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Elva valla leht
Elva vald andis üle kogukonna
valdkonna tunnustused
Elva valla Külade Kärajad
toimusid 28. novembril
Rõngu rahvamajas, kus
anti üle valla kogu
konnavaldkonna ja
kauni kodu tunnustused.
MERILYN SÄDE
KOMMUNIKATSIOONIJUHT

Ü

ritusele olid kohapeale
kutsutud vaid tunnus
tuste nominendid, kõik
huvilised said üritust
jälgida otseülekande kaudu.
Aasta küla tiitli sai Rannu
alevik. Rannu külade selts loodi
ettevõtlike Rannu inimeste poolt
2017. aastal ning selle kolme tegut
semisaasta jooksul on selts näi
danud ennast elujõulisena ning
toonud piirkonda investeeringu

V

Jüriööjooksu ning Jaanipäevaüri
tusi, samuti aastavahetuse vastu
võtmist. „Sel aastal korraldati Maa
le elama päeval Rannus ka hoidiste
konkurss ning küla tegutseb hea
tujuliselt ja positiivse lähenemise
ga,“ kirjeldas Saar.
Aasta kogukonna edendaja
on Anne Udeküll. Anne Udeküll
juhendab tantsurühma Mathilde,
Viker
kaar ning ka rahvatantsu

rühma Helles, milles ta ka ise
tantsib. Sel aastal kutsus ta kokku
ka võimlejate rühma. „Peale erine
vate tantsurühmade juhendamise
korraldab ta kogukonnas ka täht
päevalisi üritusi ning koostab neile
kavasid. Anne on tõeline näide sel
lest, kuidas kogukonda isetegevuse
ja kollektiivide kaudu edendada,“
rääkis abivallavanem Saar.

Kaunid kodud

ELVA VALLA KOGUKONNAVALDKONNA AUNIMETUSTE JA ELVA VALLA KAUNI KODU
LAUREAADID VALISID VÄLJA VALLAVALITSUSE MOODUSTATUD KOMISJONID.

Üritusele olid
kohapeale kutsutud
vaid tunnustuste
nominendid.

Valitsus kiitis heaks
koroonaviiruse leviku
vastased piirangud
alitsus kiitis 23. no
vembri
e-istungil
heaks
täiendavad
koroonaviiruse leviku
vastased piirangud, et kaitsta
Eesti inimeste tervist ja elu ning
vältida meditsiinisüsteemi üle
koormamist. Peaminister Jüri
Ratase sõnul püsib nakatumise
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tase Eestis kõrge ning koroona
viirus ohustab meid igal pool.
„Ilma täiendavate piiranguteta
võib tekkida tervishoiusüsteemis
ülekoormus. Ohus on ka muude
valdkondade normaalne toimetu
lek,“ nentis ta. Piirangute eesmärk
on hoida Eesti elu võimalikult
avatuna. Peaminister lisas, et see

projekti rahasid. „Samuti on selts
algatanud ja korraldanud koos
töös Rannu rahvamaja ning Rannu
pere- ja noortekeskusega mitmeid
toredaid ettevõtmisi ja ühisüritusi,“
sõnas abivallavanem Marika Saar.

tõttu ei kehtesta valitsus ühtegi
absoluutset piirangut ega sulge
täielikult ühtegi asutust.
Kehtestati maskikandmise
või nina ja suu katmise kohus
tus avalikes siseruumides, seal
hulgas ühistranspordis ning
teeninduskohtades.
Nimetatud kohustus ei laiene
alla 12-aastastele lastele või juhul,
kui maski kandmine ei ole tervis
likel põhjustel, erivajaduse, töö
või tegevuse iseloomu tõttu või
muid olulisi põhjuseid arvestades
võimalik.
Avalikuks siseruumiks on ava
likuks kasutamiseks mõeldud

Foto: Raigo Strastin

Külarahvas peab ise olulisema
teks saavutusteks Rannu küla
platsile LEADER projektimeetmest
varjualuse ehitamist ja v
 älijõusaali
rajamist. Rannu külarahvas on
korraldanud mitu aastat Rannu

ruum, kuhu on võimalik siseneda
igal soovijal, sõltumata näiteks
eelregistreerimisnõudest; see on
koht, kus liigub palju inimesi, kes
üksteisega igapäevaselt kokku ei
puutu.
2+2 reegel laieneb kõigile ava
likele siseruumidele.
Kõikjal avalikes siseruumides
tuleb järgida nn 2+2 reeglit, mis
tähendab, et koos saavad liikuda
kuni kaks inimest, kes peavad
teistest inimestest hoidma kahe
meetrist vahemaad.
Piirang ei kehti koos liikuvale
perekonnale või ka siis, kui seda
pole võimalik mõistlik tagada,

Elva valla 2020. aasta kauni kodu
tiitlit anti tänavu välja kahte tüüpi –
kaunis linnakodu ja kaunis maa
kodu.
Kauni linnakodu tiitli sai Anne
Kalinina kodu Elvas, Mahlamäel
ning kauni maakodu tiitli sai Birgit
ja Alar Arraku kodu Loku talus,
Neemiskülas.
Elva valla kaunite kodude kohta
loe lähemat leheküljelt 5.

näiteks paljude reisijate korral
ühistranspordis, kus lisaks maksi
maalse võimaliku distantsi hoid
misele tuleb kanda ka maski.
Toitlustusettevõtetes ja meele
lahutusteenuste pakkumise koh
tades jääb endiselt kehtima seni
ne 10+2 reegel.
Ühistranspordis tuleb kand
ma hakata maski või katta nina
ja suu. Võimalusel tuleb hoida
teistest inimestest kahemeetrist
vahemaad.
Kõikide piirangute kohta saab
täpsemalt
lugeda
veebilehel
www.kriis.ee.
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Riin Massur:

Siin saab elada enda
mõtteviisi järgi
Puhja kooli õppejuht
Riin Massur tuli Puhja
elama 1,5aastaselt ning
teab seega hästi, miks
on hea elada just siin –
lähedal on kõik vajalikud
teenused ning kohalikud
ettevõtlikud inimesed

Positiivsed väljakutsed

on loonud erinevateks
tegevusteks ägedad
võimalused.
MERILYN SÄDE
KOMMUNIKATSIOONIJUHT

R

iinu sõnul on Puhja ela
ma jäämine olnud igati
loomulik otsus, sest nii
tema kui ka tema a bikaasa
on siit leidnud endale rakenduse
eneseteostuseks nii töös kui ka isik
likus elus. „Samuti oleme leidnud
siit need inimesed, kellega koos te
gutseda ja oma elu jagada,“ lisab ta.
Puhja piirkonnas on väga palju
seesuguseid võimalusi, mis anna
vad võimaluse oma elu ise huvita
vaks teha. „Siin on silmapaistvad
ettevõtjad ja aktiivsed eestvedajad.
Usun, et paljudele teevad rõõmu
mitmed vaba aja veetmise võimalu
sed: pillimäng ja koorilaul, jalgpall
ja sulgpall, näitlemine ja rahva
tants, käeliste oskuste arendamine,
robootika ja tantsulised võimle
mistreeningud. Nende tegevuste
taga on meie enda kodukoha ini
mesed ja neist võimalustest tuleb
lihtsalt ise kinni haarata,“ arvab ta.
Riin ja tema abikaasa tantsivad
rahvatantsurühmas Opsal ning see
on nende sõpruskonna jaoks iganä
dalane mõnus rutiin kõigest muust
puhkamiseks. „Opsalis on inimesi
nii Puhjast kui ka kaugemalt, te
gemist on väga värvikireva selts
konnaga, kellega ei hakka kunagi
igav.“ Peale selle on just rahvatants
see, mis viis Riinu kokku tema
abikaasaga.

vikust kaks kilomeetrit eemal nen
de perekonna ise ehitatud majas
ja tema sõnul on kõik vajalik väga
lähedal: pood, apteek, kool ja laste
aed, iluteenused, autohooldus jne.
„Väga lähedal on ka tõmbekesku
sed, Elvasse on siit kümme minutit
ja Tartusse kakskümmend minutit
autosõitu.“
Riinu sõnul on nende sõprus
kond hakanud viimastel aastatel
aina enam vaatama ka just Elva ja
mitte alati Tartu poole. „Kui taha
me mõnel õhtul minna välja sööma
või lihtsalt vaba aega veetma, siis
leiame, et seda kõike saabki teha
just Elvas. Oleme sõpradega aru
tanud, et Elvast, kui varem ainult
suvituspiirkonnana tuntud kohast,
on saanud tegelikult seesugune
meelispaik, kuhu võib sõita igal ajal
näiteks looduskauneid kohti või
head toitu nautima.“

Foto: Merilyn Säde
RIINUL ON ELVA VALLAS KOLM ARMASTUST:
TEMA KODU JA PEREKOND, TÖÖ NING RAHVATANTS.

PANE TÄHELE!

