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Elva valla leht
Elva kannab uuel aastal
Euroopa spordilinna tiitlit

spordiürituste korraldajad kui ka
kõik teised Lõuna-Eestis ja mujal
tegutsevad spordientusiastid.
Euroopa Spordilinna tiitlile
kandideerimiseks tuli Elva valla
meeskonnal kokku panna taotlus
raamat, kus toodi välja Elva valla
spordivaldkonna ülevaade koos
tiitliaastal planeeritavate tegevus
te ja spordivaldkonna arenguees
märkidega.

Elvale anti 11. detsembril
pidulikult virtuaalsel
auhinnagalal Lissabonist

Kõige sportlikum
omavalitsus

üle Euroopa 2021. aasta
Spordilinna tiitel. Tiitli
kandmise aastal on Elval
muu hulgas plaanis
alustada üheskoos
kohalike ja külalistega
miljoni aktiivse
kilomeetri kogumist.
MERILYN SÄDE
KOMMUNIKATSIOONIJUHT

E

lva abivallavanem M
 arika
Saar ütles, et ta oli kin
del, et Elva saab selle
tiitli. „Mul on hea meel,

et Eesti sportlikuima omavalitsuse
tiitlile järgneb tunnustus E
 uroopa
tasemel. Elva on tõesti väga
sportlik, seda näitab nii erineva
te spordi
klubide tegevus kui ka
kogu 
aasta toimuvate erinevate
spordi
ürituste rohkus,“ rääkis ta
ja lisas, et mainimata ei saa jätta
Elva 
kaunist looduskeskkonda,

ELVA VALLA SPORDIJUHT MADIS ŠUMANOV, ELVA VALLA TURISMIJUHT HEMMINKI
OTSTAVEL JA ABIVALLAVANEM MARIKA SAAR VIRTUAALSET GALAT JÄLGIMAS.

mis pakub palju võimalusi värskes
õhus sportimiseks. Tiitel annab
Elva vallale võimaluse turundada
siinset 
rikkalikku looduskesk
konda ja sportlikku atmosfääri nii
Eestis kui ka Euroopas.

Kaasneb palju tööd
Elva valla spordijuht Madis Šu
manov ütles, et tiitli saamisega
kaasneb kindlasti ka palju tööd, et
spordilinna tiitlit väärikalt kanda.
„Järgmisel aastal tasub kindlasti

Vallavalitsuse lahtiolekuajad pühade ajal
»
»
»
»

23. detsember: 8–13
24.–25. detsember: suletud
31. detsember: 8–13
1. jaanuar: suletud

21. DETSEMBER 2020, NR 85
infoleht@elva.ee
elva.ee / 730 9882
facebook.com/elvavald

Rahulikku pühade
aega lähedaste s eltsis ja
õnnelikku uut aastat!

oma sammud Elvasse seada, et tun
netada siinset sportlikku atmos
fääri ja anda oma panus tiitliaas
ta õnnestumisse. Nimelt avame
spordiaasta hoogsalt juba jaanua
ris, mil alustame ambitsioonika
ettevõtmisega ELVA MILJON.“
Spordijuhi sõnul on ettevõtmi
sega plaanis koguda aasta jooksul
nii kohalike elanike kui ka külalis
tega üheskoos Elva vallas liikudes
miljon aktiivset kilomeetrit. „Plaa
nis on luua veebikeskkond, kus on

Foto: Merilyn Säde

võimalik jälgida kilomeetrite kogu
mist. Kilomeetreid saab koguda nii
joostes, kõndides või rattaga sõites
Elva valla piirides.“ Täpsem info
ja juhised selle kohta avaldatakse
uuel aastal.
Peale arvukate sportlike ürituste
plaanitakse Elva Euroopa Spordilin
na tiitliaasta lõpetuseks korraldada
2021. aasta novembris Elva spordi
hoones ka rahvusvaheline spordi
konverents, kus saavad osaleda nii
Elva valla spordiklubid, treenerid,

Euroopa Spordilinna tiitlit annab
2001. aastast välja Euroopa Komis
joni partnerina tegutsev mitte
tulundusühing ACES Europe (Eu
ropean Capitals and Cities of Sport
Federation). Euroopa Spordilinna
tiitlit on Eestis varasemalt kand
nud 2020. aastal Kuressaare.
Peale Elva said 2021. aastaks
Euroopa Spordilinna tiitli ka Au
ronzo Di Cadore (Itaalia), Pravia
(Hispaania), Pontinvrea (Itaalia),
Sansepolcro (Itaalia), Velky Saris
(Slovakkia), Segni (Itaalia) ja La-Fa
re-les-Oliviers (Prantsusmaa).
Elva valla esitatud kandidatuuri
raamatuga saab tutvuda veebileh
tedel visitelva.com ja elvasport.ee.
Elva vald pärjati 2019. aasta
lõpus ka Eesti kõige sportlikuma

omavalitsuse tiitliga.
Lisainfo:
» Marika Saar, Elva abivallavanem
tel 522 7013
marika.saar@elva.ee
» Madis Šumanov, valla spordi
juht
tel 513 8677
madis.sumanov@elva.ee

Notari vastuvõtt
Teatame, et Elva vallamajas ei toimu notari vastuvõttu 23. detsembril.
Notar on taas Elvas 30. detsembril. Notari
vastuvõtuaegade osas palume pöörduda
notari Tartu büroosse telefoni 7 312 230
või e-aadressil info@tartunotar.ee.

Palume ebameeldivuste pärast vabandust!
Tartu notarid Edfar Grünberg, Kairi
Aarik, Andres Ott ja Andrus Ruul
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Kalju Hook:

Head inimesed ja
kaunis loodus

Tõeline Elva elamus on
siinne soe kogukond

Kalju on kindel, et Elvasse tuleb
elama tulla alatiseks. „Kõige pa
rem oleks muidugi, kui siia tulles
oleks ka keegi juba ees, minul näi
teks elasid siin sugulased. Kuid kui
ei ole, pole ka sellest midagi, sest
siin tegutseb MTÜ Elva Elama,
kelle inimesed tulevad vajadusel
alati v
 astu. Väikene abi on ju alati
vajalik,“ leiab ta.
Kalju soovitab neil, kel mõttes
Elvasse elama tulek, tulla varem
siia ka luurele. „Kõige ilusam aeg
Elvasse luurele tulekuks on kevade
poole suvel. Siiski tuleb arvestada,
et Elvas ei ole Mustamäed ehk et
siin ei oota valmis korterid või ma
jad. Küll aga on siin palju toredaid
vanu maju, mis kõik ootavad uusi
võimalusi.“
Ta toob näiteks, et tema naabru
ses elab tore noorpaar, kes on kahe
aastaga teinud ühe vana maja ase
mele väga ilusa kodu. „Ma vaatan
iga päev aknast välja ja kadestan
neid. Ja seesugust varianti võib ju
alati ka korrata,“ ütleb ta ja lisab,
et kõige olulisem on siiski aga see,
et Elvas saavad omavahel k
okku
head ja lahked inimesed ning ilus
loodus. „Võib arvata, et siinne

loodus on tavaline, aga tegelikult
see päris ikka nii ei ole – siin on
midagi teistsugust ja võluvat.“
Kalju on sündinud Pärnus ning
elanud seal kokku 34 aastat, peale
selle on ta elanud ka Tallinnas ja
Peterburis. „Elatud on pikk elu ja
ma ei kujuta ette, et elaksin kusa
gil teises seltskonnas nii hästi kui
siin Elvas. Pärnus ei võetud mind
näiteks kaheksa aastat omaks, kui
pärast eemal oldud aega sinna

tagasi pöördusin. Elva elanikud

pakkusid mulle aga täiesti eri
neva elamuse – mind võeti kohe
omaks.“
Kalju lisab, et tal ei ole kümne
aasta jooksul siin olnud inimsuhete
tasandil ühtegi konflikti. „Ja see on
lihtsalt fantastiline!“

