitliga.
Lisainfo:
Spordijuht Madis Šumanov
Madis.šumanov@elva.ee
Turismijuht Hemminki Otstavel
Hemminki.otstavel@elva.ee

Medalisadu spordi
klubis Altia
Rothberg CUP toimus 31. oktoobril Tallinnas ning tõi
kokku 414 judokat neljas vanuseklassis. Meie saagiks sai
kolm hõbemedalit ja kaks pronksi.

U

12 vanuseklassis (keha
kaalus +50 kg) võitles Karl
Oliver Ritson end kahe
võiduga finaali, kuid pidi tunnis
tama Tartu Do judoka p
 aremust
ning vastu võtma hõbemedali.
U14 vanuseklassis (kuni 38
kg) tegi väga hea võistluse Mikk
Alajõe. Mikk alistas kolm tuge
vat vastast enesekindlalt Ipponit
väärt heidetega. Finaalis Auden
tese judoka vastu seekord rohtu ei
leidnud ja tasuks tuli vastu võtta
hõbemedal.
U16 vanuseklassis (kehakaalus
+81 kg) muutus Rasmus Ritson
maadlus pärast avakohtumise
kaotust iga matšiga kindlamaks
ja kolm võitu andsid samuti hõbe
dase autasu.
U12 vanuseklassi tüdrukud Mai
Mirtel Umblia ja Kristiina Kal

las võitsid oma kaaludes pronks
medalid.
1. novembril Tartus toimunud
noorteturniiril võistlesid E (2011
ja hiljem sündinud), D (2009–
2010) ja C (2007–2008) vanuse
klassid. Altia spordiklubi judokad
võitlesid vapralt ja said tasuks

hulgaliselt medaleid.
Siim Tarvis (E-vanuseklass, 25
kg) läks iga matšiga enesekind
lamaks ja võitis pronksmedali. Evanuseklassi (34 kg) finaalis võit
lesid tuliselt trennikaaslased Art
Ariva ja Jakob Pihlak. Efektseid
heiteid pakkunud kohtumise ja
kuldmedali võitis Art.
Artur Mogilenskihh (E-vanuse
klass, 46 kg) seljatas vastased ilu
sate kontraheidetega ja võitis esi
koha. Tüdrukute E-vanuseklassis
(27 kg) võitis Mila Einstein. Ello

EDUKAD SPORDIKLUBI ALTIA JUDOKAD.

Põldma alistas kõik oma vastased
kehakaalus E-32 kg.
D-vanuseklassis sai hõbemedali
Mihkel Tarvis (-30 kg), Madis
Ivask oli kuni 34 kg kaaluvate
poiste seas neljas. Hõbemedali
vääriliselt maadlesid ka Andrus
Eek (D-38 kg) ja Marek Mogilens
kihh (D-42 kg). D-vanuseklassi

poiste raskekaalus pidi Karl Oliver
Ritson finaalis tunnistama vasta
se paremust kuid saavutas siiski
tubli teise koha.
D+34 kg oli Altia tüdrukute
finaal – Kristiina Kallas ja Mai

Mirtel Umblia vastasseisust väljus
võitjana Kristiina.
C-34 kg esikolmik: Mikk Alajõe,

Fotod: erakogu

Juhan Ivask, Kristjan Keps.
C-48 kg võitles Jaan Sööt välja
pronksise autasu.
Edukas võistlus annab 
jõudu
treeningutel
veelgi
rohkem
pingutada ja püüelda uute võitude
poole!
Marek Pihlak
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Elva muusikakool tähistab tänavu
oma 60. aastapäeva
Elva muusikakool alus
tas 1960. aasta septembri
keskel tegevust õppe
aasta avaaktusega, mis
toimus Elva keskkooli
aulas. Direktor V
 irve
Vääri ja üheksa õpetaja
juhendamisel hakkas
pillimängu õppima 55
õpilast.

ELVA MUUSIKAKOOLI DIREKTOR

V

õimalik oli õppida viiu
lit, trompetit, akordioni,
tšellot ja k
 laverit. Algu
ses korraldati 
tunde

1965. AASTAL VÕETI TERVE KALDA TÄNAVA MAJA
MUUSIKAKOOLI KASUTUSSE.

keskkooli aulas ning algselt s uvilaks
ehitatud Kalda tänava maja kahes
ruumis, milles oli vahepeal tegut
senud vene kool.
1965. aastal sai terve Kalda täna
va maja muusikakooli kasutusse.

KODULUGU

Elva oleks äärepealt
poole suurem olnud
Elva asula elanikkond oli tsaariajal ja iseseisvusaja
alguseski administratiivselt laiali kistud. Keegi pidi
minema asju ajama Uderna, keegi Meeri ja keegi Konguta
vallamajja.

E

simestena hakkasid protes
tima Uderna omad.
Huvitaval
kombel
pidasid selleteemalise koosoleku

Uderna kõrtsis maha kõigepealt
just maata
mehed. Viinavõtmise
vahepeal.
Ka taluperemeestele ei meel
dinud jaamaküla uhked asukad,
sellised poollinlased, kes maaelu
tundmata igale poole oma nina
toppisid. Saadeti kaebekiri maa
konnavalitsusele
nõudmisega
Elva nende valla koosseisust välja
arvata.
Postimeeski võttis arvamust
avaldada. Leht kirjutas: „18. nov
1919. a pidas siinne v allanõukogu

plokkflööt, kitarr, rohkemad vask
puhkpillid, löökpillid ning laulmi
ne. Tekkisid erinevate instrumen
tide baasil ansamblid ning bändid.
1989. aastal sai direktoriks Uno
Kodu, kes on peaaegu, 30 koolijuhi
na töötatud aasta järel, tänasel päe
valgi muusikakoolis klaveriõpetaja
ja -häälestaja. 1990ndatel aastatel
olid kooli jaoks keerulised ajad, sest
koolihoone tagastati maakohtu
otsusega algsele omanikule ning
muusikakooli hirmutas teadmatus
tuleviku osas.