Elva valla elanikuks registreerimise
kampaania kestab 21. detsembrini
Elva valla elanikuks registreerimise kampaania kestab 1. 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

Kolm armastust
Riinu sõnul ongi tal Elva vallas
kolm peamist armastust: tema

kodu ja perekond, töö ning rahva
tants.
Riinu perekond elab Puhja ale

Side Puhja kooliga algas Riinul
1984. aastal, kui ta oli koolis ise õpi
lane. „See kool on mind siin hoid
nud – minu töö köidab mind ja ma
teen seda kire ja pühendumusega.
Ilmselt olen siia jäänud eelkõige
seetõttu, et siin on väga hea mees
konnatöö ja meie kool on olnud
alati avatud uuendustele ja initsia
tiivile.“
Puhja koolist on Riin leidnud
mitmeid positiivseid väljakut
seid. „Alustasin käsitööõpetaja ja
projekti
juhina, seejärel hakkasin
inglise keelt õpetama. Olen siit
koolist klassijuhatajana saatnud
teele kaks lendu ja sel suvel teiste
seas ka oma poja,“ kirjeldab ta ja
lisab, et tema jaoks on suur boonus
olnud seegi, et töö on andnud talle
võimaluse ennast teostada, aga ka
särada, katsetada ja algatada.
Riin on MTÜ Perekas liikmena
andnud 10 aastat panuse ka kogu
konnaelu rikastamisse. „Oleme kir
jutanud projekte, korraldanud koo
litusi ja üritusi, korrastanud Puhja
alevikku ja selle ümbrust ning and
nud välja heategevuslikku stipen
diumi Puhja peredele või lastele.“
MTÜ Perekas liikmeskond usub, et
kokkuhoidev pere on kogukonna
jõud.
Riin on kindel, et kui Puhjast ja
ka Elva vallast üles leida oma koht
ja oma inimesed, siis siin on tege
likult olemas kõik selleks, et elada
oma mõtteviisi järgides. „Minu
mõtteviisiks on olnud viimastel
aastatel kolm märksõna: tegutse,
hinga ja sära! Siin pikalt olnuna
tean ma, et see on võimalik just
siin, Elva vallas.“

LÜHIDALT
SA ELVA LASTEJA PEREKESKUST
TUNNUSTATI
PERESÕBRALIKU
TÖÖANDJA
HÕBEMÄRGISEGA

S

otsiaalminister Tanel
Kiik ja rahvastikumi
nister Riina Solman
andsid 25. novembril videosil
la vahendusel toimunud tun
nustusüritusel 62 tööandjale
üle peresõbraliku tööandja
märgised. Teiste hulgas sai
hõbemärgisega tunnustatud
SA Elva laste- ja perekeskus.
Tanel Kiik rõhutas: "Prae
guses situatsioonis, kus ini
meste tervise hoidmiseks
tuleb hoida distantsi ja kor
raldada töö võimalusel kodu
kontorist, on kindlasti olnud
eelis töötaja- ja p
 eresõbralikel
tööandjatel, kes on juba
varasemalt juurutanud paind
likke töö tegemise vorme.
Tulevikutöö hõlmab endas

ka muutusi töö tegemise ko
has ja viisides ning tänavune
välja
kutsete rohke aasta on
selle meile lähemale toonud."
Eestis on 15 aastat antud
välja peresõbraliku tööandja
märgist neile tööandjatele,
kes väärtustavad oma tööta
jaid ning on läbi mõelnud töö
korralduse ja motivatsiooni
süsteemi selliselt, et aidata
kaasa oma töötajate pere- ja
tööelu ühitamisele. Prog
rammis on võimalik taotleda
kuld-, hõbe- või pronkstaset.
Kokku tegeletakse 13 kate
gooriaga, millest kõige olu
lisemad on suhtlemiskliima,
paindlik töökorraldus, info
liikumine. Peale selle veel
värbamine, sisseelamine, pro
fessionaalne toetus ja areng,
sünergia ja kultuur, järelkasv,
terviseedendus, tunnustami
ne ja motiveerimine, töökesk
kond, tagasiside ja uuringud,
töösuhte lõpetamine.
SA Elva laste- ja perekeskus
(sh Järve lasteaed) valiti 2018.
aastal välja 52 taotleja hul
gast. Kokku pääses program
mi 32 tööandjat üle Eesti.
Peresõbraliku
tööandja
märgise programm kestab
1,5–3 aastat, misjärel väljasta
takse organisatsioonile lõpp
märgis.
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JÕULUPUU TOODI ELVAST, AASA TÄNAVALT.

Fotod: Kayvo Kroon

PILDISEERIA JÕULUPUU KESKVÄLJAKULE SAABUMISEST.

Elva vallas algas jõulude
ootamise aeg
25. novembril paigaldati
Elva keskväljakule
jõulupuu (palsaminulg),
mis toodi Elva linnast,
Aasa tänavalt.

P

uu omanik tundis juba
ammu muret, et see võib
tormise ilmaga kukkuda
enda või naabri maja peale,
mistõttu otsustas ta kinkida puu
jõuludeks linnakodanikele.
Nulg on 35 aastat vana ning kaa
lus 2,2 tonni. Puu kõrgus juurekae
last oli ca 25 meetrit.
Jõulupuu jääb Elva keskväljakule
jaanuarikuu keskpaigani.
29. novembril kuulutati välja
advendirahu ning süüdati küün

TULEDESÄRAS JÕULUPUU ELVA
KESKVÄLJAKUL.

lad Elva linna jõulupuul. Esinesid
Elva gümnaasiumi mudilaskoor
ja poiste
koor ning muusikakooli
poisteansambel.
Elva keskväljakule paigaldati ka

Foto: Christopher Meier

lastele jõulukarusell, mis jääb sinna
senikauaks kui jõulupuu.
Elva keskväljakul toimuvad
sündmused igal advendil.
Lisainfo: www.elvakultuur.ee

Elva vallavalitsus sõlmis Elva Pika
tänava rekonstrueerimise lepingu
Elva vallavalitsus sõlmis riigihanke võitnud ettevõttega
Asfaldigrupp OÜ Elva Pika tänava rekonstrueerimise
lepingu, mille maksumus on 1 317 600 eurot. Ehitustöödega
alustatakse esimesel võimalusel. Elva vald sai projekti ellu
viimiseks toetust ka riigilt.

R

ekonstrueerimistööde käi
gus uuendatakse Elva linna
läbiva transiittee asfalt
kate koos aluskihtidega. Rajatakse

s
adeveekanalisatsioon ja uus
tänavavalgustus. Liiklejate ohutu
se tagamiseks rajatakse sõiduteest
eraldi kergliiklustee, mis hakkaks

tulevikus ühendama Tartu mnt
kergteed raudteejaamaga.
Rekonstrueerimistööde käigus
muutub tänav kitsamaks, sest
olemasolev sõidutee annab prae
gu kohati välja neljarealise tee
mõõtmed. Kergliiklustee äärde
tekib ka haljastusriba.
Elva vald sai Pika tänava
rekonstrueerimiseks riigilt toe

tust 477 699 eurot riigihalduse
ministri 15.05.2020 vastu võetud

määruse "COVID-19 eriolukorras
kohaliku omavalitsuse üksustele
investeeringuteks, lammutamise
ja remonttöödega seotudtege
vusteks toetuse eraldamise ning
kasutamise tingimused ja kord"
alusel. Majandus- ja kommuni
katsiooniministeeriumi
antud
määruse „Kohaliku tee ehitami
seks juhtumipõhise investeerin
gutoetus andmise põhimõtted“
alusel saadi toetust 738 962 eurot.
Elva valla omafinantseeringu suu
rus on 100 937 eurot.
Elva vald hankis ehitustööd
riigihangete registri vahendusel
ning hanke eesmärk oli sõlmida
peatöövõtukorras leping 
tänava

täielikuks rekonstrueerimiseks.
Hanke võitis Asfaldigrupp OÜ,
kelle pakkumine oli odavaim
ning kelle pakkumus vastas igati
hankija sätestatud tingimustele.
Tööde tegemise aluseks on Road
plan OÜ koostatud projekt.
Elva vallavalitsus teavitab valla
infokanalites eraldi ehitustööde
algusest, samuti antakse võimali
kest teelõikude sulgemisest aeg
sasti teada.
Lisainfo:
Hegri Narusk, vallamajandusosa
konna juhataja
hegri.narusk@elva.ee või
tel 512 9072
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Kuidas toimub
lumetõrje Elva
vallas?
Juhtnöörid elanikele
lumetõrje tagamiseks
Elva vald tellib teenuse
osutajatelt lumetõrjet
peale avalike teede ka
nende majapidamisteni,

LÜHIDALT
OLULISEMAD
NÕUDED TALVISTELE HOOLDUSTÖÖDELE

E
LUMETÕRJET ALUSTATAKSE SIIS, KUI LUMEKIHI PAKSUS ON
VÄHEMALT 10 CM.

PANE TÄHELE!

Elva vallas (sh linna territooriumil)
teostavad lume ja libedusetõrjet:

kus elatakse aasta läbi.
Oluline on seejuures,
et elanikud oleksid

Puhja piirkond Rämsi Agro OÜ
tel 511 1082

Rannu piirkond OÜ Melior-M
tel 505 3470

tegelikku elukohta ning

Konguta piirkond OÜ Melior-M
tel 505 3470

et neile ei ole antud
omavalitsuse poolt
prügiveo vabastust.

P

Sissesõiduteed tuleb
takistustest puhastada
Siinkohal on Elva vallavalitsusel ja
lumetõrje teenusepakkujate ühine
palve, et elanikud tähistaksid oma

Rõngu piirkond OÜ Melior-M
tel 505 3470

sissesõiduteed ja likvideeriksid või
tähistaksid kõikvõimalikud takis
tused (kivid, piiripostid jms). Peale
selle tuleks kärpida või lasta kär
pida puid ja põõsaid, mis ulatuvad
teedele. Ideaalne on, kui teekoridor
on okstest puhas vähemalt kaks
meetrit tee servast ja nelja meetri
kõrguselt.

Lumetõrjega alustatakse
koolide ümbrusest

registreeritud oma

eale selle on äärmiselt oluli
ne sissesõidutee olukord –
kui puud, põõsad, tõkke
puud, sissesõidukeelumär
gid või muud sarnased takistused
takistavad traktoritel teenust pak
kuda, siis ei saa nad paraku ka seda
teha.

Foto: Pixabay

Rõngu aleviku
piirkond OÜ SL Teenused
tel 519 99996

Elva linna
piirkond AS Eesti Kesk
konnateenused
tel 532 26671

Aakre piirkond -

Palupera
piirkond -

OÜ Greengreid
tel 504 8348

OÜ Tasemix
tel 505 3426

Lumetõrjet tegevad ettevõtted
lähtuvad tõrjet tehes tee talviste
seisundinõuete tasemest nr 1 ehk
koheva lume puhul peab lume
kihi paksus olema 10 cm, millest
alates alustatakse hooldamist igal
juhul. Väiksema lumekihi korral
hindame olukorda ja puhastame

teid vajaduse järgi.
Traktorid alustavad lumetõrjega
reeglina koolide ümbrusest ja sealt,
kus liigub ühistransport. S
amuti
sealt, kus on tihedam liiklussagedus.
Tavaolukorras on vallateedel
hooldustsükli aeg 12 tundi, ekst
reemsemate lumesadude korral 24
tundi.
Palume mõistvat suhtumist ja
head koostööd ka kodanikelt.