Elva linnas kümme
aastat elanud Kalju Hook
ütleb, et on leidnud just
siit sõbraliku, hooliva ja
abivalmis kogukonna,
milles elamine on
talle olnud kui palsam
hingele.

K

uidas Kalju üldse Elva
vallaga esimest korda
kokku puutus? Nimelt
tuli ta 1971. aastal Rõn
gu rahvamajja loengut andma ja
leidis siit endale ka tulevase abi
kaasa. „Tol ajal oli kombeks, et ikka
pidi enne toimuma mingisugune
loeng, et noored saaksid hiljem
tantsupidu pidada. Nii juhtuski, et
ka mina olin noor ja tantsisin ühe
noorikuga. Pärast sai temast minu
kahe tütre ema ning kahjuks jäid
meil puudu vaid mõned aastad
kuldpulmadest, kuid eks saatus ole
niisugune,“ räägib ta.

Elukohavahetuse võlud
Elukohavahetuse peale ütleb Kalju,
et see on võimalus igaühele, sest
mitmeid asju me oma elus ise va
lida ei saa. „Igaüks, kes on elukoha
vahetuse peal väljas – tal on sel
leks ilmselt mingi põhjus ja sealt
algabki kõik peale. Mina ise olen
pikemalt elanud oma elus Pärnus,
Tallinnas ja Peterburis,“ räägib ta ja
lisab, et on seega kogenud erineva
te kogukondades elamist.

KALJU ON LEIDNUD ELVA VALLAST SÕBRALIKU,
HOOLIVA JA ABIVALMIS KOGUKONNA.

Foto: Merilyn Säde

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

Elva Pitsapoiss
muutis nime

E

lva keskväljaku müügipavil
jonis (Kesk 30) tegutsenud
Elva Pitsapoiss muutis nime
ja tegutseb nüüd edasi Peetri Pizza
pitsabaarina.
Peetri Pizza tavapärasale tun
tud menüüle on lisandunud koos

töös Fitlapiga ka u
udistooted.
amuti on uuenenud taime
S
toitlaste pitsa. Kõiki tooteid on
võimalik ette tellida kodulehelt
www.peetripizza.ee.
Peetri Pizza kaubamärk on
Eesti esimene frantsiisil põhinev

pitsa
kett aastast 1990. Praegu
kuulub franstiisiketti 45 pitsa
baari Eestis ning üks Soomes.
Olete oodatud külastama Elva
Peetri Pizza pitsabaari. Kohapeal
tellides on kuni 31.12.2020 kõik
pitsad -10%.
Lahtioleku aeg:
E–N kell 12–14 ja 15–20
R–P kell 12–20
PEETRI PIZZA.

Foto: erakogu

Kontakt: tel 5361 0500 või
www.peetripizza.ee

LÜHIDALT
ELVA
GÜMNAASIUMI
ÕPILASED
ON LOONUD
JÕULUPERIOODI
SISUTAMISEKS
KONTAKTIVABAD
DIGIMATKAD

E

lva gümnaasiumi õpi
lasaktiivi liikmed on
Tartu ülikooli Viljan
di kultuuriakadeemia kogu
konnahariduse ja huvitege
vuse tudengite juhendamisel
loonud pühadeks kogukonna
le nutika matkamise võimalu
se värskes õhus.
Valminud on kontakti
vabad digimatkad kaasõpilas
tele, õpetajatele, lapsevane
matele ja teistele kogukonna
liikmetele. Matka eesmärk on
pakkuda inimestele jõuluajal
meelelahutust, teha värskes
õhus midagi vahvat ning avas
tada põnevaid kohti. Matk on
jõukohane kõigile!
Iga osaleja saab startida
endale sobival ajal. Selleks
on vaja nutiseadmesse laadi
da Actionbound app, seejärel
skaneerida QR kood ning retk
võibki alata. QR koodid on
leitavad Elva valla kodulehel.
Terviseameti soovitused:
» Enne ja pärast matk läbi
mist pese käsi sooja veega.
» Väldi kokkupuudet teiste
inimestega.
» Kui tunned end tõbisena
(nohu, köha, palavik), siis
jää koju!
» Seikle oma perekonnaga.
Matk on kõigile huvilistele
avatud 21. detsembrist 3. jaa
nuarini. Jagame matka kohta
täpsemat infot kindlasti ka
valla infokanalites.
Ettevõtmine saab teoks
tänu Viljandi kultuuriakadee
mia seikluskasvatuse suuna
spetsialiseerumispraktikale.
Lisainfo:
Reelika Püll
(tudengite esindaja)
tel 5681 1533
Heliise Riisaar
(Elva gümnaasiumi
arendus- ja huvijuht)
tel 5287 207
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Elva linnas algasid Pika tänava
rekonstrueerimistööd

OÜ STOPP
LIIKLUSKORRALDUSE PROJEKT
OÜ
PIKA TÄNAVA LIIKLUSSKEEM. JOONISEL
ON MÄRGITUD
AJUTISTE LIIKLUSKORRALDUSVAHENDITE
Sepa 17 c, Tartu 51013 STOPP
Tööde teostamise koht:
Tel: 50 14 029
PAIGALDAMINE JA LIIKLUSE KORRALDAMINE.
Pikk tn, lõigul: Pargi tn – Tööstuse tn, Elva linn.
E-mail: stoppoy@hot.ee

eavitada tööalaga piirnevate kinnistute valdajaid.
äs.
like elanike sõidukid ja teenindav transport“.
te paigaldamisel, liikluse korraldamisel ja tööde teostamisel
määrusest nr 43 “Nõuded ajutisele liikluskorraldusele”.

MTR nr: ELK000059

Koostas: M. Loost
Kutsetunnistus nr: 131254
Detsembri alguses paigaldati
Elva linnasASFALDIGRUPP
Pikale tänavale
liiklusmärgid,
Töid teostab:
OÜ
Teeninduse
tee 1, Tõrvandi, Tartu mk. mis
Tööde algus:

07.12.20.a.

Ohutute liiklustingimuste
tagamise
eest tööpiirkonnas vastutab:
tähistasid ühtlasi ka Pika tänava
ehituse
algust.