Tunneme uhkust

Tartu maantee koolimaja

TUULI VAHER

7

oma koosoleku, kus peale muu
vallavalitsuse teenijate palgaküsi
mus ja Elva alevi (ah juba alev! –
K. H.) Uderna vallast lahutamine
päevakorral oli. Elva lahutamise
küsimus tuli otsustamisele ühe
palve
kirja tõttu, mis maakonna
valitsusele oli antud, kus lahuta
mist paluti. Nagu igal asjal oma
head ja halvad küljed on, nõnda ka
sellel küsimusel. Erapooletule vaat
lejale näitab, et lahutamise juures
negatiivsed küljed positiivsed üle
kaaluvad. Näituseks, peab tõen
dama: Elva on küll rikas majade
poolest aga kehvapoolne jõukatest
elanikkudest. Peale mõne kaupme
he ja ametniku on enamik sellesu

1967. aastast juhtis kooli koorijuht
ja helilooja Kalju Kenner. 1968.–
1969. aastal toimus majas kapitaal
remont, kasvas õpilaste arv ning
õppimine muutus stabiilsemaks.
1970. aastal loodi akordionistide

guseid, kes suvel mõisates ja talu
des teenistuses on, ja talveks Elva
korteri tulevad. Uderna vallast ei
saa elvalased midagi nõuda. Vili
Elva tarvis rekvireeritakse ümbrus
konna valdadest ühetasaselt, ka
pole ühtki teist naturaal-kohus
tust, mis Elva vallale peale p
 aneks.
Saaks alev vallast lahutatud,
tuleks alevivalitsuse ülevalpida

mine Elva elanikkude kaudu, mis u
15-20 tuhat marka maksma läheks.
Kulud tuleksid sisse võtta üksiku
te jõukamate käest. Vallanõukogu
otsustas lahutust mitte veel ette
võtta.”

Iseseisvumise
initsiatiiv läks
elvalastele
Elva köster ja aktivist Jaan Kom
pus: „Astusime kolmekesi kokku.
Sutt, Koik ja mina. Hiljem koop
teerisime juurde krimin. politsei
ametniku Paideotsa. Kõigepealt
tuli kohal. rahwa hääletus toime
panda, et näha, kas kodanikud
on alewi omawalitsuse poolt wõi
wastu. Kui õieti mäletan, sündis
see 1921. a juulikuus. Kohale ilmus
ka Tartumaa Walitsuse esindaja.

Foto: Kayvo Kroon

orkester, mis oli rütmigrupi poolest
ainulaadsena tuntud.

Lisandus erinevaid pille
Aastate jooksul lisandusid õpetata
vate erialade hulka saksofon, flööt,

Hääli anti ära 914, kelledest vastu
450 ja poolt 464. Seega ainult 14
häält poolt enam...
Minu hoolde jäeti piiride mää
ramine. Wõtsin siis kaunis laialt:
Uderna poolt Moneise kõige oma
maa-alaga, Lohuoru ja Sütiku,
Käärdi ja Pulga talud. Uderna
mõisa metsa kuni Muskojani, säält
Elwa jõgi kuni Peedu veskini. Peedu
Nuti ja Meeri küla, Pirnaku ja ka
hed arbitalud. Kongota mõisa mets
Werewi järwega Käo piirini.“
Kohe järgnevalt nendib Kompus,
et tekitas oma ahnusega lähivalda
des väga äreva õhkkonna: „Kui see
Maawalitsuse poolt 
wastawatele
waldadele teatawaks tehti, siis
tõstsid wallawalitsejad protesti
oma talude kaotuse pärast. Pidi
siis sel põhjal välja jääma Peedu,
Pirnaku, kahed Arbid, Lohuoru,
Sutiku ja Pulga talud... Need piirid
on enam-vähem ka praegused Elwa
linna piirid.“
Tänaste koduloolaste käsutuses
on dokument, ehk nüüd juba ürik,
pealkirjaga „Elwa alewi iseseiswu
se korraldaja komisjoni palve“, mis
oli esitatud Tartu maavalitsusele.
Dokument on avaldatud lisana

Oleme uhked üle 25 
aasta linnas
tegutsenud puhkpilliorkestri üle,
milles taas osalevad muusikakooli
õpilased ning rohkem kui 20 aastat
on suvist Elvat teatud Klarnetisuve
toimumispaigana. 2017. aastast toi
mub ümbruskonna klaveriõpilaste
le suunatud võistumängimine Arbi
klaver.
Sel õppeaastal õpib kaasaegsete
tingimustega muusikakoolis pea
aegu 140 õpilast, nende seas küm
mekond täiskasvanut. Muusika
maailma võlusid õpetavaid inimesi
on koolis tööl üle kahekümne.
Muusikakooli 60. aastapäeva
kontsert jääb riigis oleva olukor
ra tõttu ära.