E

Paberkandjal jäätmekavaga on
võimalik tutvuda Elva vallavalit
suse (Kesk 32, Elva) fuajees info
lauas.
Arvamused ja ettepanekud
palume esitada 20. detsembriks
aadressile elva@elva.ee või saata
kirjalikult aadressile Kesk 32, Elva
linn, 61507.

Jäätmekava avalik arutelu toi
mub 22. detsembril algusega kell
18 Elva vallavalitsuse volikogu
saalis. Seoses COVID-19 viiruse
levikuga võib avalik arutelu toi
muda veebikeskkonnas, sellest
teavitatakse eelnevalt Elva val
la veebilehel. Arutelul osalemi
seks palutakse end registreerida.

Siinjuures toome välja olu
lisemad nõuded talvistele
hooldustöödele:
Sõidukite parkimisel tuleb
sõiduki kasutajal tagada, et
pargitud sõidukid ei segaks
avalikes kohtades lumekoris
tust.

 õikidele
K
registreerunutele
saadetakse info ka otse, kui avalik
arutelu toimub veebis.

Kinnistuomanikule on
pandud kohustused:
» koristada kõnniteelt lumi
ja jää ning tõrjuda libedus.
Eelpool nimetatud tööd
peaksid olema tehtud
hiljemalt hommikuks, sest
jalakäijate kinni tallatud
lund on hiljem oluliselt
raskem koristada. Vajadu
sel tuleb kõnniteed korras
tada ka päeva jooksul;
» kõnniteel peab olema
puhastatud jalakäijatele
ja jalgratturitele vähemalt
üks meeter käiguruumi;
» hoonete välistrepid tuleb
hoida puhtana ning välti
da sellel libeduse teket;
» katuselt, räästast või
muudest kohtadest tuleb
varisemisohtlikud ehi
tusdetailid, lumi ja jää
eemaldada ohutul viisil
ning vajadusel tähistada
ohtlik ala;
» hoida lumest puhtana pu
hastusalal asuva hüdrandi
ümbrus.

Lisainfo:
Margit Berg-Jürgens,
keskkonnaspetsialist
tel 5305 2500 või
margit.berg-jurgens@elva.ee

Keelatud on:
» tuha kasutamine lume- ja
libedusetõrjeks;
» lume lükkamine sõidu
teele.

Hegri Narusk,
vallamajandusosakonna juhataja
hegri.narusk@elva.ee või
tel 512 9072

Elva valla jäätmekava 2021–2026 eelnõu on
kuni 20. detsembrini avalikul väljapanekul

lva valla jäätmekava aas
tateks 2021–2026 eelnõu
avalik väljapanek toimub
23.11.–20.12.2020 ning selle
aja jooksul on kõigil v
 õimalik
esitada oma ettepanekuid
ja 
arvamusi. Eelnõuga saate
tutvuda Elva valla kodulehel
www.elva.ee/jaatmemajandus.

lva vallavalitsus pa
lub kõigil kinnistu
omanikel vaadata üle
oma hoonete katused ning
lume tulles vajadusel kõr
valdada sealt ohtlik lumi
ja jääpurikad, et ära hoida
õnnetused, mida põhjus

tavad katuselt alla kukkuv
lumi ja jää.
Ühtlasi palume kõigil olla
kinnistuga külgneva kõnnitee
hooldamisel tähelepanelikud,
sest keeruliste ja kiiresti muu
tuvate ilmastikutingimuste
tagajärjel võivad kõnniteed
muutuda ohtlikult libedaks.
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Selgusid Elva valla kaunis linna
kodu ja kaunis maakodu 2020
Elva valla kauni linna
kodu ja kauni maakodu
tunnustused anti üle

Birgit ja Alari Arraku
kodu Loku Talu
Neemiskülas

28. novembril Elva valla
Külade Kärajatel. Kauni
linnakodu tiitli sai Anne
Kalinina kodu Elvas,
Mahlamäel ning kauni
maakodu tiitli sai Birgit
ja Alar Arraku kodu Loku

ANNE KALININA KODU MAHLAMÄEL.

Fotod: Jaanika Saar

talus, Neemiskülas.
JAANIKA SAAR
VALLAARHITEKT

K

ogukonna
valdkonna
tunnustusüritusele olid
kutsutud kõikide kodude
esindajad, kuid kõik soo
vijad said tunnustusüritust jälgida
veebiülekande kaudu.
Elva valla kaunis kodu 2020
konkursile laekus kaheksa kandi

daati. Nende seas oli üks objekt
„kaunis avalik ruum“ kategoorias,
üks objekt „kaunis ehitis“ kategoo
rias ning kuus objekti „kaunis kodu
ja aed“ kategoorias. Kuna avaliku
ruumi ja kaunis ehitis kategoorias
laekus kummaski ainult üks kan
didaat, otsustas komisjon parimat
nendes kategooriates mitte valida.
Kodusid laekus konkursile aga kah
te tüüpi – neli linnakodu ja kaks
maakodu.
Kauni kodu võtjad esitatakse
edasi „Eesti kaunis kodu 2021" maa
kondlikku vooru.

BIRGIT JA ALARI ARRAKU KODU LOKU TALUNEEMISKÜLAS.

Kauni kodu
võitjad esitatakse
„Eesti kaunis
kodu 2021"
maakondlikku
vooru.

Meeldetuletus
lemmikloomapidajatele

H

ea loomaomanik! Tule
tame meelde, et alates 1.
jaanuarist 2022 on Elva
valla territooriumil elavate kas
side ja koerte kiibistamine ko
hustuslik. Soovitame oma lem
miklooma kiibistada aegsasti.

osa oma taimedest toob Anne koju
metsast (loodusest). Mingil põhju
sel kasvavad need tema juures aga
hiiglaslikeks – näiteks tulbid olla
ühel aastal lausa nabani kasvanud.
Anne kodust ei puudu ka väike
tarbeaed ja veesilm. Aeda satuvad
uudistama tihti ka möödakäijad,
kelle Anne lahkesti aeda uudistama
lubab.

Elva valla koerte ja kasside pida
mise eeskirja kohaselt on looma
pidaja kohustatud teostama oma
looma väljaheite kohese korista
mise teise isiku omandis olevalt
kinnistult ning avalikest kohta
dest. Peale selle tuleb jägida, et

Anne Kalinina kodu
Mahlamäel pakub
üllatusi
Ühes väikeses punases majas,
metsa serval, kauni Elva jõe kaldal,
toimetab perenaine Anne, kes on
üks äraütlemata huvitav naine –
sama huvitav on ka tema kodu.
Anne puhul on tegu suure taas
kasutajaga. Tema „võluaias“ leiab

koer või kass ei pääseks looma
pidaja järelevalveta teise isiku
omandis olema kinnisasjale sh
avalikku kohta.
Kui Te toidate hulkuvaid loomi,
siis tuleb ka nendega tegeleda –
koristada nende tekitatud reostus
ja tagada heakord. Kui te hulkuvat
looma enda vastutada ei taha, siis
tuleb koheselt helistada valla
valitsuse heakorraspetsialistile, et
seejärel kutsuda loomapüüdjad.

igal nurgal üllatavaid detaile: port
selankannust linnumaja, kübaraga
mannekeen kõrreliste vahel, lille
dega kaunistatud troon ja isegi
vikerkaar sätib ennast pildistamise
ajaks aiatoolide kohale.
Anne on selles aias toimetanud
umbes 18 aastat ja maja on pere
konna käes kolmandat põlve. Maja
ehitasid Anne vanaema ja vanaisa.
Tähelepanu väärt on fakt, et suure

Ärge jätke toitu avatult õue ning
kasutage kinniseid kompostreid.
Vabalt kättesaadav toit meelitab
soovimatuid loomi ja linde.
Agressiivselt käituvatest koer
test, kes on oma territooriumilt
lahti pääsenud, tuleb teatada vii
vitamatult vallavalitsusele, siis on
reageerimise aeg kõige kiirem ja
tõenäoliselt ka tulemuslikum.
Kui märkad hulkuvat looma,
anna temast märku:

Mõni kodu on kohe selline, kus
kõigil on hea olla – see suurel kin
nistul asuv Loku talu on peremees
Alari vanaisa kodutalu. Koos pere
naise Birgitiga on talus elatud 11
aastat. Peres kasvab kolm last.
Kodu on kujundatud täpselt nii,
et lastel oleks tegevust ja vanema
tel koht, kus vaikust ja ilu nautida.
Võrdlemisi suur tarbeaed on pere
naise enda kujundatud ja rajatud.
Kõik taimed kasvatab perenaine
ise ning turult neid ostmas ei käi.
Hoonetest on huvitavaim vana talu
palkidest tehtud suitsusaun, mida
kasutatakse väga tihti.
Talu peremees on laste mängu
väljaku ehitanud ise – mitmeton
nisele kivirahnule on laste jaoks
kinnitatud ronimisseina elemen
did, et valdused oleks võimalik ikka
kõrgelt üle vaadata. Tegelikult on
perenaise käsul mitmeid suuri kive
ja kivihunnikuid mööda talumaad
ringi paigutatud. Ühe otsas neist
võib näha vanade põllutööriistade
näitust, mis on pilgu püüdmiseks
kirevaks värvitud.
Talus kasvavad ka kolm lammast
(Boss, Tupsu ja Tillu), kaks kääbus
kitse (Tuki ja Nuki), kass ja kanad.
Viimastele on aedikusse ehitatud
lausa spaa! Perenaine on ääretult
sümpaatne noor naine, kes ei k
 arda
ise lambaid pügada ega ka muid
aiatöid teha. Ka putukatele on abi
hoone seinale ehitatud oma majad.
Mõned kodud on kohe sellised,
kus kõigil on hea olla.