E

hituse esimeses etapis
teostatakse töid lõigus
Elva raudteejaam kuni
Arbimäe oja. Esmalt freesi
ti asfalt ning alustati ka trassitööde
ja kaevamisega.
Läbipääs tänavalt on tagatud
ainult kohalikele elanikele ja tee
nindavale transpordile.
Ehitustööd toimuvad nii, et
vajadusel suletakse tänav täielikult
vaid lühikeseks ajaks. Kohalikel ela
nikel ja teenindaval transpordil on
võimalik liigelda, kuid transiitliik
luseks on tänav juba praegu märki
dega piiratud.
Juhul, kui Pikal tänaval külgne
vate majapidamiste juures toimu
vad kaevetööd, kus hoovi sissesõit
või ligipääs on piiratud, teavitab
ehitaja sellest eelnevalt vastavat
majapidamist.

tel:

+372 58 98 10 89

kuup:

Esmalt toimub tänaval vana
asfaldi freesimine ja äärekivide
eemaldamine, millele järgnevad
kaevetööd ning sademevee torusti
ke eemaldamine. Pärast seda tege
letakse tagasitäite ja killustikaluse
ga. Ehitaja loodab võimalikult palju
töid teha ära talvel, et kevade saa
budes tegeleda juba tänava asfal
teerimise, haljastuse ning tänava
kivide paigaldamisega.
Ehitustöid teeb Asfaldigrupp
OÜ ning Pika tänava rekonstruee
rimine maksab kokku 1 317 600 eu
rot. Ehitustööde tähtaeg on 2021.
aasta juuli lõpp.

Rajatakse kergliiklustee
Rekonstrueerimistööde
käigus
uuendatakse Elva linna läbiva
transiittee asfaltkate koos alus

Tööde lõpp:

31.07.21.a.

MARTIN KLIIMANT
allkiri:

kihtidega. Rajatakse sadeveeka
nalisatsioon ja uus tänavavalgus
tus. Liiklejate ohutuse tagamiseks
rajatakse sõiduteest eraldi kerg
liiklustee, mis hakkaks tulevikus
ühendama Tartu mnt kergteed
raudteejaamaga.
11. detsembril toimus ehitus
koosolek, kus vallavalitsuse esinda
jad, ehitajad ja arboristid vaatasid
üle Pika tänava puude olukorra.
Pikal tänaval on kokku 84 puud.
Koosolekul otsustati, et tänaval
võetakse maha 8 puud ning ase
mele istutatakse vähemalt 4 puud.
Peale selle istutatakse projekti järgi
Pikale tänavale 14 puud (Elva raud
teejaama poolt vaadates vasakule
poole teed).
Loe rohkem Elva valla blogist:
blogi.elva.ee

Pikal tänaval on kokku 84 puud. Ehitustöödega oli esialgu raiesse määratud 16 puud, kuid otsustati, et raiesse läheb neist siiski vaid kaheksa.

REKONSTRUEERIMISTÖÖDE KÄIGUS RAJATAKSE
SADEVEEKANALISATSIOON.

Foto: Triinu Paas

PANE TÄHELE!

Maaliinide sõiduplaanimuudatused
Loetelu bussiliinidest, mille liini pikkus on muutunud seoses
Pika tänava remondiga.
Liin 448

Tartu-Elva-Erumäe-Karijärve-Elva

Liin 452

Tartu-Nõo-Peedu-Elva-Karijärve-Puhja-Ulila-Tartu

Liin 513

Elva-Puhja-Ulila-Tartu

Liin 514

Elva-Puhja-Ulila-Tartu

Liin 530

Tartu-Ulila-Puhja-Annikoru-Elva-Valguta-Rõngu

Liin 917

Puhja kool-Ulila-Karijärve-Elva-Puhja asula

Liin 921

Elva-Karijärve-Erumäe-Majala-Elva

Liin 930

Ulila-Puhja-Elva-Annikoru-Rannu-Väike-Rak
ke-(Andresjaani)

Lisainfo: www.peatus.ee
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Vallavalitsus ootab pakkumusi Hellenurme mõisa ruumide kasutamiseks
Elva vallavalitsus

ESIMESE KORRUSE PLAAN

kuulutas välja Helle

PIND 2

PIND 3

läbirääkimistega pakku

29

mise korras kasutusse

32

kumused tuleb esitada
25

hiljemalt 30. detsemb

SAAL
69,3m²

WC
2,6m²

26

WC
2,6m²

27

LADU
2,6m²

28

TUBA
27,7m²
30

TREPIKODA
16,8m²

36
TUBA
14,7m²

40

35

KORIDOR
17,4m²

39
KORIDOR
4,9m²

33

TERRASS

38
suletud

konna kaudu.

Ideekontseptsiooni ja rendile võt
mise perioodi pikkuse (mitte roh
kem kui viis aastat) palume esitada
pakkumuse kontseptsioonis. Eelis
tatud on pakkumised, mis pakuvad
mõisahoonele kohast kasutust,
tagavad kogukonnale suunatud

tegevusi ja avaliku ligipääsu mõisa
ruumidesse.
Uus üürnik peab arvestama, et
hoone II korrusel tegutseb iga

WC
17,6m²

TUBA
23,1m²

riks 2020 SPOKU-kesk

Esitada tuleb pakkumus

PIND 5

VÕIMALIKUD ÜHISESSE
KASUTUSSE JÄÄVAD RUUMID

andmise konkursi. Pak

H

PIND 4

RUUM NR 32 on kasutatav RUUM NR 36 on kasutatav eraldi või
pinna NR 1 või pinna NR 2 pindade NR 1 ja NR 2 koosseisus (kui
koosseisus
säilivad ruumid nr 26-27)

VERANDA
61,0m²

suletud

WC

TUBA
17,1m²

31
SAAL
72,2m²

34
TUBA
49,7m²

lift

37
TUBA
21,4m²

TERRASS

EKSPLIKATSIOON
25. Saal
69,3m²
26. WC
2,6m²
27. WC
2,6m²
28. Ladu
2,6m²
29. Veranda
61,0m²
30. Tuba
23,1m²
31. Saal
72,2m²
32. Tuba
27,7m²
33. Koridor
17,4m²
34. Tuba
49,7m²
35. Trepikoda
16,8m²
36. Tuba
14,7m²
37. Tuba
21,4m²
38. Tuba
17,1m²
39. Koridor
4,9m²
40. WC
17,6m²

Hellenurme mõisa peahoone
Hellenurme, Elva vald, Tartu maakond
JOONISE NIMETUS

1.KORRUSE PLAAN

MÄRKUS: Ruumide täpsed ruutmeetrid kontrollitakse enne ruumide rendileandmise lepingu sõlmimist

JOONISE NUMBER

SKAALA

1

1:150

HELLENURME MÕISA PEAHOONE RUUMIPLAAN.

päevaselt lasteaed ning üürniku
tegevus ei tohi lasteaia tööaegadel
(E–R kell 7–18) häirida selle tööd
ega kujutada ohtu laste heaolule ja
tervisele.
Pakkumise üüri alghind on 1,3
eurot kuus/m2 kohta, mis sisaldab
hoone ja Hellenurme mõisapargi
hoolduskulusid.
Elektroonilised pakkumused tu
leb esitada hiljemalt 30. detsemb
riks 2020 Spoku-keskkonna kaudu.