Jaan Kompuse raamatule „Kogu
duse ja Elva kiriku teenistust ta
han surmani jätkata. Eluloolised
ülestähendused“ (Ignis Fatuus.
Elva, 2017).
Võtame sellest näitena ainult
ühe tõestuse, mille varal alevi
territoriaalset ala kujundav nelik
põhjendas lähivaldade maade
karmi annekteerimist.
Mehed tahtsid näiteks alevi alla
saada „õige tähtsad suvituskohad,
endised kroonu maatükid ühes
vesiveskitega Nuti ja Illi“. Soovi
põhjendati väga kaaluka oletuse
ga, et vastasel juhul pageb puhka
ja Nutile või Illile ja jätab alevile
suvitusmaksu tasumata. Väga
veenev!
Eraldi küsiti Palumõisa sood, et
alevirahvale sealt turvast ammu
tada.
Dokumendi lõpus pakuti välja
statistika, et soovitud territooriu
mi eraldamise puhul elaks Elvas
3000 asukat, elumajasid oleks 300
ning kõiki ehitisi kuni 800.
Kalju Hook
Koduloo rubriigis kirjutab Kalju
Hook Elva vallaga seotud inimes
test, kohtadest ja sündmustest.
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KOGUKOND
Kingi oma vanale autole uus elu!

LÜHIDALT

Autoromud viiakse
taas tasuta ära
Käes on tänavune
Romukampaania, mis
tähendab, et vana romu
viiakse kutsumise peale
täiesti tasuta ära.
KESKKONNA
MINISTEERIUM

E

esti autolammutuste liit,
Kuusakoski AS ja BLRT Re
fonda viivad 18. novemb
rist kuni 2. detsembrini
autoromud üle Eesti tasuta ära.
Lisainfot, kuidas autoromudest
vabaneda saab BLRT Refonda te
lefonilt 1817, Eesti autolammutuste
liidu telefonilt 5787 7233 või Kuusa
koski tasuta lühinumbrilt 13660.
Liiklusregistris on jätkuvalt väga
suur arv mootorsõidukeid, mis on
üle 10 aasta vanad, kuid ei ole käi
nud aastaid tehnoülevaatusel ega
oma liikluskindlustust. 2018. aastal
oli kogutud romusõidukite ring
lussevõtt 87% ja taaskasutamine
91,2%. Romusõidukitest on võima
lik ringlusse võtta rehve, õlifiltreid,
akusid ja metalle. Romusõidukite
plastosad ja vedelikud suunatakse
energiakasutusse.
Sõidukiomanike
teadmatuse
tõttu jäetakse sõiduk lagunema või

STENCIL TÖÖTUBA RANNUS.

BLRT REFONDA, EESTI AUTOLAMMUTUSTE LIIT JA
KUUSAKOSKI ANNAVAD TEIE AUTOLE UUE ELU.

müüakse ebaseaduslikule lammuta
jale. Ebaseaduslik lammutaja ei väl
jasta sõiduki omanikule lammutus
tõendit ega registreeri end sõiduki
uue omanikuna liiklusregistris.

Negatiivne
keskkonnamõju
Romusõidukid põhjustavad nega
tiivset keskkonnamõju ja võtavad
ruumi ning linnas hõivavad ära
parkimiskohad. Illegaalses jäät
mekäitluskohas toimub jäätmete
käitlemine
keskkonnanõudeid
eirates, mis kujutab endast suurt

keskkonna
häiringut seades ohtu
põhjavee ja ohutuse (tulekahjud
jms). Maha kallatud või põletatud
mootoriõli ning mittenõuetele
vastav õhukonditsioneeris oleva
gaasi käitlemine võib põhjustada
nii keskkonnaohtu kui ka ohtu ini
mese tervisele. Umbes 6–12 liitrit

Rannu raamatukogul
täitus 95. tegutsemisaasta
Sünnipäevapidu toimus
29. oktoobril. Külalised
said vaadata väikest
ajaloonäitust ja kuulsid
lühiülevaadet raamatukogu
ajaloost.
VIIVE VINK
RANNU RAAMATUKOGU
DIREKTOR

R

aamatukogu tänas tra
ditsiooniliselt ka oma
parimaid lugejaid. Sünni

päevalaps sai õnnitlusi nii valla
esindajatelt, kolleegidelt, Rannu
asutustelt kui ka lugejatelt. Koos
söödi sünnipäevakringlit. Seejärel
oli kõigil võimalik nautida näite
trupi „Must Jaam“ etendust „Lei
vi“. Ka neil oli pisike juubel – tege
mist oli lavastuse 25. etendusega.
Rannu kihelkonnas võib esi
meseks avalikuks raamatukoguks
pidada aastatel 1792–1800 Rannu

Foto:
erakogu

vedelikke eemaldatakse kasutuselt
kõrvaldatud sõidukist käitlemise
ajal.
Kasutuselt kõrvaldatud sõiduk
kustutatakse registrist lammutus
tõendi alusel, mille väljastab kesk
konnaluba omav töötlemiskoda.
Keskkonnaluba omav töötlemis
koda suudab teie romusõiduki
taaskasutada. 2017. aastal kustu
tati lammutustõendi alusel 16 263
sõidukit, 2016. aastal oli see 11 184.
Inimesed muutuvad järjest teadli
kumaks, et kasutuselt kõrvaldatud
sõiduk tuleb viia ametlikku lam
mutuskotta, kus ta võetakse liiklus
registrist maha lammutustõendi
alusel.
Romukampaania raames koguti
2018 aastal 250 romusõidukit ning
2019. aastal kogusid Kuusakoski ja
Eesti autolammutuste liit 2019. aas
tal kokku 430 sõidukit.