» Esmaspäevast reedeni kell
8–16.30 telefonil 5886 1600 või
sten.saarekivi@elva.ee.
» Töövälisel ajal ja nädalavahe
tusel, kui ohus on inimese või
looma tervis ja elu, helistada
häirekeskusesse 112.
» Vigastatud või linna eksinud
metslooma leidmisel helistada
keskkonnainspektsiooni öö
päevaringsele valvetelefonile
633 1313 (uuest aastast 1247).

6

Elva valla leht

7. detsember 2020

Nr 84

KOGUKOND

Kirepi küla valiti
Tartumaa aasta külaks

LÜHIDALT

Palupera piirkonnakogu
tegemised
Palupera ja Hellenurme elanikud kõsivad ikka aeg-ajalt,
kuidas piirkonnakogul läheb ning millega tegeletakse.
Peale kolme tegutsemisaastat võib öelda, et Palupera
piirkonnakogu on olnud aktiivne ja konstruktiivne.

K
ŽÜRII TÕI KIREPI KÜLA PUHUL ESILE NOORUSLIKU JA POSITIIVSE ENERGIAGA
TEGUTSEMIST NING JULGET PEALEHAKKAMIST IGAS VALDKONNAS.

Kodukant Tartumaa andis 25. novembril üle
Tartumaa aasta küla 2020 tiitli, mille sai Kirepi
küla. Žürii tõi Kirepi küla puhul esile noorusliku
ja positiivse energiaga tegutsemist ning julget
pealehakkamist igas valdkonnas.

Ž

üriiliikmed tunnustasid
ka Kirepi külaelu eden
dajaid selle eest, et nad
püüavad igal sammul
oma kodukohta turvalisemaks
muuta ning loovad uusi traditsioo
ne. Et jaanipäeva paiku kimbutas

Eestit veel esimene koroonalaine
ja suured jaanipeod jäid ära, otsus
tas Kirepi rahvas oodata, mil viirus
veidi hõlpu annab, nii võetigi vastu
plaan tähistada hoopis juulipäeva,
mis leidis aset 25. juulil.
Kirepi küla sai 2019. aastal Elva

Foto: Tiit Hellenurm

valla aasta küla tiitli ning on teki
tanud oma tegevusega elevust ka
kaugemalt pärit rahvas. Näiteks
paigaldasid nad eelmisel aastal Ah
haa pingist inspireerituna tee äärde
hüüatussildid: Ihhiii, Ohhoo, Uh
huu jne, mis levisid sotsiaalmee
dias kulutulena ja said väga palju
positiivseid reaktsioone.
Samuti osales Kirepi küla sel
aastal Euroopa saunamaratonil,
kus nad said kuue päevaga ehitatud
saunale rahva lemmiku tiitli.
Peale Kirepi küla kandideeris
tiitilile veel ka Koogi küla Tartu
vallast.

oostöö vallaametnike ja kogukonnaga on sujunud kenasti
ja asjalikus töömeeleolus.
Peetud on mitmeid koosolekuid ning kujundatud piir
konna arengut toetavaid otsuseid. Teemad on olnud seo
tud peamiselt Palupera ja Hellenurme külaga. Paluperas on kaasa
räägitud nii m
 õisakooli arenguküsimustes, aga ka Miti karjääriga
seotud küsimuste lahendamistel.
Klaveriküla veeprobleem on valla fookusesse saadud ja vald o
 tsib
ka aktiivselt lahendusi ning teisalt saab valda tänada Klaveriküla
tolmuvaba katte otsuse eest (ehitatakse 2021. aasta kevadel). Miti
karjääriga seotud mured nagu näiteks müra, liikluskoormus,
loodusrüüste jms on aga veel päevakorras, mida aitame jõudumööda
ka lahendada.
Hellenurme külas on arendustegevused käimas. Hellenurme
mõis on avalikkusele avatud ning valla arengukavasse on esitatud
ette
panekuid piirkonna arendamiseks: jõe korrastamine kanuu
matkadeks, teenuskeskuse kolimine mõishoonesse jne.
Piirkonnakogu tegevuse kajastus on jäänud tahaplaanile, kuid
püüame edaspidi seda viga parandada.
Piirkonnakogude kohta leiab infot: w
 ww.elva.ee/piirkonnakogud.

Kõik mõtted, soovid ja ettepanekud on teretulnud piirkonnakogu
e-aadressile palupera@elva.ee.
Palupera piirkonnakogu nimel
Ly Voolaid ja Ermo Kruuse

Kiriku-uudiseid Puhjast
Puhja kiriku katusevahetus on silma jäänud paljudele. See
hiigeltöö peaks lõppema uue aasta jaanuaris. Täname kõiki
toetajaid!

E

elneva varju on aga jäänud
suur muutus pastoraadis.
Pastoraat tagastati kogudu
sele ligi 30 aasta eest pea kasutus
kõlbmatuna. Tänu Leader projekti
rahale said nüüd korda kuus tuba
ja enamuse elektrisüsteemist. Üht
lasi lapiti avariilises seisundis ka
tuse läbijooksud. Aitäh Rehe Ehi
tus OÜ-le hea stiilse teostuse eest!
Uuendatud majaosa on nüüd
avalikus kasutuses: koht on nii
kirikumuuseumile, kriisikodule
kui ka palverändurite öömajale.
Peale selle peame seal koosole
kuid, lauluproove, võõrustame kü

lalisi jne. Kirikla on saanud nagu
uue hingamise.
Paraku tuleb tõededa, et uutes
ruumides pole vett – ei saa pesta
käsi, pole dušši ega WC-d. Nii
see jääda ei saa, nüüd peavad
ka need vett nõudvad kambri
kesed 
valmima. Ilmselgelt pole
väikesel kogudusel selleks piisa
valt raha. Viimaste aastate suur
projektide omaosalused on me
kassa sootumaks tühjendanud.
Sestap jätkame tuttaval moel –
palume avalikkuse abi. Peatselt
käivitub Hooandja keskkonnas
rahastamisalgatus Puhja kirikla

PASTORAADI ÜLATUBA ENNE JA PÄRAST REMONTI.

hügieeniruumide heaks. Need,
kel Hooandja kaudu annetamine
võõras või võimatu, saavad oma
eriannetuse teha ka lihtviisil ehk
ülekandega EELK Puhja k
 oguduse
arvele
EE817700771001492603
(LHV) või EE912200001120103145
(Swedbank).

Arukalt ja ettevaatlikult tegut
seme aga edasi. Äsja oli Taize pal
vus (aitäh, Urmas Nagel, Räpina
õpetaja), advendiaega alustasime
kirikukontserdi ja küünla süüta
misega, 19. detsembril annab kiri
kus jõulukontserdi Karijärve Keel
pilliorkester.

Fotod: Tiit Kuusemaa

Kirikus jätkuvad jumalateenis
tused ja kui eriolukorda ei tule,
saame jõuludki turvaliselt kirikus
vastu võtta. Olgu Kõigeväelise
kaitsvad käed me üle!
Tiit Kuusemaa,
Puhja koguduse õpetaja
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TÜDRUKUTE 3X10 LASKU STANDARDHARJUTUSE ESIKOLMIK.

POISTE LAMADES HARJUTUSE ESIKOLMIK.

Fotod: Elva LSK erakogu

Elva noorlaskurid tõid meistri
võistlustelt koju kuus medalit
Eesti B-klassi meistri
võistlustelt Põlvas said
Elva noored laskurid
ühe kuld- ja viis
pronksmedalit.

KARL KONTOR

O

ma esimese Eesti meistri
tiitli võitis poiste lamades
harjutuses Mihkel Villem
Kõps, lastes 30 lasuga 303,4 silma.
Samas harjutuses püstitas isikliku

Oh seda naljakat
boheemlast!
Leopold Ottomar Hansen sündis 27. novembril 1879.
Tänavu oleks ta saanud 141-aastaseks. Tänavune 141.
sünniaastapäev ei ole juubel, seega meenutagem andekat
omakülameest sedapuhku kui koloriitset koomikut nii
laval kui elus. Ka tõsiseid lavarolle oli Leopoldil tema
300 mängitud osa hulgas väga palju.

K

uid kasvuga oli Leopold
Hansenil probleeme. Na
poleon oli 1,68 m pikk, Pu
tin on 1,65, meie mees kasvas aga
ainult 1,60-seks! Ehk oleks teda
pisutki lohutanud tutvus Rolan
Bõkoviga ehk vend Johannesega
„Viimsest reliikviast“, kes oli vaid
1,58 m pikk... Samas oli Hansen
väga elurõõmus ja suur optimist.
„Oh seda naljakat boheemlast!“
ohhetasid Elva suvitusalevi pee
ned daamid, kui trehvasid Kesk
tänaval sümpaatse näoga väikest
mehikest. Mehel oli kuhjaga põh
just neid kadakasakstest ülbikuid
õrritada. Lahket nägu ta neile ei
teinud – näitleja repertuaaris oli
lademete viisi erinevaid grimasse.

Ka kostüümivalik oli meelega är
ritav: kortsus anstuhh, mis kuna
gi pintsak oli, jalas niineviisud.
Viimased olid poole suuremale
jalale ja heinatuustidega parajaks
topitud.

Mis trots tal alevi
daamide vastu oli?
Nad klatšisid teda ema kaela peal
elamise (tegelikult oli poeg ainuke
toitja), poissmees olemise (tegeli
kult putkas abikaasa koos tütrega
Saksmaale) ja teab veel mille eest.
Ka selle eest, et ta kostitas Arbi
järve kaldapealsel asula rikkamaid
mehi väga maitsva ja muidugi joo
vastava koduveiniga. Härrad tulid
ju hiljem „lõhnadega“ koju või,

rekordi 297,8 silmaga ka Kaimar Kal
nitski, saades hinnatava kolmanda
koha. Meie poiste vahele kiilus
ennast narvalane Artjom Plotnikov.
Ülejäänud poiste püssiharjutu
sed võitiski tema. Õhupüssi harju
tuses jäi Mihkel napilt neljandaks,
kuid 3x10 lasku standardis tuli taas

mis eriti hull, täiendasid kraadiva
rusid lausa kõikides Elva k
 õrtsides
järjest.
Hansenil oli mitmeid värvikaid
rolle ja oskusi. Naljakalt oskas ta
seletada isegi oma sünnilugu. Äm
maeit õngitsenud Hansen-juunio
ri välja Jõgeva villaveski vesiratta
vahelt ja seejärel sahkerdanud tite
Leopoldi emale maha. Ämmaeit
olnud nii mehelik, et kandnud
isegi habet. Too mees-naine käi
nud Hansenite pool ka hiljem ja
õpetanud peenleiba tegema. Leo
jälginud suure hoolega, kuidas pa
garist ämmaemand tainast „lih
vis“: „Kui ta kaant liigutas, tõusis
selle vahelt tihe kahin ja astja üm
ber kogunenud prussakad panid
padinal minema“...