Eelistatud on
pakkumised,
mis pakuvad
mõisahoonele
kohast kasutust
ja avaliku ligipääsu mõisa
ruumidesse.

PALUPERA
P ÕHIKOOL PÄLVIS
TARTU ÜLIKOOLI
EETIKAKESKUSE
„HEA KOOLI
EDENDAJA“ TIITLI

2.

PIND 1

nurme mõisa ruumide

ellenurme mõis kuulub
Elva vallale ning selle
teisel korrusel asub Elva
valla lasteaed. Selleks,
et hoone ülejäänud osa ei seisaks
tühjana, on Elva v
allavalitsus
otsustanud üürida välja hoone

esimese korruse ruumid.

LÜHIDALT

Pakkumused avatakse 31. detsemb
ril 2020 kell 10.
Mõisahoones olevate ruumidega
mis antakse läbirääkimistega pak
kumise korras kasutusse, on võima
lik tutvuda. Selleks palume ühen
dust võtta abivallavanem Mikk
Järvega.
Lisainfo:
Mikk Järv, abivallavanem
mikk.jarv@elva.ee või tel 517 0306

detsembril
tunnustas Tartu
ülikooli eetika
keskus „Hea kooli eden
daja" tiitliga Palupera
põhikooli.
Kool sai tunnustuse koos
töö, heade suhete ning hea
koolikeskkonna kujundami
se eest. Tunnustusprogram
mi „Hea kool kui väärtus
põhine kool" tiitlid anti üle
13. väärtuskasvatuse konve
rentsil „Võrdsed võimalused
luubi all". Sel aastal oli prog
rammis osalejate kohtade
arv piiratud ning kandidee
rimine toimus motivatsioo
nikirja alusel.
Palupera põhikoolis olid
põhjaliku analüüsi eest
vedajad Riina Tark ja Relika
Kalbus. Eetikakeskus tõs
tab kõnealuse tiitliga esile
õppeasutusi, mis on oma
tegevuses järjepidevalt pi
danud oluliseks süsteemset
väärtusarendust, pöörates
tähelepanu nii õpilaste kui
ka individuaalse arengu toe
tamisele koostöös eri osalis
tega.
Soovime Palupera koolile
tiitli puhul palju õnne!

UUED AMETNIKUD ELVA VALLAVALITSUSES

Taristuspetsialist Hendri Seinberg

Hooldustöötaja Krista Hansmitt

Taristuspetsialisti ülesanne on teede, tänavate ja
tehnovõrkudega seotud tegevuste korraldamine.
Taristuspetsialist korraldab teede ja tänavate
hooldust, puhastamist ja talihooldust ning tee- ja
tehnovõrkude ehitust.
Peale selle valmistab ette vallale kuuluvate
teede ja tänavate ehitus-, hooldus- ja remondi
hangete lähtedokumente, väljastab kaevelube ja
kooskõlastab tehnovõrkude projekte ning haldab
teederegistrit.
Hendri on omandanud TTÜ Tartu Kolledžis
Foto: Merilyn
HENDRI
magistrikraadi ehitusinseneriõppe keskkonna
Säde
SEINBERG.
tehnika õppekavas.
Hendri asus detsembri alguses tööle vabanenud taristuspetsialisti ameti
kohale, mida täitis varasemalt Kristjan Vilu.

Elva vallavalitsus lisas teenistuskohtade koosseisu 1,0 koormusega
hooldustöötaja töökoha.
Hooldustöötaja ülesanne on eakatele, puuetega inimestele ning
abi ja hooldust vajavate täisealistele koduteenuste osutamine, mis
toetab toimetulekut tema harjumuspärases keskkonnas.
Hooldustöötaja osutab koduteenust kliendiga sõlmitud lepingu
alusel. Ta abistab klienti:
» arstiabi korraldamisel ning ravimite ja abivahenditega varusta
misel;
» toiduainete ja majapidamistarvetega varustamisel, toiduvalmis
tamisel;
» kodustes töödes sh kütmisel, küttematerjaliga ja veega varusta
misel;
» vajadusel reovee käitlemise korraldamisel ning enesehooldusel.
Krista omab varasemat töökogemust hooldajana.

Foto: Triinu
KRISTA
Paas
HANSMITT.
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Vallavalitsus ootab
tunnustuste kandidaate
Elva vallavalitsus
ootab 31. detsembrini
kandidaate aunimetuste
määramiseks ning
Elva valla kultuurija spordivaldkonna
tunnustamiseks.
Aunimetused

E

lva valla aukodaniku ni
metus määratakse füü
silisele isikule erilise au
avaldusena Elva vallale
elutööna osutatud väljapaistvate
teenete eest.
Teenetemärk Elva täht mää
ratakse Elva vallas silma paistnud
füüsilisele isikule Elva vallale osu
tatud teenete eest.
Aasta tegu ja aasta tegija au
nimetus määratakse tunnustusena
isikule või ühendusele, kes on oma
tööalase või ühiskondliku tegevu

sega aasta jooksul silma paistnud
erilise tulemuslikkusega majandu
se, kultuuri, hariduse, spordi, sot
siaalelu, kohaliku omaalgatuse või
muus valdkonnas, mille kaudu on
rikastanud kogukonnaelu ja too
nud vallale tuntust.

Kultuurivaldkonna
tunnustused
Aasta kultuuritegija aunimetus
antakse isikule, kelle töö ja saavu
tused on oluliselt kaasa aidanud
kultuuriväärtuste loomisele, hoid
misele ja edasikandmisele Elva val
las.
Aasta kultuuritoetaja aunime
tus antakse isikule või organisat
sioonile, kes on olulisel määral Elva
valla kultuurielu edendamisse pa
nustanud.

Spordivaldkonna
tunnustused
Spordivaldkonnas tunnustatakse
aasta parimaid sportlasi erinevates
vanuseklassides:

» 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
spordiala vanuseklassis;
» Aasta meesjuunior vastava
spordiala vanuseklassis;
» Aasta meesveteran vastava
spordiala vanuseklassis;
» Aasta naisveteran vastava
spordiala vanuseklassis;
» Aasta meessportlane vastava
spordiala vanuseklassis;
» Aasta naissportlane vastava
spordiala vanuseklassis;
» Aasta võistkond;
» Aasta treener;
» Aasta spordisõber;
» Aasta spordihing;
» Aasta sporditegu.
Kandidaate saab esitada Elva valla
e-teenuste keskkonnas Spoku.