kirikumõisa pastori filosoofi
professori Friedrich 
Samueli
laenuraamatukogu.
Tema raamatu
kogus oli pea
2000 raamatut ja ta laenutas neid
peamiselt leeripoistele. Tsaari
võim süüdistas Seiderit aga kee
latud kirjanduse levitamises ja ta
saadeti sunnitööle. Ilukirjandus
likku vormi on selle loo pannud
Mats Traat (Armuvägi).
Sangla (Tamme) raamatukogu
selts asutati 1913. aastal. Ka Ran
nus asus raamatukoguselts juba
1910, aga puuduvad andmed, et
see järjepidevalt tegutses.
Konkreetsed kirjalikud andmed
Rannu raamatukogust pärinevad
aga 1925. aastast. Raamatuid oli

Foto: Indrek Haas

Rannu toimus põnev
šabloonikunsti töötuba
Elva valla noorte omaalgatusfondi toel toimus 23.
oktoobril Rannus stencil töötuba, kus osales 11 inimest.
Töötuba juhendas Indrek Haas, kunstnikunimega Von
Bomb.

S

tencil art ehk šabloonikunst on tänavakunstis levinud
tehnika, kus saadakse kujutis läbi šablooni aerosoolvärvi

pihustades.
Töötoas tegime Stencil tehnikas portree. Kõigepealt anti meile
šabloonid ning räägiti tööülesannetest. Kui ülesanded olid kätte
jagatud, alustasime nende täitmist. Samal ajal rääkis aga Von Bomb
endast ja teistest tänavakunstnikest. Kui enamikel olid vajalikud
osad välja lõigatud, siis õpetati, kuidas tuleb värvida ja alustati vär
vimist, mis toimus kolme kaupa.
Enne värvimist oli väike söögipaus, kus sai maiustada pannkooke
moosiga. Peale piltide värvimist ja kuivamist tegime ühispildi ja nii
saigi põnev töötuba läbi.
Täname Elva valda, töötoas osalejaid ja töötoa juhendajat Indrek
Haasi meeldejääva päeva eest.
Helena Erikson ja Vova Vladimir Sarõi,
töötoa projekti korraldajad

siis raamatukogus kümme korda
vähem kui Seideri omas.
Rannu raamatukogul olnud
mitmed asupaiku. Algusaastatest
kuni 1957. aastani asus raamatu
kogu Rannu vallamajas, seejärel
kolis rahvamajja, sealt mõisahoo
nesse, siis endisesse kolhoosi kon
torisse ja nüüd on pea 25 aastat
asunud Rannu rahvamajas.
Töötajaid on Rannu raamatu
kogus vähe vahetunud. 1948.
aasta novembris asus juhatajana
tööle minu ema Maimu Vink ning
1989. aasta märtsis asusin tema
asemele mina.
Nagu kõikides raamatukogu
des, on ka Rannus olnud paremaid
ja halvemaid päevi. Nõukogude

ajal oli palju ettekirjutusi ja aru
andlust, vähem head kirjandust.
Samas oli siis odavam kutsuda lu
gejatega kohtuma kirjanikke ning
seda muret polnud, et üritusel

pole publikut.
Tänapäeval on raamatukogu
töötajal abiks kaasaegne tehnika,
ilmub raamatuid igale maitsele
kuid ürituste korraldamine on
keeruline. Kui esinejale tasumi
seks veel ressursse leiab, siis alati
tekib küsimus, kas kuulajaid ikka
tuleb.
Viimase viie aasta kohta võib
öelda, et lugejate arv Rannu raa
matukogus on stabiilne. On olnud
nii meeldejäävaid koolitusi kui ka
toredaid kohtumisi.
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Toimub kampaania „Milline
meeskuju tahad sina olla?“
Sotsiaalkindlustusameti
kampaania „Milline
meeskuju tahad sina
olla?“ eesmärk on
kutsuda mehi tähele
panu pöörama oma
käitumisele ning sellele,
kuidas käitumine
mõjutab nende lähedasi.

K

ampaania sõnum on
ühelt poolt see, et meil
kõigil on igal hetkel või
malus ja võim otsustada
oma käitumise üle. Samas ei ole
käitumise muutmine alati väga
kerge, kuid selleks on võimalik tuge
leida.
Novembri lõpuni kestev kam
paania tutvustab ühe võimalusena
vägivallast loobumiseks tugi
liini 660 6077, mille kaudu saavad
nõustamist ja tuge inimesed, kes
on mures oma agressiivse käitu
mise pärast.
Kas sinu käitumine on su
lähedastele haiget teinud? Kas oled
märganud, et su lähedased karda
vad sind? Kas oled mõelnud, milli
ne meeskuju tahad olla?

Konfliktid on loomulikud,
vägivald mitte
Konfliktid ja eriarvamused on elu
loomulik osa. Vägivaldne käitu
mine on aga valik, mis kahjustab
nii teid kui ka teid ümbritsevaid
inimesi. Vägivalda iseloomustab
see, et teine inimene kardab teie
käitumist.
Suur osa vägivalda kasutava
test inimestest ei tee seda ette
kavatsetult. Sageli ütlevad nad, et
ei karjunud, ähvardanud, tõuga
nud, löönud ega käitunud muul vii
sil agressiivselt meelega. Sageli on
see juhtunud vihastades, alkoholi
tarbinuna, väsinuna või mõnes tei
ses olukorras, kus stress on suurem.
Hea uudis on, et stressiga toime

tulekut on võimalik õppida. Vägi
valdne käitumine on sageli õpitud
ning alati on võimalik lahendada
olukordi vägivallavabalt.
Sotsiaalkindlustusameti vägi
vallast loobumise tugiliini nõustaja
Tõnis Palgi sõnul saavad tugiliinile
pöörduda kõik, kes ei ole rahul oma
käitumisega või kardavad, et võivad
teatud olukordades vägivaldseks
muutuda. „Meeskuju kampaanias
keskendume meestele, sest enamik
vägivallakuritegude toimepanija
test on mehed. Samas nõustame
tugiliinil ka naisi. Iga inimese või
muses on katkestada põlvkondade
ülene vägivaldse käitumise muster
ning olla parem eeskuju,” rääkis
Palgi.