Naljategemine on väga
tõsine asi
Naljamehe biograaf peab kind
lasti kahtlustama, kas ei olnud
inimesel selleks eeskujusid juba
tema lapsepõlves. Leopoldil oli.
Üks neist piilub Hanseni mõnusa
raamatukese („Karjapoiss on ku
ningas“) kaante vaheltki välja. See
oli autori sünnikoha, Laiuse lossi
külje all asunud Antsu talu lähi
konna eluaegne karjane Lõpeküla

pronksmedalile 259 silmaga. Kai
mar oli siin viies 236 silmaga.
Tüdrukute püssiharjutustes
jagasid kirkamad medalid Narva

laskur Anastassia Olewicz ja Kaiu
neiu Susanna Sule. Anastassia tegi
vägeva võidutulemuse õhupüssi
harjutuses, võites selle kindlalt

Kõku. Too tillitanud mõisahärragi
ära. Palunud saksalt tiba piibu
tubakat, puistanud aga pakutud
koti oma hiigelkarmanisse päris
tühjaks. Ning pannud asemele
kuivanud sõnnikut. Tänapäevase
kontekstiga see nali enam hästi
ei sobitu, aga üle saja aasta tagasi
tegi mehest kohe kangelase.

Lood elust enesest
Üht lugu meenutas teatrimees ka
sellest ajast, kui oli juba Vanemui
ses supil ja seebil. Teda kutsutud
politseisse ja teatatud, et härra
Hansen on sünnivallale võlgu.
Kusjuures karjapoisiajast saati.
Nüüd siis protsentidega ja puha.
Talle seletati, et Laiuse vallama
ja ehitatud omal ajal kolm aastat
ja ehitusraha võetud igalt elani
kult võrdselt. Eks pidanud võtma
ka karjapoisilt, st Leopoldilt, aga
karjaspoiss saadi alles praegu kät
te. Hansen maksnudki ajapikku
oma „võla“ ära.
Mehe suureks üllatuseks ilmu
nud mõned aastad hiljem tema
ette teine pristav ja nõudnud
uuesti võla maksmist. „Kuhu too
eelmine pristav jäi,“ küsinud Leo
pold. „See mees pani ameti maha.
Nüüd on ta limonaadivabriku
omanik“, vastanud politseinik.
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416,3 silmaga, samaväärse sum
ma 310,7 silma ja suure eduga või
tis Susanna lamades harjutuse.
Standardis lasid tüdrukud võrdse
tulemuse 285 silma ja sisekümne
te võrdluses oli ühe võrra parem
Olewicz. Nii jäi teistele jagada vaid
kolm pronksmedalit ja need kõik
noppisid Elva tüdrukud. Sealjuures
polnud tulemused sugugi nõrgad
ja allajäämine kahele liidrile oli ko
hati väga napp. Nii kaotas lamades
harjutuses kolmanda koha võit
nud Nathalie Lessing hõbemedali
Olewiczile vaid 0,6 silmaga ja õhu
püssiharjutuses isikliku rekordiga
402,4 silma pronksi võtnud Kris
tina Mölder teiseks jäänud Sulele
vaid 2,1 silmaga. Standardis tegi
suurepärase laskmise taas Natha
lie, võites 280 silmaga oma teise
pronksmedali sellelt võistluselt.
Kuue parema hulka jõudsid veel
Kristina Mölder lamades harjutu
ses neljandana ja Mariette Pennar
õhupüssi harjutuses kuuendana.
Klubide punktiarvestuses jäime
alla vaid Narvale ja aasta noortes
pordi tulemuste kokkuvõttes tõu
sime Ülenurme klubiga jagama
3.–4. kohta. Napilt jäi meie ette
Haapsalu.

Uus pristav aga limonaadiette
võtet osta ei saanud, sest näitlejal
olid maksekviitungid alles.
Meie lavastaaril oli lapsepõlvest
kaasas ka kurvemaid lugusid. Ühel
hommikul küsinud ta emalt koh
vi juurde piima. „Nüüdsest peale
hakkame mustalt jooma“, kostnud
ema. “Isa mängis eile öösel Kant
küla kõrtsis meie T
 ähiku kaarti
dega maha ja Mustvee lihunikud
viisid ta täna öösel minema“.
Tänu isale Leopold elvalaseks
saigi. Lehmale läks kaardivõlana
järele ka Antsu talu. Tuldi Elvasse,
et ehk läheb raudtee-ehitajatele
kiviraiduri abi vaja. Peavari leiti
Kraavi talu alatares. Hiljem ehitas
Leopold samasse kohta, „Kraavi
maa peal üle kraavi“, nagu talle
meeldis öelda, oma maja. Isegi
mitu. Terve majapidamise.
Elva naljakas boheemlane
jõudis end üle kogu Eesti kuulsaks
teha kui „Kapsapea“ Pliuhkam,
„Pisuhänna“ Piibeleht ja Julk-Jüri
„Kevades“. Hiljem mängis „Mets
kaptenis“ kogukat Jõnni kiitsakas
Järvet.
Kalju Hook
Koduloo rubriigis kirjutab Kalju
Hook Elva vallaga seotud inimestest, kohtadest ja sündmustest.
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Nähtamatud jäätmed on keskkonnale koorem
Iga uue asja tootmise

jäätmete teket kui asjade ära
viskamisel tekkivaid jäätmeid.

käigus tekib suur hulk

» Paranda – Kui midagi on katki
läinud, eelista äraviskamisele ja
uue asja ostmisele olemasoleva
parandamist.

jäätmeid, mida me
kaupa ostes ei näe
ega sageli teagi, et

» Laenuta – Kui parandamine
pole võimalik, kaalu kas vajad
uut toodet endale või saak
sid selle sõbralt või teenuse
pakkujalt vajalikeks tegevusteks
laenata.

need olemas on. Neid
jäätmeid nimetatakse
nähtamatuteks
jäätmeteks.

» Osta kasutatud toode – Kui
parandamine ega laenutamine
pole võimalik, eelista kasutatud
toodete soetamist.

Nähtamatud jäätmed –
mis need siis on?

I

ga uue asja tootmiseks kasuta
takse hulgaliselt toormaterjale:
naftast puiduni ja erinevates
metallidest puuvillani. Peale
selle kulub alati vett ja energiat.
Nii tekib tootmise käigus suur hulk
jäätmeid, mida me kaupa ostes ei
näe ega sageli teagi, et need ole
mas on. Neid jäätmeid nimetatak
se nähtamatuteks jäätmeteks ning
reeglina on nende keskkonnamõju
suuremgi kui vana ja katkise toote
käitlemisel tekkiv. Näiteks hinna
takse, et uue sülearvuti tootmisel
tekib nähtamatuid jäätmeid ligi 1,2
tonni.

PARIMAD JÄÄTMED ON NEED, MIDA EI TEKIGI.

Selleks, et tootmine ja tarbimi
ne oleksid keskkonnahoidlikumad
ning väiksema negatiivse mõjuga
loodusele ja inimese tervisele, on
oluline toodete kasutusiga piken
dada ning nende parandamine ja
uuesti ringlusesse võtmine või
malikult lihtsaks teha. Nii vähe
neb uute asjade tootmise vajadus
ning sellega seoses jäätmeteke ja
reostus.

» Otsi märgiseid – Osta võimalu
sel selliseid asju, mis on val
mistatud keskkonnasäästlikult
ja vastutustundlikult, selleks
aitavad sind vastavad märgised.

Foto: nähtamatudjäätmed.ee

Mida teha, et
nähtamatute jäätmete
teket vähendada?

hulga ressursse, mis muidu kuluks
uue toote valmistamiseks. Parimad
jäätmed on need, mida ei tekigi.

Uut toodet ostes tuleks iga kord
kaaluda, kas seda ikka on vaja või
oleks lahendus näiteks vana asja
parandamine, kelleltki laenuta
mine või siis hoopis endale toote
kasutatuna ostmine. Kõik need te
guviisid aitavad kokku hoida suure

Näpunäited,
kuidas vähendada
nähtamatuid jäätmeid:
» Vähenda tarbimist – Ostes
ainult neid tooteid, mida tõesti
vaja on, vähendad nii tootmis

» Kogu jäätmeid liigiti – Kind
lasti kogu tekkivad jäätmed
liigiti, et neid oleks võimalik
taas ringlusesse võtta.
» Pakendivabalt – Osta tooteid,
millel on võimalikult vähe
pakendit, sest ka selle tootmisel
tekib palju nähtamatuid jäät
meid.