LÜHIDALT

Elva linnasüda sai kaks
arhitektuuripreemiat

E

esti Kultuurkapitali arhitektuuri sihtkapital ning loome
liidud Eesti Arhitektide liit, Eesti Sisearhitektide liit ja
Eesti Maastikuarhitektide liit andsid välja tänavused ar
hitektuuripreemiad, millega tunnustati Eesti arhitektuurivald
konna väljapaistvamaid saavutusi, teoseid ja nende autoreid.
Elva keskväljakut tunnustati sel aastal lausa kahe preemiaga –
Eesti Kultuurkapitali arhitektuuri sihtkapitali maastikuarhitektuuri
preemia ja Eesti maastikuarhitektide liidu linnasüdame preemiaga.
Maastikuarhitektuuri preemia andnud žürii leidis, et Elva uus
promenaad ja peatänav on üks paremini õnnestunud EV 100 raames
valminud väikelinnakeskusi, mis sulandub olemasolevasse linna
kangasse, arvestab olemasolevaga, tõstab esile maastiku parimad
omadused ja annab need linlaste kasutusse.
Linnasüdame preemia andnud zürii kinnitusel hinnati Elva lin
nasüda parimaks haruldaselt kiire konsensusega. "Elva uus linna
süda tähendab, et Elva linnal on nüüd keskväljak, mida ei ole va
rem linna eripära tõttu olnud. See on tõeliselt elva keskus väikesele
aedlinnale, koht igaühele, kust leiab väga erinevaid tegevuspaiku,"
ütles žürii. Elva uue keskväljaku puhul peetakse suurimaks õnnestu
miseks seda, et väljak ja rekonstrueeritud tänav on toonud inimesed
tagasi linnaruumi.
Elva linnasüda, mis valmis EV100 arhitektuuriprogrammi "Hea
avalik ruum" projekti raames 2019. aasta lõpus, on elvalaste poolt
tänaseks väga hästi vastu võetud ja saanud palju positiivset tagasi
sidet erinevates kanalites.

Eha tänava pakendikonteiner
teisaldati Ridaküla külla

Ulila sild sai rekonstrueeritud

E

lva vallavalitsus
annab teada, et
Eha tn 14 asu
nud avalik pakendi
konteiner on teisal
datud uude asukohta
Elva valda Ridaküla
külla Hale maaüksuse
kõrvale.
Kuna Eha tänav 14
enam uut pakendi
konteinerit ei pai
galdata, soovitame
elanikele
järgmisi
võimalusi:

ENNE JA PÄRAST PILDID ULILA SILLAST.

Ulilast viib üle Elva jõe Ulila turbatootmisalale
täielikult rekonstrueeritud sild.

T

öid teostati ajavahemikul
september–november
2020. Silla rekonstrueeri
mine oli AS Tootsi Turbal plaanis
juba mõnda aega ning nüüdseks
on see valmis. Töid teostas Lein
hard Weiss OÜ ning projektijuht
oli Andrei Jermiškin.
Rekonstrueerimise
käigus

eemaldati vana silla tekiehitus
ja vahesammas ning vanadele
kaldasammastele rajati uus kom
posiitkonstruktsioonis tekiehi
tus ilma vahesambata.
Silla maksumus, koos erineva
te uuringute ning projekteerimi
sega, jäi veidi alla 300 000 euro.
See on suur, kuid samas oluline

PAKENDIKONTEINER.

Foto: erakogu

Fotod: erakogu

investeering nii ettevõttele kui
ka kohalikule kogukonnale.
Samas tuleb juhtida tähele
panu sellele, et antud sild ei ole
mõeldud avalikuks kasutami
seks.
Turbatootmisala on tööstus
maa kus ohutuse, sh. tuleohutu
se, eest vastutab kaevandaja ning
eraisikutel on seal viibimine
lubatud ainult eelneval kokku

leppel kaevandajaga.

» Eramajadel on võimalus liituda pakendijäätmete kogumislahen
dusega (nö kollase koti teenus). Teenus on tasuta, kulud kannab
OÜ Tootjavastutusorganisatsioon (edaspidi TVO). Teenusega
saab tutvuda ja liitumisankeedi täita TVO kodulehel tvo.ee/tee
nused/eramajale.
» Kortermajadel palume tellida iga kortermaja juurde oma isiklik
pakendikonteiner. Antud teenust pakuvad mitmed pakendi
organisatsioonid: Tootjavastutusorganisatsioon (TVO), MTÜ
Eesti Taaskasutusorganisatsioon (ETO) ja Eesti Pakendiringlus
OÜ.
Lisaküsimuste korral palume pöörduda Elva vallavalitsuse kesk
konnaspetsialisti Margit Berg-Jürgensi poole telefonil 5305 2500.
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Palupera “klaveriküla”
ÜVK projekteerimine

ELVA VALLA INFO

Elva vallavolikogu võttis
vastu 2021. aasta eelarve

Palupera piirkonnakogu

Elva vallavolikogu võttis 14. detsembril toimunud

ja Palupera küla nn

e-istungil 17 poolthäälega vastu valla eelarve,

“klaveriküla” piirkonna

mille kogumaht koos investeeringutega on

elanikud on teavitanud

27,45 miljonit eurot.  

2

Elva vallavalitsust
probleemist, et
piirkonna mitmete
majapidamiste kaevud
on tühjad, mistõttu
puudub vajalik veega
varustatus.

E

lva vallas on ühisveevärgi
ja kanalisatsooni (ÜVK)
teenuse pakkuja Emajõe
veevärk, mistõttu toimus
oktoobri lõpus kinnistuomanike,
piirkonnakogu, vallavalitsuse ja
Emajõe veevärgi vaheline kohtumi
ne, et leida probleemile lahendus.
Probleem puudutab Palupera piir
konnas kokku ligi 17 majapidamist.
Koosolekul lepiti kokku, et esimeses
etapis leiab Emajõe veevärk hanke

MITMETE PALUPERA PIIRKONNA MAJAPIDAMISTE
KAEVUD ON VEEST TÜHJAD.

korras torustiku projekteerija ning
viib läbi projekteerimistööd.
Tänaseks on Emajõe veevärk
leidnud hanke korras partneri (AS
Alkranel), kes projekteerib “klaveri
küla” vee- ja kanalisatsioonitorusti
ku, selle alusel on võimalik hinnata
lahenduse väljaehitamise maksu
must. Kinnistuomanikega võetakse
lähinädalatel sellel teemal ühen
dust ning kooskõlastatakse torusti
ku asukohad ja liitumispunktid.

Foto: Bigstock

Palume kõigil kinnistuomanikel,
kes on ÜVKga liitumisest huvita
tud (kelle kinnistud ei ole liidetud
ühisveevärgi ja kanalisatsiooni
süsteemiga) endast kindlasti tea
da anda, sest projekteerimisel on
oluline arvestada kõikide võimalike
liitujatega.
Lisainfo projekti kohta saab
arengu- ja planeeringuosakonna
juhatajalt Kertu Vuks (kertu.vuks@
elva.ee).