Sotsiaalkindlustusameti ohvri
abi ja ennetusteenuste osakonna
juhi Jako Salla sõnul on v
 ägivallast
loobujate nõustamine oluline
samm turvalisuse ja turvatunde
kasvatamiseks Eesti ühiskonnas.
“Kui seni said oma käitumise
pärast mures olevad inimesed pöör
duda terapeutide ja psühholoogide
poole või olid nad kuritegude
tagajärjel jõudnud kriminaalhool

dajani, siis meie usume, et inimene
saab ka ise õppida oma käitumist
kontrollida ja teha teadliku valiku
ning vägivallast loobuda. Meie
tegevus on puhtalt ennetuslik ning
usume, et sellel tööl on suur roll
vägivalla vähenemisel Eestis,” lisas
Salla.

Nõu saamiseks pöörduge
tugiliinile 660 6077
Nagu vägivalla süvenemine on pikk
protsess, nõuab ka sellest väljatu
lek sageli aega. Oluline on aga see,
et teete selle otsuse ja võtate vastu
tuse kohe praegu. See ei tähenda, et
teil on edaspidi keelatud vihastada
või pettumust tunda – teil on nüüd
valik, kuidas selle tundega turvali
selt toime tulla.
Aitab see, kui mõistate, et teie
käitumine on teie valik. Oma
tegudes teiste süüdistamine ei aita
kedagi. Otsus muuta enda käitu
mist on kriitilise tähtsusega, kuid
selleks, et turvalist ja vägivallatut
käitumist oleks lihtsam säilitada,
tasub otsida abi.
Vägivallast loobumise tugilii
nil pakutakse esmast nõustamist,
kui olete mures oma käitumise
pärast. Nõustaja kuulab teid ära ja
aitab ühiselt leida järgmise sammu.
Nõustamine on tasuta ja vajadusel
saab kohtuda ka näost näkku.
Tugiliini telefonil 660 6077
vastavad nõustajad tööpäeviti
kella 10–16. Peale selle on või
malik nõustajatega suhelda ka
e-posti
tugiliin@sotsiaalkind
lustusamet.ee teel ning kokku
leppida kohtumisi. Nõu antakse
kolmes keeles: eesti, vene ja ing
lise.
Kampaanialehelt www.palunabi.
ee/meeskuju leiab rohkem infot
selle kohta, kuidas loobuda vägi
valdsest käitumisest.
Kampaania loovlahenduse on
välja mõelnud turundusagentuur
Havas Creative ning meediapartne
rid on Ekspress Meedia ja Inspired.

Suur osa vägivalda kasutavatest inimestest ei tee seda ettekavatsetult. Sageli ütlevad nad, et ei karjunud, ähvardanud,
tõuganud, löönud ega käitunud muul viisil agressiivselt meelega. Vägivaldne käitumine on sageli õpitud.

Elva vallavalitsus maksab haigestunud töötajale
haigushüvitist esimesest päevast alates
Elva vallavalitsus otsustas 10. novembril toimunud istungil,
et vallavalitsuse ja hallatavate asutuste juhtidele ja
töötajatele makstakse hüvitist haiguslehe esimest päevast.
Otsus hakkab kehtima tagasiulatuvalt 1. novembrist 2020
ja kehtib 28. veebruarini 2021.

S

eaduse järgi peab tööandja
maksma töötajale hüvitist
haigestumise või vigastuse
4. kuni 8. kalendripäeva eest 70%

töötaja viimase kuue kuu keskmi
sest töötasust. Seoses COVID-19
viiruse leviku laienemisega ja
haigestunute arvu suurenemisega

otsustas Elva vallavalitsus maksta
erandkorras haigushüvitist alates
haiguslehe esimesest päevast.
Otsus tähendab, et vallavalit
suse teenistujatele ja hallatavate
asutuste juhtidele ning töötajate
le makstakse haigushüvitist alates
haiguslehe esimesest kalendri
päevast 70% teenistuja ja töötaja
viimase kuue kuu keskmisest töö
tasust. Vallavalitsuse korraldus
kehtib 28. veebruarini 2021.

Töötajate palk säilib
samas mahus
Otsus tähendab ka seda, et kui
viirushaiguse leviku tõttu tuleb
mingiks ajaks Terviseameti või
vallavalitsuse soovitusel sulgeda
kogu asutus (nt kool või lasteaed),
siis tuleb töötajate töö ümber kor
raldada kaugtööks ning kõikide
töötajate palk säilib samas mahus.
Kui kaugtöö võimalust ei ole ja
tekkinud olukorra tõttu pole või

malik tööd teha, säilib töötajate
palk siiski samas mahus.
Kui Terviseamet suunab mõne
töötaja eneseisolatsiooni ja tööta
jale ei määrata seejuures haigus
lehte, tuleb töö korraldada ümber
kaugtööks või kasutada kodus
olemiseks tervise- või p
 uhkepäevi.
Elva vallavalitsuse ja 
hallatavate
asutuste töötajatele on ette
nähtud kolm tervisepäeva aastas.
Tervisepäevade osas peab arves
tust asutuse juht.
Lisainfo:
Toomas Järveoja, vallavanem
toomas.jarveoja@elva.ee või tel
515 3699
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ELVA VALLAVOLIKOGU INFO