Palupera kooli tegemised
Palupera põhikool on viimasel ajal mitmel erineval rindel
tegutsenud. Lõppenud on kolm suuremat projekti ning
põnevate tegevustega jätkatakse ka edaspidi.
KAIRIT LEESALU
PALUPERA PÕHIKOOLI
HUVIJUHT

T

änu Ideeviida 
projektile
„Meediaring
Palupera
koo
li” sai tööd alustada
meediaring, mille esimested tööd
on lühifilmid.
Projekti raames soetati koolile
tehnika ning koolituste käigus
said õpilased filmialaseid tead
misi, mida nüüd alustavas ringis
teistele õpilastele edasi anda.
Peale selle said Palupera põhi
kooli kolm näitlemishuvilist õpi
last, Lisandra Jants, Rebeka Plaan
ja Noora-Liisa Mändmets, osa

kooliteatrite meistriklassist, mille
raames toimus Teatri Kodus kaks
kohtumist tippnäitlejate Karl
Robert Saaremäe ja Inga Lungega.
Esimesel kohtumisel räägiti
dialoogi tähtsusest ja rollist, teisel
kohtumisel harjutati lavakõnet ja
erinevaid kõnetehnikaid.
Viirus meid ei murra! 
Kuigi
kevadel saabunud eriolukord pea
tas paljudel erinevaid tegevusi,
sealhulgas paljude ringide tööd,
siis meie aktiivsed Globe`i ringis
osalejad tegutsesid edasi. Vaatlu
sed jätkusid, tulemuste esitami
ne „kolis” veebi. Selle tulemuseks
on taaskord saabunud sertifikaat.
Tublid globe-tajad tegutsevad
edasi ka praegu.

KOOLITEATRITE MEISTRIKLASS
INGA LUNGEGA.

GLOBE SERTIFIKAAT.

Fotod: erakogu

KOOLITUSED PROJEKTI „MEEDIA
RING PALUPERA KOOLI” RAAMES.
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Päästeamet
soovib ohutuid
jõule ja
aastavahetust!
Kuigi jõulud ja aastavahetus on ülekaalukalt täis
meeliülendavaid hetki, varitseb kodus kahjuks sel
ajal ka hulganisti ohte. Päästeameti jõulutervitus
tega käivad sestap ikka käsikäes nõuanded ohutuse
tagamiseks.
TAAVI SIILBEK
LÕUNA PÄÄSTEKESKUSE
ENNETUSBÜROO PEA
SPETSIALIST

P

ühade ajal luuakse palju
des kodudes hubast mee
leolu lahtise tulega – olgu
selleks küünlaleek või
mõnusat soojust kiirgav kamina

tuli. Oluline on meeles pidada, et
lahtist tuld ei tohi jätta täiskas
vanute järelevalveta. Mänguhoos
lapsed või eluruumis ringi liiku
vad lemmikloomad võivad põleva
küünla kergelt ümber ajada ja tule
kahju süüdata. Küünal peab olema

asetatud kindlale alusele ja eemale
süttida võivatest esemetest, nagu
näiteks kardinad või teler. Tule
tegemise vahendid on parem laste
käeulatusest eemal hoida ja tulega
seotud ohte põnnidele selgitada.

Hoiduge ahju
ülekütmisest
Kamina või ahju kütmisel olge kin
del, et see on korras ning hoolda
tud. Hoidke põlevmaterjal kütte
seadmest, eriti koldesuust, ohutus
kauguses, et see kuumusest või sä
demetest ei süttiks. Hoiduge ahju
ülekütmisest. Ülekütmine, hoole
tus kütmisel ja hooldamata kütte
seadmed on külmal ajal sagedase

PANE TÄHELE!

Päästeameti 10 soovitust pürotehnika
kasutamisel
» Osta pürotehnilisi tooteid ainult vastavat luba omavast müügi
kohast. Ära osta tooteid turult või suvaliselt isikult tänaval.
» Hoia tooteid kuivas, ohutus ja lastele kättesaamatus kohas.
» Ära kasuta tooteid alkoholijoobes olles.
» Kontrolli enne toote kasutamist, et sellel poleks mehaanilisi
vigastusi. Vigastatud toode tagasta müüjale.
» Vali toote kasutamiseks sobiv aeg ja koht, arvestades nii öörahu,
ilmastikuolude kui ka toote ohutu kaugusega inimestest, hoone
test ja sõidukitest.
» Kasuta toodet üksnes kasutusjuhendis ettenähtud viisil (ohumaa,
süütamise viis, vanusepiirang).
» Ära viska toodet tulekoldesse ega inimeste või loomade suunas.
» Ilutulestiku tegemisel ära hoia toodet käes ega kummardu selle
kohale.
» Kui toode ei rakendu, oota mõnda aega enne selle üles korjamist.
Ära jäta sellist toodet vedelema ega viska prügikasti, vaid tagasta
müüjale.
» Selgita lastele pürotehnikaga seotud ohtusid, räägi vanusepiiran
gutest ning näita eeskuju ilutulestiku ohutul käsitsemisel.

mad tulekahju põhjused.
Tähtis on järgida ohutust elektri
kasutamisel. Veenduge, et elektri
juhtmestik oleks terve ja ärge koor
make juhtmeid üle. Traditsioonili
ne elektriküünaldega kaunistatud
jõulupuu võib kuivades äärmiselt
tuleohtlikuks muutuda. Kui üle
koormusest kuumenenud piken
dusjuhe või vigane elektriküünal
selle süütab, põleb puu ära sekun
ditega ning süütab ümbruse. Kui
vamise ennetamiseks andke kuuse
puule piisavalt vett.

Kui teete sööki,
jääge kööki
Kahjuks puutuvad päästjad jõu
lude ajal sageli kokku pliidile või
ahju küpsema unustatud toidust
algavate tulekahjudega. Kui teete
sööki, jääge kööki! Kaua k
 üpsevate
toitude valmistamisel kasutage

taimerit, et toit ei ununeks ning
kõrbema ei läheks.
Puhkenud
tuleõnnetusest
annab kõige kindlamini märku

töökorras suitsuandur. Jõulud on
hea aeg kinkida lähedastele uus

Toidupank kogub
toiduannetusi, et katta
abivajajate pühadelaud
Eesti Toidupank koostöös toidu- ja esmatarbekaupade
e-poe Barboraga kutsuvad üles jõuluootuses meeles
hoidma abivajajaid ning annetama jõulupühade eel
toidukaupa puudustkannatavatele inimestele.

B

arbora e-poes saavad kõik
heasoovijad 23. novemb
rist kuni 31. detsembrini
teha toiduannetusi, aitamaks
katta majanduslikesse raskustesse
sattunud perede söögilauda ees
seisval pühadeperioodil.
Koroonakriisist tingituna on
Toidupangast abi saavate inimes
te arv märkimisväärselt kasvanud
ning ulatub mõnes maakonnas

aastataguse ajaga võrreldes kahe
kordse tasemeni. Toidupanga
esindaja Claudia Vihma põhjen
dab kampaania vajalikkust: „Ees
tis on üha rohkem neid inimesi,
kel on raskusi endale igapäevase
toidu hankimisega ning kes võib-
olla juba praegu tunnevad muret,
kuidas sel aastal katta enda ja oma
pere jõululaud.“ Ta lisab: „On väga
tervitatav, et heasoovlikud ini

mesed saavad e-poes mugavalt ja
turvaliselt oma annetusega abi
vajavaid peresid jõulude eel toeta
da. Toiduannetuste kogumine in
terneti teel on Toidupanga jaoks
üha olulisem olukorras, kus Eesti

elanikud teostavad oma igapäeva
seid oste aina sagedamini inter
neti teel. Oleme väga tänulikud
koostöö eest Barbora e-poega, mis
seda võimaldab.“
Annetaja leiab Barbora e-poest
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suitsu- või vingugaasiandur. Suit
suandurite tööiga on kuni kümme
aastat. Seega on vaja seadmete
korrasoleku tagamiseks neid aega
ajalt välja vahetada. Vingugaasi
andur kulub ära tahke- või gaasi
kütteseadmetega kodudes, kus
seadmete kasutamisel võib näh
tamatu ja lõhnatu, kuid tervist
kahjustav või lausa eluohtlik üli
mürgine vingugaas tuppa sattuda.

Ilutulestiku ja
pürotehnika kasumine
Pikk pühade periood hõlmab en
das aastavahetuse pidustusi ja vana
aasta ilutulestikuga ära saatmist.
Nendega seotud õnnetuste enne
tamine algab juba poes. 
Katkise
välimuse
ja
kasutusjuhendita
pürotehnikat osta ei tohi.
Soetatud pürotehnikat tuleb
hoida kuivas kohas. Väga oluli
ne on meeles pidada, et rakette ei
tohi lasta rõdult, aknast või käest.
Rakett ei tohi lennata inimeste

poole, katustele või akendesse.
Enne ilutulestiku süütamist veen
duge, et see oleks asetatud lagedale
alale ja kindlale pinnale, et lähedal
ei oleks inimesi, autosid ja hooneid.
Süütamise hetkel ei tohi kummar
duda ilutulestiku kohale ja pärast
seda tuleb kohe eemalduda ohutus
se kaugusesse.
Olge hoolas ja pidage ohutus
reeglitest kinni, et kõik saaks veeta
meeldejääva aastavahetuse kodus,
mitte haiglas.
Rahulikke ja turvalisi jõule ning
meeleolukat aastavahetust!

annetuseks mõeldud ulatusliku
sortimendi, kuhu kuulub kokku
ligi 600 toodet, sh kõrvuti toidu
ainetega ka pühadekingiks sobi
vaid tooteid. „Iga ostuga on või
malik valida annetamiseks sobiv
toode, see vastavalt markeerida
ning meie tarnime annetuse see
järel Toidupangale. Sealjuures
pole annetuse suurus kuidagi pii
ritletud ning võib alata ka ühest
purgist hapukapsastest või pipar
koogipakist," rääkis Barbora.ee te
gevjuht Kirke Pentikäinen.
Eesti Toidupank on asutatud
2010. aastal selleks, et leevendada
vaesusprobleemi Eesti ühiskon
nas ja võidelda toidu raiskamise
vastu. Tänaseks tegutseb Eestis 15
Toidupanka.
Lisainfo:
Claudia Vihma,
Toidupanga projektijuht
claudia@toidupank.ee
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ELVA VALLAVOLIKOGU INFO