021. aastal on investeeringute maht Elva vallas 4,03 miljonit
eurot. Kavandatud investeeringutest kaetakse 1,3 m
 iljonit
eurot saadavate toetustega, 2,46 miljonit eurot võetavate

laenudega ning 0,27 miljonit eurot valla eelarvevahendite arvelt.  
Suurimad investeeringud on seotud näiteks Rannu kooli aja
kohastamise (1,2 miljonit eurot, millest toetus 600 000 eurot),
Rõngu kogukonnakeskuse ehitamise (670 000 eurot) ning Elva l inna
tänavavalgustuse renoveerimisega (640 000 eurot).
Peale selle investeeritakse 2020. aastal eelarves olnud ja alustatud
objektidesse, mille teostamise suuremad mahud jäävad 2021.
aastasse. Mahukamad neist on näiteks Elva linna Pika tänava

rekonstrueerimine, mis maksab kokku 1,3 miljonit eurot. Samuti
jätkatakse Kentsi paisjärve ehitustöödega.
Elva vallas on 2020. aasta 1. detsembri seisuga 14 657 elanikku,
mis on 27 inimest rohkem, kui 2020. aasta alguses. Elva vallas oli
2020. aasta 1. septembri seisuga 6661 maksumaksjat. Maksu- ja Tolli
ametile esitatud deklaratsioonide alusel on 2020. aasta 10 kuu kesk
mine sissetulek Elva vallas 1176 eurot kuus.  
Lisainfo:
Heiki Hansen, abivallavanem
heiki.hansen@elva.ee
tel 527 3646

Rannu Püha Martini
kirik on meie
inimeste hoida
JAAN EENSAAR
EELK PÜHA MARTINI
KOGUDUSE JUHATUSE
ESIMEES

T

õenäoliselt on Elva valla
vanim ehitis Rannu Püha
Martini kirik, mis ehitati
siia 15. sajandil. Kirikut on hoid
nud ja kaitsnud me kristlastest
esivanemad pea 600 aastat. Meil
on samuti kohus hoida oma kiri
kut, kuid küsimus ei ole lihtsalt
hoone konserveerimises – oluline
on, et kirikus oleks aktiivne vai
mulik töö, sest sellega kaasneb ka
muinsusväärtuse säilimine. Seega
peame olema eelkõige vaimus tu

gevad, siis püsivad ka kiriku müü
rid püsti.
Rannu kiriku põrand on juba
aastaid olnud avariilises seisus
puidumädaniku ja seenkahjus
tuste tõttu. Neljandik põrandast
vahetati välja kevadel tänu Euroo
pa liidu vahenditele, mida vahen
das MTÜ Võrtsjärve ühendus läbi
PRIA Leader-meetme.
Arheoloogiliste uuringute käi
gus tuli kiriku põranda alt välja
hulgaliselt haruldasi münte, sh
ainulaadne 13. sajandi Tartu penn
ja haruldane, ilmselt 13. sajandi,
Žemaidi ja Semgali hoburaudsõlg,
mis sattus siia ilmselt leedulaste
röövretke käigus. Põhjaliku aruan
de leiab veebilehel rannu.eelk.ee.

ARHEOLOOGILISTE UURINGUTE KÄIGUS TULI
KIRIKU PÕRANDA ALT VÄLJA HARULDASI MÜNTE.

Praegu kogume rahalisi va
hendeid, et uuel aastal põranda
vahetusega jätkata. Pool rahast

ehk 30 tuhat eurot on saadud
PRIAst MTÜ Võrtsjärve kalandus
piirkonna kaudu.
Muinsuskaitseameti
reserv
fondi toel parandati jaanuaris
katuse läbijooks torni ümbruses.
Kevadel renoveeriti käärkamber
ja ees
koda, vahetati põrandad,
korrastati seinad ja laed, restau

Foto: Tiit
Kuusemaa

reeriti uks ja paigaldati uus küt
tekolle. Projekt sai võimalikuks
tänu PRIA Leader-meetme toetu
sele, mille omaosaluse tasus Elva
vald, Gustav Adolf Werk fondile ja
Wienerberger AS-le. Töid teostas
Liivimaa Lossid OÜ ja arheoloo
gilist järelevalvet tegi Heiki Valk.
Sügisel alustati kiriku vitraaža
kende restaureerimisega. Töid
teostab Aaderwerk OÜ ja toetab
Kohaliku omaalgatuse programm.

Rannus asub ka Eesti maa
kirikutest vanim katusekonst
ruktsioon, mis pärineb osaliselt 17.
sajandist. Ekspertide hinnangul
on katus avariilises seisus ning ees
ootab suur ja väga kulukas töö –
katuse konstruktsioonide kind
lustamine ja pehkinud osade välja
vahetamine. Koostatud on katus
te restaureerimise põhiprojekt,
mida toetas Muinsuskaitseamet.
Restaureerimiseks on esitatud
taotlused Muinsuskaitseametisse
ning 10% omaosaluseks Elva val
da. Väga oodatud on annetused
kõigilt kultuuripärandist hooliva
telt Elva valla elanikelt ja asutus
telt.
Täname kõiki eraisikuid, asu
tusi ja organisatsioone, kes on
kirikut toetanud. Veel täname
Muinsuskaitseameti
Tartumaa
nõunikku Inga Raudvassarit, kes
hea nõuga kogudusele väsimatult
toeks on olnud. Jumal õnnistagu
teid kõiki rikkalikult!
Rahulikke jõule ja head uut
aastat!

Nr 85

Elva valla leht

21. detsember 2020

Vanad asjad
räägivad vana
aja elust
Aakre lasteaed-algkool
korraldas traditsioonili
se vanade asjade näituse.
LIINA LASER
AAKRE LASTEAED-ALGKOOLI
DIREKTORI KT

V

anad asjad on armsad
– käe järgi kulunud,
siledad, enamasti pui
dust. Neid on vanaemad
käes hoidnud ja hämaratel sügis- ja
talveõhtutel nendega valmistanud
ilusaid käsitööesemeid. Aga prae
gu ei hoia me neist paljusid käes
selleks, et teha tööd, vaid hoopis
selleks, et neid uudistada. Mida
küll ometi ühe või teise tööriista
ga vanasti tehti? Selleks palusime
Aakre lasteaed-algkooli lapsevane
matel taas sügisel tuua vana asja
näitusele nende vanavanemate
kasutatuid esemeid, et ka lapsed os
kaksid vana asja väärtust hinnata.
Lasteaias algas vana aja teemade
ring koos vanade kommete tutvus

tamisega juba hingedeajal, kulges
läbi mardi- ja kadripäeva jõuluoo
tuseaega. Igal asjal on lugu oma
pere jaoks ja kapinurgast esemeid
näitusele tuues saavad ka teised
lapsed nende lugudega tuttavaks.

Igal asjal on lugu
ja kapinurgast neid
näitusele tuues
saavad ka teised
nende lugudega
tuttavaks.

AJALOOÕPETAJA KOOLILASTELE NÄITUST
TUTVUSTAMAS.

ERINEVAID ESEMEID NÄITUSELT.

KANGASTELGEDEL KUDUMIST TUTVUSTAS HELJO AARELAID.

KODULUGU

Kas Eesti esimene PR-mees?
Vanasti öeldi ikka, et igal vallal on oma rikkur ja oma sant,
oma tarkpea ja oma ullike, omi vanatüdrukuid ja neid
teisigi, kergemate kommetega.