ELVA VALLAVALITSUSE INFO

Vallavolikogu 9. novembri istung

Otsused 3.11 istungilt

Elva Vallavolikogu XXXV istung toimus 9. novembril Elva
vallamajas. Päevakorras oli viis otsuse ja kaks määruse
eelnõu. Istungil osales 28 volikogu liiget.
Esimeses päevakorrapunktis andis vallavanem
Toomas Järveoja ülevaate valla rahvastiku seisust,

eelarve 

täitmisest, reservfondi kasutamisest, Covid-19
riigipoolse toetuse kasutamisest ja tutvustas valdkonda
de põhiselt vallavalitsuse osakondade tööd.
Volikogu kinnitas Elva valla arengukava ja eel
arvestrateegia muudatused. Arengukavas tehtud muu
datused on peamiselt sõnastuse täpsustused ja muutmi
sed. Eelarvestrateegiale lisandus üks aasta ja vastuvõetav
eelarvestrateegia kehtib aastatel 2020–2024.
Volikogu lõpetas eelarve esimese lugemise ja mää
ras menetlustähtaja muudatuste tegemiseks. Eelarve
kogumaht on 26,9 miljonit eurot. Eelarve põhitegevuse
tulud on 22,9 miljonit eurot, põhitegevuse kulud 21,4
miljonit eurot. Investeeringuid tehakse 3,7 miljoni euro
eest ning investeeringute korraldamiseks võetakse l aenu
2021. aastal 2,1 miljonit eurot. Kuni 18. novembrini on
volikogu liikmetel võimalik teha muudatusettepanekuid
eelarve eelnõu muutmiseks. Eelarve vastuvõtmine on
planeeritud volikogu detsembrikuu istungil.
Volikogu kinnitas Rannu valla soojusmajanduse
arengukava muudetud kujul. 2017. aastal kinnitatud
kava oli vaja muuta, kuna kaugküttevõrgu taastamise
ettevalmistamisel täpsustus klientide arv, kes on hu

vitatud liitumisest taastatava kaugküttesüsteemiga.
Arengukava oli avalikul väljapanekul ja osaliselt arves
tati ettepanekutega, mis esitati. Muudetud arengukava

alusel jätkub Rannu alevikus kaugkütte taastamise ette
valmistamine.
Volikogu nõustus Keskkonnaameti otsuse eelnõu
ga, mis pikendas maavara kaevandamisluba. Kesk
konnaameti eelnõu kohaselt pikendatakse AS Trev-2
Grupp kaevandamisluba Rebaste külas asuval Oona-
Nurmi kinnistul 15 aastaks. Peale kaevandamistööde
lõppu peab kaevandaja ala korrastama.
Volikogu pikendas vallavara tasuta kasutamise
lepingut. SA Uderna Hooldekodu asutajaõigused kuu
luvad Elva vallale. Sihtasutusele tasuta kasutada antud
Uderna mõisahoone, kaks kinnistut ja muu hooldekodu
pidamisega seotud vallavara on vajalik hooldekodu tee
nuse osutamiseks. Volikogu andis vallavalitsusele loa
pikendada tasuta kasutamise lepingut kuni 31.12.2030.
Volikogu moodustas veekogude komisjoni, mille
eesmärk on selgitada välja need veekogud, mille kesine
olukord vajab omavalitsuse tähelepanu ja sekkumist.
Selliste veekogude osas tuleb komisjonil koostada agen
da, mis näeb ette meetmed olukorra parandamiseks.
Komisjon on ajutine ja tegutseb kuni 2021. aasta voli
kogude valimisteni. Komisjoni esimeheks valiti volikogu
liige Urmas Kruuse ja aseesimeheks volikogu liige Tõnu
Aigro. Komisjonis on 13 liiget, koosseis kinnitatakse
detsembrikuu volikogu istungil.
Sotsiaal- ja tervisekomisjoni esimees Peeter Laasik
andis istungil ülevaate tema juhitavast komisjoni tege
vusest, toimunud koosolekutest ja arutatud teemadest.
Maano Koemets
vallavolikogu esimees

Jagada Paju külas Uus-Pajo kinnistu kaheks ja määrata
neile koha-aadressid ja sihtotstarbed: Elva vald, Paju
küla, Uus-Pajo, sihtotstarve elamumaa; Elva vald, Paju
küla, Pajopõllu, sihtotstarve maatulundusmaa.

Muu
Pikendada Hellenurme külas Vallamaja korter nr 1 üüri
lepingut.
Kiita heaks hajaasustuse programmi aruannete pro
jektide „Kanalisatsioonisüsteemi valdkond Loku talu
kinnistule", „Omapuhastiga kanalisatsiooni süsteemi
rajamine, aadressil Pärna talu Lilleküla“, „Vana-Metsa
laane talu puurkaevu rajamine, Metsalaane külas“ ja
"Mäe kinnistu kanalisatsioonisüsteem” aruanded.
Kinnitada riigihanke nr 227636 "Elva Pika tänava
rekonstrueerimine" tulemused ja sõlmida Asfaldigrupp
OÜ-ga hankeleping maksumusega 1 098 000 eurot (kmta).
Pikendada SA-ga Elva laste- ja perekeskusega sõlmi
tud alushariduse teenuse osutamiseks halduslepingut
nr 13-12/24 tähtajaga alates 01.09.2020–31.12.2020.
Salle Ritso
vallasekretär

PANE TÄHELE!
Näomaski kandmine avalikes kohtades võib vähen
dada infektsiooni levikut kogukonnas, minimeeri
des nakkuspiiskade levikut nakatunud inimeselt.