LÜHIDALT

Otsused 17.11 istungilt

LUGEJA KÜSIB

Maa
Määrata Käärdi alevikus Männiku tn 3 kinnistu
(69403:004:0186) jagamisel kaheks katastriüksu
seks uutele katastriüksustele koha-aadressid ja
sihtotstarbed: Elva vald, Käärdi alevik, Männiku tn
3, sihtotstarve elamumaa; Elva vald, Käärdi alevik,
Männiku tn 3a, sihtotstarve elamumaa.
Määrata Külaaseme külas Uue-Peedi katastri
üksuse (33101:003:0642) jagamisel kaheks katastri
üksuseks uutele katastriüksustele koha-aadres
sid ja sihtotstarbed: Elva vald, Külaaseme küla,
Uue-Peedi, sihtotstarve elamumaa; Elva vald,
Külaaseme küla, Peedi, sihtotstarve elamumaa.
Määrata
Rebaste
külas
katastriüksuse
(17101:001:0423) jagamisel kaheks katastriüksuseks
uutele katastriüksustele koha-aadressid ja sihtots
tarbed: Elva vald, Rebaste küla, Männisalu, siht
otstarve maatulundusmaa; Elva vald, Rebaste küla,
Männisaare, sihtotstarve maatulundusmaa.
Määrata Pühaste külas, Mustaru katastriüksuse
(60801:001:1150) uueks koha-aadressiks Elva vald,
Pühaste küla, Mustmetsa.
Määrata Palamuste külas, Punga katastriüksuse

(60801:002:1550) uueks koha-aadressiks Elva vald,
Palamuste küla, Pungametsa.
Seada isiklik kasutusõigus Elva valla omandis
olevatele kinnistutele tähtajatult 
tehnorajatiste
talumiseks tähtajatult AS Emajõe Veevärk kasuks
Majala-Väike-Konguta tee L8, Elektrilevi OÜ
kasuks Pombre-Kadaja tee L1 ja Telia Eesti AS

kasuks Elva linnas Mäe tänavale.

Muu
Lisada Elva vallavalitsuse (ametiasutus) teenistus
kohtade koosseisu täiendav hooldustöötaja 1,0
koormusega töökoht.
Muuta Rannu rahvamaja töötajate koosseisu.
Kinnitada riigihanke nr 228438 „Konguta rahva
maja rekonstrueerimine“ tulemused ja sõlmida
hankeleping OÜ-ga CEC, maksumusega 53 154
eurot (km-ta).
Kinnitada riigihanke nr 228534 „Rannu aleviku
sademeveesüsteemi ehitus“ tulemused ja sõlmida
hankeleping OÜ-ga Monoliit, maksumusega 68
340 eurot (km-ta)
Salle Ritso
vallasekretär

ELVA VALLAVALITSUSE INFO

Otsused 24.11 istungilt
Maa

Muu

Seada sundvaldus AS Emajõe Veevärk kasuks Kon
guta külas, Pihlaka kinnisasjale (33101:004:0036).
Sundvaldus seatakse veetorustiku ehitamiseks, re
montimiseks, korrashoiuks, hooldamiseks, asen
damiseks, kasutamiseks ja muul viisil ekspluatee
rimiseks torustike toimimise eesmärgil.
Määrata Rõngu alevikus katastriüksuse
(17101:001:1179) koha-aadress ja sihtotstarve: Elva
vald, Rõngu alevik, Mänguväljaku, sihtotstarve
üldkasutatav maa.
Määrata Tilga külas, Urbajapõllu katastriüksuse
(69401:001:0202) jagamisel neljaks katastri
üksuseks uutele katastriüksustele koha-aadressid
ja sihtotstarbed: Tilga küla, Urbajapõllu, sihtots
tarve maatulundusmaa; Tilga küla, Kurvi, sihtots
tarve maatulundusmaa; Tilga küla, Nulu, sihtots
tarve maatulundusmaa; Tilga küla, Loosu tee L3,
sihtotstarve transpordimaa.
Määrata Kirepi külas, Sireli kinnistu
(69403:002:0100) jagamisel kaheks katastriüksu
seks uutele katastriüksustele koha-aadressid ja
sihtotstarbed: Kirepi küla, Sireli, sihtotstarve maa
tulundusmaa; Kirepi küla, Nõiahamba, sihtots
tarve maatulundusmaa.
Määrata Teedla külas, Kivivare kinnistu
(17101:001:0060) jagamisel kaheks katastriüksu
seks uutele katastriüksustele koha-aadressid ja
sihtotstarbed: Teedla küla, Kivivare, sihtotstarve
maatulundusmaa; Teedla küla, Kivipõllu, sihtots
tarve maatulundusmaa.

Kinnitada riigihanke "Puiestee ja Vaikse tänava
põhiprojekti koostamine“ ja riigihanke "Rannu
kooli rekonstrueerimine" alusdokumendid.
Kinnitada riigihanke "Puhja seltsimaja välis
fassaadi uuendamine" tulemused ja sõlmida
hanke
leping C. T. Grupp OÜ-ga, maksumusega
150 265 eurot (km-ta).
Moodustada Elva valla kogukonnavaldkonna
tunnustamisavalduste jagamiseks komisjon.
Kiita heaks hajaasustuse programmi raames
esitatud projekti „Siimumatsi kinnistu puurkaevu
rajamine“, projekti „Nõmme kinnistu kanalisat
sioonisüsteemi rajamine“, projekti „Puurkaevu
rajamine aadressil Lepiku talu, Majal küla“ ja pro
jekti „Mäeotsa talu septiku paigaldus, Mälgi küla“
aruanded.
Korraldada projekteerimistingimuste andmise
avatud menetlus Elva linnas Jõe tn 6 kehtiva
detailplaneeringu täpsustamiseks ja Elva linnas

Kirde 14 ühishoone ehitusprojekti koostamiseks.
Eraldada Elva valla 2020. aasta eelarve reser
vfondist Elva vaksalihoone kahe välisukse luku
süsteemi ja valvesüsteemi ümberehitamiseks 2264
eurot, et tagada bussi- ja rongiliikluse toimimisel
hommiku- ja õhtutundidel vaksalihoonesse sisse
pääs.
Salle Ritso
vallasekretär

Lugeja küsib: Olen täna mitmel korral
kuulnud, et kõrval kabinetis töötav
kolleeg köhib. Lõuna ajal kööginurgas
ta ka nuuskas pidevalt. Ise ta problee
mi ei näe ning koju minna ei kavatse.
Kas ma võin ise koju minna, sest ma ei
julge enam tööl olla?
Vastab Piret Kaljula, Tööinspektsiooni töökeskkonna konsultant:
Esimese asjana soovitame sellises olukorras ise maski kanda, vältida
vahetut kontakti haigustunnustega kolleegiga, käsi pesta ja vajadu
sel desinfitseerimisaineid kasutada. Kindlasti tuleks pöörduda oma
murega tööandja esindaja poole. Niisama töölt ära minna ei tohi.
Töökohal on tööandja see, kes peab tagama töötajatele o
 hutu
ja tervist hoidva keskkonna. Praegusel viiruste leviku ning eriti
koroonaviiruse tõttu tuleb rakendada väga tõsiseid meetmeid, sest
töökohtadest on alguse saanud mitmed kolded. Kui töötaja märkab
töökeskkonnas ükskõik millist probleemi, tuleb alati esmalt infor
meerida tööandjat, kes saab asuda probleemi lahendama.
Teavitage olukorrast oma vahetut juhti või töökeskkonnaspetsia
listi, hea oleks saata info näiteks e-kirja teel, et teil oleks hilisemalt
vajadusel võimalik info edastamist tõendada. Tööandja peab saadud
infole reageerima, antud juhul siis haigustunnustega töötaja koju
saatma, et vältida teiste töötajate võimalikku haigestumist.
Lisame siia juurde, et töötajal on õigus keelduda tööst või peatada
töö, mille täitmine seab ohtu tema või teiste isikute tervise. Sellisest
olukorrast tuleb viivitamatult tööandjale või tema esindajale ja töö
keskkonnavolinikule teada anda (esimesel võimalusel suuliselt, kuid
võib veel lisaks e-kirjaga info saata).
Kui töötaja soovib tööst keelduda, tuleb see hoolikalt läbi kaaluda
ja arvestada võimalusega, et hilisema vaidluse korral tuleb töötajal
endal tõendada, et tema tervis oli ohtu seatud ja seetõttu tuli töölt
ära minna. Enne tööst keeldumist ja töökohalt lahkumist tuleb läbi
mõelda, kas on muid võimalusi ohu vältimiseks – näiteks vältida
kolleegiga kõiki kontakte, ühiskasutuses olevates ruumides kanda
maski ja võimalusel kasutada teist tualetti. Samuti desinfitseerida
pindu tavapärasest tihedamini.
Elva valla leht ootab lugejate küsimusi rubriiki „Lugeja
küsib“. Oodatud on kõik küsimused, mis on seotud valla
või vallas toimuvaga ning millele saavad vastata valla
valitsuse ametnikud. Küsimusi oodatakse e-aadressil
infoleht@elva.ee või tel 730 9882.