K

eegi võis ka Ado Reinval
dit enam kui sada aastat
tagasi kohalikuks ullike
seks pidada.
Mees käis ringi, poolsaapad ehk
„pooletoobised“ ning rohelised
tondinahka püksid jalas, üll rohe
line kuub, põlvini mulgivammus,
peas roheline kaabu ja kaelas
haaknõelaga kinnitatud rätt.
Tõeline Sammalhabe, ainult ilma
parrata. Pilku püüdis ka soeng –
kausi järgi piiratud juustering.
Vanarahva sõnul ei käinud kõik
see tolleaegsete normidega kok

Fotod: Liina Laaser

Naiste tubased tööd ja
tegemised
Traditsioonilise vana asja näituse
teema on sellel aastal naiste tuba
sed tööd ja tegemised, sest kadri
päevaks pidi naistel kõik õuetoime
tamised tehtud olema. See teema
on tõesti lai – söögitegemisest ja
kodu korrashoidmisest kuni kanga
kudumise ja peenema käsitööni
välja. Lapsed tõid kodust kaasa
vanu käsitööriistu igalt tubaselt
elualalt ja kokku sai üks korralik
näitus. Koos õpetajatega arutati,
mis töid nendega tehti ja kes tea
dis, rääkis oma eseme loo edasi ka
teistele. Mõnda asja nägid ka õpe
tajad päris esimest korda.
Et näituse teemasse paremini
sisse elada, tuli 4. detsembril meile
külla Aakre kandi aktiivne käsitöö
tegija Heljo Aarelaid. Alustuseks

ku. Järelikult oli taunimist väärt.
Ju vist tollest ajast ongi pärit ütle
mine, et eestlaste põrgus pole ku
radeid-kütjaid vaja – katlas keejad
panevad ise puid alla ja tõmbavad
väljatikkujad tagasi patta.
Me ei tea, mida praegused veid
ralt riietujad oma rahvale täna või
tulevikus pakuvad.

Ado kui
reklaammeister
Ado jättis meile kaunid luuletu
sed, isegi muistendi „Kalevipoeg
ja Tõra“ ning palju sellist loomin

7

gut, mida me täna nimetaks PR
ehk reklaamitoodanguks. Tema
peamine sissetulek tuli reklaam
tekstidest kangastele, jalanõude
le ja korra isegi grammofonidele.
Reklaami tegi ta ka Elvale –
kirjutas Elva elust pea kõikides

Eesti ajalehtedes.
Ado, meie pretendent Eesti esi
mese PR-mehe aujärjele, sündis
uue kalendri järgi 3. detsembril
1847. Mulgimaal, Uusna valla talu
peres.
Esimese honorari sai Ado kätte
juba 14-aastaselt. Aga see oli äras
pidine honorar. Naabrineiu kohta
pilkelaulu kirjutamise eest määras
kohalik kohtumees talle 3 rubla
trahvi. Erinevalt tänastest PR-te
gelastest Ado rikkaks ei saanudki.

Pärast tema 70. sünnipäeva,
mida tähistati Vanemuise tu
luõhtuga ja ülekülapeoga Elva
Tuletõrjemajas, elas Reinvald oma
viimased kaheksa eluaastat tänu
Postimehe tegijate August Kitz
bergi ja Ado Jürgensteini väike
sele toetusele ning kulbilohulaste
toidukraamile palvekirjade ja

muude dokumentide koostamise
eest.
Ühe klassi haridusega „poiss“
oskas neid koostada nii nagu vaja.
Võime Adole vabalt anda veel
ühe austava tiitli – Vene tsaar
Aleksander III kirjavahetajaliikme
oma. 34-aastane Reinvald saatis
tollele maruvenestajale kirja, mil
les nõudis eesti keelt Eesti koh
tute ja koolide keeleks, Eesti oma
parlamenti, mõisamaade üleand
mist vaestele ja üht-teist muudki.
Suurt pahandust sellest kirjutaja
le ei tulnud. Peterburg taotlusele
ei reageerinud.

mängisid kandleringi lapsed Kärt,
Lenna ja Ketely kandlepala, kooli
lapsed laulsid töölaulu. Proua Hel
jo tutvustas lastele kangastelgedel
kudumise vahendeid. Saime tea
da kangakudumisega seotud uusi
sõnu nagu näiteks niitsed. Heljo
rääkis ka taluperenaiste koolidest,
kus noortele neidudele õpetati kõi
ke kodutöödega seonduvat – isegi
pesu nöörile riputamisel olid oma
reeglid. Kõik koos tegime ka tiiru
koolimajas, sest näitus on kooli
maja erinevates ruumides. Jõudsi
me välja keldrisse, kuhu oleme sisse
seadnud muuseumitoa kohaliku
koduloouurija Elmar Maasiku mä
lestuseks. See muutis selle aasta
näituse eriliseks. Kohtumise lõpe
tuseks oli maitsev vana-aja toit –
karask ja ringmängud nagu ikka
meie pidudel.
Täname Heljo Aarelaidu meie
vana asja näitusele hoogu andmast
ja vanu aegu meenutamast!
Tänu lapsevanematele oli kõi
kidel lastel võimalus näha asju,
mida paljudes kodudes enam pole
ja varsti enam ei mäletagi, mis nen
dega tehti.

Ado oli ka loodusesõber
1903. aastal rentis Reinvald prae
gusel Lauliku tänaval ühe vaka
maa ja ehitas kahe aastaga sellele
kodu. Aeda klopsis ta kokku väi
kese laua, kus kirjutaski oma laule
ja värsse. Kurjad keeled kõnelesid,
et mõni meeter eemal, kuuse all,
olnud tal peidus inspiratsiooni
allikas – pudel hundijalavett.
Kohalik rahvas andis Reinval
dile ka omapoolse „aunimetuse“ –
teda hakati kutsuma Laulu-Aaduks.
Poleks liiast Adole ka neljan
da aunimetuse, loodusesõbra,
andmine. Tema taipas juba am
mu-ammu, et kõige kauem jäävad
inimest meenutama tema istuta
tud puud. Lauliku tänava muuda
vad tänagi kitsaks rajaks Ado istu
tatud kaks kuuske, lehis ja kask.
Kalju Hook
Koduloo rubriigis kirjutab Kalju
Hook Elva vallaga seotud inimestest, kohtadest ja sündmustest.
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Perearsti nõuandetelefon suunab
koroonatestile iga päev
Detsembri algusest väljastab perearsti nõuande
telefon 1220 koroonatestile saatekirju iga päev, riigi
pühadel kaasa arvatud, kella 8–22. Koroonatestile
saatekirjade väljastamiseks kaasas nõuandetelefon
haigekassa toetusel lisatööjõudu.
EESTI HAIGEKASSA

K

oroonatestile saatekirja
saamiseks võib jätkuvalt
pöörduda perearsti nõu
andetelefoni meedikute
poole telefoninumbritel 1220 või
6346 630. Teenust osutatakse kol
mes keeles: eesti, vene ja inglise
keeles ning kõnekeskuse spetsialis
tiga kokkuleppel võimalusel helis
taja emakeeles.
Haigekassa esmatasandi teenus
te osakonna juhataja Külli Friede
mann ütles, et kuna haigestumuse
näitajad on jätkuvalt kõrged ning
inimesi peaasjalikult testile suu
navate perearstide koormus kõrge,
aitab haigekassa rahastatav pere
arsti nõuandeliin seda koormust
hajutada. „Toetame nõuandetele

fonilt inimeste testile suunamiseks
lisarahaga, mis võimaldas abijõudu
palgata, sest nii saavad nõuande
telefonilt jätkuvalt abi ka teiste
tervisemuredega inimesed,“ lisas
Friedemann.
Nõuandetelefon suunab inimesi
koroonatestile alates eriolukorra
lõpust, kuid senini oli teenus ava
tud vaid nädalavahetusel, mil pere
arstid reeglina ei töötanud.