ELVA VALLAVALITSUSE INFO

Otsused 10.11 istungilt
Lubada Keskoja OÜ-l korraldada avalik üritus „Kadrilaat“
21. novembril 2020 kell 9–15 Elva keskväljaku parklas
(Kesk 30, Elva). Ürituse korraldamise eest vastutav isik on
Heli Visnapuu (tel 5661 8707, heli1955@hot.ee).
Lubada Kohalik Kinnisvara OÜ-l paigaldada Kesk 35,
Elva linn hoone fassaadile välireklaam suurusega 0,6 x
0,84 m, tähtajaga kuni 03.01.2021.

Määrata Ervu külas Lepiku katastriüksuse jagamisel
kolmeks katastriüksuseks uutele moodustavatele ka
tastriüksustele koha-aadressid ja sihtotstarbed: L
 epiku,
sihtotstarve elamumaa; Lepikunurme, sihtotstarve
maatulundusmaa; Lepikupõllu, sihtotstarve maatulun
dusmaa.
Nõustuda Ridakülas Metsa katastriüksuse ostueesõi
gusega erastamisega.

Maa

Muud

Määrata Kirepi külas Haldja katastriüksuse jagamisel kol
meks katastriüksuseks uutele moodustavatele katastri
üksustele koha-aadressid ja sihtotstarbed: Kirepi küla,
Haldja, sihtotstarve elamumaa; Haldjapõllu, sihtotstarve
maatulundusmaa; Tammiste küla, Haldjametsa, sihtots
tarve maatulundusmaa.
Määrata Vehendi külas Vainumetsa kinnistu jagamisel
kaheks katastriüksuseks uutele moodustavatele katastri
üksustele koha-aadressid ja sihtotstarbed: Vainumetsa,
sihtotstarve maatulundusmaa; Vainuoja, sihtotstarve
maatulundusmaa.
Määrata Matsi katastriüksuse jagamisel kaheks uutele
moodustavatele katastriüksustele koha-
aadressid ja
sihtotstarbed: Matsi, sihtotstarve maatulundusmaa;
Kermese, sihtotstarve maatulundusmaa.

Kiita heaks hajaasustuse programmi raames esitatud pro
jekti „Viilu talule kanalisatsioonisüsteemi rajamine“ aru
anne.
Korraldada projekteerimistingimuste andmise a vatud
menetlus Käärdi alevikus Maisi 4 kinnistul kehtiva
detailplaneeringu täpsustamiseks.

Avalikud üritused ja reklaam

Maa

Finants
Maksta Elva vallavalitsuse teenistujatele ja hallatavate
asutuste juhtidele ning töötajatele haigushüvitist alatest
haiguslehe esimesest kalendripäevast 70% teenistuja ja
töötaja viimase kuue kuu keskmisest töötasust. Korraldus
kehtib 28. veebruarini 2021.
Salle Ritso
vallasekretär

Nr 83

Elva valla leht

23. november 2020

KUULUTUSED

Et rõõm Su kodutares iialgi ei tuhmuks

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.
Ohtlike puude raie / hooldus / kändude
freesimine. Tel 5686 6157
Küttepuud 30 cm võrkkotis, tasuta vedu
iga päev 5336 5372
Müüa kuivi küttepuid. Telefon 513 1968
Müüa toorest küttepuud. Transport
hinnas. Pikkus ja jämedus vastavalt soovile.
Võimalus transportida kaugemale. Lepp/
haab/segapuu 36€/rm ja kask 39 €/rm. Met
sakuiva 40L halukotid 2 € kott. Info Est, Eng
5373 3322 või Est, Rus 5699 7196
Kõik pottsepatööd, telefon 5851 9785.
Ostan kasvavat võsa – kraavid, põlluääred,
sood, metsaalused, valgustus ja harvendus
raie. Hea hind, väga kvaliteetne käsitöö. Tel
510 9827, tammepalk@gmail.com

Avalda reklaam
Elva valla lehes

Ostame talumaja koos metsa või põllu
maaga. Hooned võivad vajada põhjalikku
remonti. Telefon 5666 9006
Üürile anda 2-toaline ahiküttega korter
Elvas (57m2, 2.korrus). Tel 5380 1901.
Kasumetsa küttekontor: erinevat sorti
kvaliteetsed küttepuud veoga. Tel 529 2305.
www.kasumetsa.ee
Korvtõstuki teenused. Ohtlike puude
lõikus, okste purustamine/äravedu, katuste
samblapesu/akende pesu jne. Tel 55977007,
www.tlo.ee
Boilerite paigaldus ja puhastus. Santehni
lised tööd. Ehitus- ja remonditööd. Vannitu
bade remont. Tel 5362 6227
Kui sa soovid, et sinu õuelt koristataks ära
vana lagunev savimüür, siis võta palun
minuga ühendust. Mulle savi meeldib. Piia,
tel 53480265 või piia.rajaste@gmail.com
Helmi-Aakre karjäär müüb ehitustöö
deks, teede ja platside ehituseks ja
remondiks koos transpordiga erinevaid
täitematerjale. Hinnad kokkuleppel. Info
tel 5199 9996 ja 514 8125

Reklaami suuruste ja hinnakirja kohta loe
lähemalt valla kodulehelt: elva.ee/infoleht.

ja naer Su silmadesse alatiseks jääks.
Et lauluhelid huultelt kunagi ei kustuks,
et lahkeks jääksid Sinu abistavad käed!