Rõngu rahvamaja sai MTÜ
tegevuse toetaja 2020 tiitli

T

artu Ärinõuandla eestvedamisel kuulutati taas välja
tunnustamiskonkursi Tartumaa Hea Tegu auhinna

saajad.
Kokku esitati neljas kategoorias 19 kandidaati. MTÜ tegevuse
toetaja 2020 tiitli sai Rõngu rahvamaja.
Rõngu rahvamaja, eesotsas Mari-Liis Vanaisakuga on toetanud
kogukondi viimase paari aasta jooksul nii moraalselt, rahaliselt kui
katusealusega. Koostööd on tehtud ja toeks oldud mitmetele Rõngu
ümbruses asuvate külade eestvedajatele, nt Kõduküla, Valguta,
Hellenurme, Koruste, Aakre ja Kirepi.
Rõngu rahvamaja võimaldab hoonet külade üritusteks rentida
tasuta, aitab erinevate reklaammaterjalide tegemisel ning on alati
abiks ürituste korraldamisel nii nõu kui ka jõuga.
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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

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

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

Korvtõstuki teenused. Ohtlike puude
lõikus, okste purustamine/äravedu, katuste
samblapesu/akende pesu jne. Tel 5597 7007,
www.tlo.ee

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

Boilerite paigaldus ja puhastus. Santehni
lised tööd. Ehitus- ja remonditööd. Vanni
tubade remont. Tel 5362 6227

Küttepuud 30 cm võrkkotis, tasuta vedu
iga päev. Tel 5336 5372

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

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

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
Otsime krapsakat pensionäri, kes väikese
tasu eest teeks 4 korda aastas Elva kal
mistul meie perekonna hauaplatsi korda
(riisuks, paneks jõuludeks ja jaanipäevaks
küünla, istutaks kevadel lilled). Ise elame
kaugel. Helista Velve 511 2486

Müüa kvaliteetset puitbriketti ja pelletit.
Info ja tellimine telefonil 511 9782

Üürile anda 2-toaline möbleeritud, kõigi
mugavustega, keskküttega korter Rannu
alevikus, Elva tee 9-26. Lisainfo telefonil
5636 2051

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

Ostan 3 või 4-toalise korteri Elva linnas.
Tel: 5886 1186

Ostan metsa- ja põllumaad. Tel: 552 7322

Ilmus CD-plaat
„Kandlepalade lummuses“

Elroni kagusuuna sõiduplaan
alates 13. detsembrist
TALLINN
TARTU

331

333

335

337

VALGA

06:20

07:27

12:56

17:34

SANGASTE

06:31

07:38

13:07

17:45

8:11

12:12

15:20

17:41

REISI NR

10:06

14:07

17:20

19:37

330

332

334

336

KEENI (L)

06:39

07:46

13:15

17:53

TARTU

10:09

14:10

17:23

19:40

06:45

07:52

13:21

17:59

AARDLA

10:13

14:14

17:27

19:44

MÄGISTE
(L)
PUKA

06:50

07:57

13:26

18:08

ROPKA

10:19

14:20

17:33

19:50

NÕO

10:24

14:25

17:38

19:55

PALUPERA
(L)

06:57

08:04

13:33

18:15

TÕRAVERE

10:29

14:30

17:43

20:00

ELVA

07:06

08:13

13:42

18:24

PEEDU

10:32

14:33

17:46

20:03

PEEDU

07:09

08:16

13:45

18:27

ELVA

10:36

14:37

17:50

20:07

TÕRAVERE

07:12

08:19

13:48

18:30

PALUPERA
(L)

10:45

14:46

17:59

20:16

NÕO

07:16

08:23

13:52

18:34

ROPKA

07:21

08:28

13:57

18:40

PUKA

10:52

14:53

18:06

20:23

MÄGITSE
(L)

AARDLA

07:28

08:35

14:04

18:46

10:56

14:57

18:10

20:27

TARTU

07:32

08:39

14:08

18:51

KEENI (L)

11:03

15:04

18:17

20:34

SANGASTE

11:11

15:12

18:25

20:42

TARTU

07:35

08:47

14:11

18:54

VALGA

11:21

15:22

18:35

20:52

TALLINN

09:31

10:46

16:09

20:52

REISI NR

L – lühike ooteplatvorm. Rongist väljumine toimub ainult läbi C-ala, haakes rongi
puhul läbi sõidusuunas oleva esimese rongi C-ala

Elva Huviala- ja kooli
tuskeskuse kandleringil
täitus möödunud hoo
ajal viies sünnipäev
ning mis oleks veel to
redam viis selle tähis
tamiseks, kui salvestada
päris oma plaat!
Kandleplaat valmis
õpetajate ühisprojekti
na. Nelja salvestuspäe
vaga püüti plaadile 17
kandlelugu, mille seo
vad tervikuks kaunid
mõtisklused muusikast.
Oma pillidest on lum
mavad helid välja võlunud Gerlinde Vallikivi, Laura-Liisa Pihlak, Keity-Lotta Pent,
Karola Kalnapenkis ja kandleringi juhendaja Ehtel Kuldvere-Vent.
Muusikapalade harmooniastruktuuri lõi ja vahetekste loeb Ave Kalmus.
Lugude salvestamise ja miksimisega tegeles Kelly Vask, ümbrise kujundas Johanna
Mägi.
Kellel on jahedatest sügisõhtutest just kaunis ja südantsoojendav kandlemuusika
puudu, võib seada sammud Elva Huviala- ja koolituskeskuse poole, kust saab värskelt
ilmunud albumit soetada 7 euro eest. Tee armas kingitus lähedastele saabuvate
jõulude puhul!
Enne kandlepalade albumit ilmus 2018. aastal laulustuudio CD „Lauldes rõõmsaks“.
Mõnusat advendiaega soovides
Elva Huviala- ja koolituskeskus

11

12
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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!

Tervitame uusi
ilmakodanikke!
Andri Reinhold

Jan Joosep Vilu

Mia-Mirell Viks

Brianna Kuus

Marianne Lees

Luca Kotkas

KUUPÄEV

SÜNDMUS

ASUKOHT

PILETI HIND

1.12.2020–
31.01.2021

Näitus – Made Balbat illustratsioonid

Elva kultuuri
keskus

tasuta

8. detsember
kell 18

Elva gümnaasiumi jõululaat

Elva keskväljak

tasuta

9. detsember
kell 11

Päkapiku kolmapäev lastele, vol.2

Elva keskväljak

tasuta

Elva vald mälestab

12. detsember
kell 12

Muuseumisõprade klubi üritus: Elva turg

Elva linnaraamatu
kogu kaminasaal

tasuta

Külli Sutt

Olga Kõrgeperv

Erni Pent

13. detsember kell
11 / 13 / 15 / 17

Korvpalli rahvaliigamängud

Elva spordihoone

pealtvaatajatele
tasuta

Helju-Marie Õim

Silvia Reimann

Valev Raide

Aare-Jaak Jänes

Harri Toomsalu

Anna Uksova

sündis 12.11.2020

13. detsember
kell 15

3. advendi tähistamine

Elva keskväljak

tasuta

14. detsember
kell 18.30

Kino "Hüvasti, NSVL"

Rannu rahvamaja

3,50 € / 5 €

15. detsember
kell 11

Viljandi laste- ja noorteteater Reky: Nuuskhiirte jõulud

Elva kultuuri
keskus

9€

16. detsember
kell 11

Päkapiku kolmapäev lastele, vol.3

Elva keskväljak

tasuta

16. detsember
kell 19

Elva gümnaasiumi jõulukontsert

Elva gümnaasiumi
õuealal (Puiestee 2,
Elva)

tasuta

19. detsember
kell 16

Karijärve Keelpilliorkestri kontserdi "Jõulud
lapsepõlvest"

Puhja kirik

vabatahtlik
annetus

19. detsember
kell 18

Elva Laulustuudio jõulukontsert

Elva kultuuri
keskus

tasuta

19. detsember
kell 19

"Öös on tähti" jõulukontsert

Rõngu rahvamaja
sisehoov

15 € / 20 €

20. detsember
kell 11

4. advent – Jõululaat ja kultuuriprogramm

Elva keskväljak

tasuta

20. detsember
kell 18

Kogupere Jõuluõhtu

Ulila Suveaed

tasuta

20. detsember
kell 20

Kõhutantsuline Pühapäev Elvas

Elva spordihoone

5€

21. detsember
kell 16

Koguperefilm "Jõulud džunglis"

Rannu rahvamaha

3,50 € / 5 €

27. detsember

Korvpall: Puhja 26. jõuluturniir 3×3

Elva spordihoone

pealtvaatajatele
tasuta

29. detsember
kell 20

Mõrvamüsteerium

Rannu rahvamaja

täpsustamisel

LISAINFO ELVA.EE/KALENDER VÕI ELVA VALLA ÄPIST

Elva valla leht

sündis 06.11.2020

25.04.1941-11.11.2020
01.07.1925-13.11.2020
29.09.1940-15.11.2020

sündis 12.11.2020

sündis 16.11.2020

20.09.1933-16.11.2020
13.08.1939-17.11.2020
14.03.1957-17.11.2020

Südamlik
kaastunne
Terje
Kalnapenkis`ele

sündis 19.11.2020
sündis 19.11.2020

22.07.1950-18.11.2020
08.02.1940-19.11.2020
07.06.1932-22.11.2020

Teavita infolehe
kandeprobleemist

kaotuse puhul.

Elva valla leht peab jõudma
kõikidesse Elva valla post
kastidesse kahe tööpäeva
jooksul pärast ilmumist.
Elva vallas teostab kannet
Omniva, Elva linna
piirkonnas ExpressPost.

Elva lasteaed
Murumuna kolleegid

Palume probleemidest
teavitada telefonil 730 9882
või infoleht@elva.ee.

kalli

ema

PANE TÄHELE!

Algab Elva Pika tänava ehitus

E

lvas Pikal tänaval algab peatselt ehitustegevus. Rohkem
infot ehituse kohta leiate Elva valla kodulehelt elva.ee ja
Pika tänava ehitusblogist blogi.elva.ee.
Rekonstrueerimistööde käigus uuendatakse Elva linna läbiva
transiittee asfaltkate koos aluskihtidega. Rajatakse sadevee
kanalisatsioon ja uus tänavavalgustus. Liiklejate ohutuse t agamiseks
rajatakse sõiduteest eraldi kergliiklustee, mis hakkaks tulevikus

ühendama Tartu mnt kergteed raudteejaamaga.
Rekonstrueerimistööde käigus muutub tänav kitsamaks, sest
olemasolev sõidutee annab praegu kohati välja neljarealise tee

mõõtmed. Kergliiklustee äärde tekib ka haljastusriba.
Ehitustööd maksavad kokku 1 317 600 eurot.
Loe pikemalt leheküljelt 3.
Lisainfo: Hegri Narusk, vallamajandusosakonna juhataja
hegri.narusk@elva.ee või tel 512 9072

Väljaandja: Elva vallavalitsus • Toimetaja: Triinu Paas • Küljendus: Taivo Org • Trükk: AS Printall • Kojukanne: Omniva ja
ExpressPost • Tiraaž: 6550 • Järgmine leht ilmub 21.12.2020 • Kaastöö esitamise soovist teatada 7.12 kell 15