Armas Salme Orlovski
Tervitame ja õnnitleme Sind Sinu 90.
sünnipäeval, 28. novembril.
Elujõudu veel paljudeks aastateks.
Lauluansambel „Mis Sest“ ja
juhendaja

SA Uderna Hooldekodu
(asukohaga Uderna mõis, Elva vald)

pakub tööd hooldajale.
Võimalik kohapealne väljaõpe.
Lisainfo tel 529 5620
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TEATED
Elva valla sündmuste kalender
Seoses koroonaviiruse levikuga võib sündmustekalendris tulla ette muudatusi, mis ei ole siin kajastatud.
Palume kontrollida elvakultuur.ee lehelt, kas üritus toimub või mitte. Täname mõistva suhtumise eest!

KUUPÄEV

SÜNDMUS

ASUKOHT

PILETI HIND

26. november
kell 19

Folk massidesse. Hartwin Dhoore soolokontsert lõõtsal

Rannu rahvamaja

10 €

26. november
kell 19

Vana Baskini Teater: Unerohi

Elva kultuuri
keskus

16 € / 18 €

Nõo spordihoone

pealtvaatajatele
tasuta

Tervitame uusi
ilmakodanikke!
Karl-Erik Ragun

Rocco Haasma

Ekke Treima

Lilian Raju

Helene Laatsit

Mirko Mäll

Iti-Marii
Matikainen

Emily Kört

Helena Villum

sündis 12.10.2020

sündis 22.10.2020

sündis 28.10.2020
sündis 30.10.2020
sündis 31.10.2020

sündis 31.10.2020
sündis 03.11.2020
sündis 05.11.2020

28. november
kell 10

Jalgpall: FC Elva Indoor Cup (2011 LN)

28. november
kell 13

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

Puhja seltsimaja

3€/5€

29. november
kell 10

Jalgpall: FC Elva Indoor Cup (T 2007 DS)

Nõo spordihoone

pealtvaatajatele
tasuta

29. november
kell 12

1. advendiküünla süütamine. Esinevad segaansambel Dionysius ja naiskoor Läte

Puhja kirik

tasuta

29. november
kell 15

Jõulud Elvas, 1. advent

Elva keskväljak

tasuta

29. november
kell 12

Jõuluvanade advenijooks

Rõngu pilli
muueseum

tasuta

29. november
kell 18

Advendiküünalde süütamine

Rannu rahvamaja

tasuta

29. november
kell 18

Kõhutantsuline pühapäev Elvas

Elva spordihoone

5€

1. detsember
kell 16.30

Õhtu raamatuga: Ernst Enno

Valguta raamatu
kogu

tasuta

1. detsember kuni
31. jaanuar

Näitus - Made Balbat illustratsioonid

Elva kultuuri
keskus

tasuta

Põlist peedulast, suure pere isa,
spordi- ja ehitusmeest

1. detsember
kell 19

Kino "Hüvasti NSVL"

Konguta rahva
maja

4€/5€

Hansel Järve

3. detsember
kell 19

Kino "Hüvasti NSVL"

Puhja seltsimaja

4€/5€

4. detsember
kell 19

Advendiajakontsert. Vokaalansambel Blue-S

Puhja seltsimaja

3€/5€

5. detsember
kell 16

Muusikaline advendipalvus

Elva kultuuri
keskus

tasuta

5. detsember
kell 16.30

Korvpall: Esiliiga mäng Elva vs OSK

Elva spordihoone

pealtvaatajatele
tasuta

6. detsember
kell 14

Eakate jõulumeeleolus puhkeõhtu

Elva kultuuri
keskus

5€

6. detsember
kell 15

Jõulud Elvas, 2. advent

Elva keskväljak

tasuta

6. detsember
kell 18

Kõhutantsuline pühapäev Elvas

Elva spordihoone

5€

11. detsember
kell 18

60+ jõulupidu. Irena ja Ivar Hansen

Puhja seltsimaja

5€

13. detsember kell
15

Jõulud Elvas, 3. advent

Elva keskväljak

tasuta

18. detsember kell
20

Aastalõpupidu Elvas

Elva kultuuri
keskus

10 € / 15 €
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sündis 25.10.2020

Sädeli Vänzel

sündis 31.10.2020

Laureen Mitt

sündis 26.10.2020

Elva vald mälestab
Arno Heinsoo

Hansel Järv

Lembit Lutter

Jüri Luts

19.07.1942-30.10.2020

08.06.1951-03.11.2020

09.07.1950-02.11.2020

07.08.1937-09.11.2020

Milvi Püvi

Valve Ross

14.03.1933-02.11.2020

01.02.1934-10.11.2020

Jaan Puusepp

16.05.1950-03.11.2020

8.VI 1951–3.XI 2020
meenutavad ja avaldavad kaastunnet lastele Merikesele,
Martinile, Jaanusele, Meelisele, Kaiele, Teelele, Madisele,
Pille-Riinile, Mariannele ja Karinile peredega
Peedu korraldusseltsi ja Peedu kooli seltsi liikmed
ning lähimad naabrid.

Avaldame
kaastunnet
abikaasa Silvyle,
poegadele Leole ja
Kalevile ning lähedastele

Jüri Luts
kaotuse puhul.
Mälestavad Matti Lepik
perega.

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.
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