Testimiseks tuleb
broneerida aeg
Perearsti nõuandetelefoni ressursi
juht Kärt Kukk rääkis, et kui pere
arsti nõuandetelefoni meedik
otsustab inimese 
koroonatestile
suunata, siis koostatakse talle
saate
kiri. „Selleks peab inimene
teadma oma isikukoodi, nime ja

PEREARSTI NÕUANDETELEFONILT SAAB ÖÖPÄEV
LÄBI NÕU ERINEVATE TERVISEMUREDE KORRAL.

mobiiltelefoninumbri, mille kau
du temaga testimiskeskusest sms-i
teel ühendust võetakse,“ selgitas
Kukk. Testimiskeskuse saadetud
sõnumis on link, millelt inimene
saab endale veebiregistratuuris
www.veebiregistratuur.ee broneeri
da sobiva aja ja koha koroonaviiru
se testi andmiseks.
Kui inimene ei saa ise veebi
registratuuris aega broneerida, sest
tal puudub Mobiili-ID, Smart-ID

Illustratsioon:
Bigstock

või ID-kaardiga isikutuvastamise
võimalus, siis helistatakse inime
sele testimiskeskusest tema edas
tatud lauatelefoninumbrile. Testi
mise kõnekeskus võtab inimesega
reeglina alates saatekirja koostami
se hetkest ühendust ühe ööpäeva
jooksul. „Oluline on meeles pida
da, et teavitussõnumit ei saadeta
lastele, nende vanematega võtab
testimiskeskus ise helistades ühen
dus,“ täpsustas Kukk.

Praegustes oludes on jääle minek eluohtlik
Esimesed miinuskraadid
on Eesti siseveekogudele
tekitanud esimese jääkihi.
Päästeamet paneb kõigile
südamele, et praegu on
jää veel liiga õhuke ning
inimest ei kanna.

„N

õrgal jääl juhtub ini
mestega
õnnetusi
igal aastal. Esimene
jää meelitab sageli ligi lapsi, kes
mänguhoos unustavad, et nõrk
jää peidab endas suurt ohtu. Ar
vestada tuleb sellega, et piisavalt
tugeva jää tekkimine võtab aega
ning nõuab püsivaid miinus
kraade. Praegustes oludes jääle
minnes võivad tagajärjed olla fa
taalsed,“ ütles Päästeameti enne
tustöö osakonna ekspert Mikko
Virkala.

JÄÄKATTELE TOHIB MINNA ALLES SIIS, KUI SELLE
PAKSUS ON VÄHEMALT 10 SENTIMEETRIT.

Päästeamet kutsub ettevaat
likkusele ka kalastajaid. „Sageli
ahvatleb esimene jää ka kalasta
jaid, kuid siingi ei tohi unustada
ettevaatlikkust. Ka kalameestel,
kes esimesele jääle kipuvad, tuleb
oodata, et veekogu kattev jääkaas

Foto: Bigstock

muutuks piisavalt tugevaks,“ lisas
Virkala. Statistika näitab, et vii
masel seitsmel aastal on jääl ka
lastades hukkunud 13 kalapüüdjat.
Jääkattele tohib minna alles
siis, kui selle paksus on vähemalt
kümme sentimeetrit. Läbi jää

 ajudes peab inimene arvestama
v
sellega, et jääaluse vee tempera
tuur on kõigest paar kraadi üle
nulli. Nii külmas vees peab täis
kasvanud inimene vastu maksi
maalselt kümme minutit, laps
kaotab sellise temperatuuriga
vees teadvuse veelgi varem.
Päästeamet kutsub kõiki ini
mesi üles ettevaatlikkusele ja
tähelepanelikkusele veekogude
ääres viibimisel. Esimene jää võib
eelkõige lastes tekitada elevust
ja uudishimu. Seetõttu palume
lapsevanematel rääkida kodus üle
hapra jääga seonduvad riskid ning
hoida lastel silm peal. Kui märka
te hädalist või vajate ise abi, siis
tuleb esimesel võimalusel helista
da hädaabi numbril 112.

Kuidas käituda?
» Kui jääl viibides ilmnevad ohu
märgid – jää pragisemine või

Vajadusel saab
pikendada retsepte
Jätkuvalt väljastavad perearsti
nõuandeliini töötajad helistajate
le nädalavahetuseti hädavajalikke
retsepte. Kuigi paljud inimesed
sooviksid nõuandetelefoni 
kaudu
retseptipikendust ka muul ajal,
näiteks tööpäeval või õhtuti, ei ole
see Friedemanni sõnul otstarbe
kas. „Nädalavahetuseti perearsti
nõuandetelefoni kaudu retsepti
pikendamine võib olla vaid
hädavajadus, mitte enda
perearsti külastamise asen
damine. Ravim on haiguse
ravist vaid osa ning jätkuvalt
on uute retseptide kirjutamisel
vaja külastada oma perearsti, kes
vaatab inimese läbi, määrab
vajadusel uuringuid,“ selgitas
Friedemann.
Samuti teevad nädalavahe
tusel haigestunud inimese puhul
nõuandetelefoni töötajad jätkuvalt
märke inimese digilukku haigestu
mise ning töövõimetuslehe avami
se vajaduse kohta, misjärel inimene
peab oma perearstiga ise esimesel
võimalusel (järgneval tööpäeval)
ühendust võtma tervisemure täp
sustamiseks ning haiguslehe ava
miseks. Lõpliku otsuse lehe avami
seks teeb inimese perearst.
Jätkuvalt saab perearsti nõuan
detelefonilt ööpäevaringselt nõu
ka erinevate tervisemurede kohta.
Täpsem info: www.1220.ee

vajumine, tuleb viivitamatult
keharaskus laiali jagada ning
lahkuda. Selleks heida kohe kä
pukile ja mine kiiresti tuldud
teed pidi tagasi.
» Kui aga jää pragisedes ette ei
hoiata ja juhtud läbi vajuma,
tuleb peatada sügavamale
vette vajumine. Kukkumise ajal
aja käed laiali ja kalluta ennast
tahapoole. Nii takistad enda
üleni vee alla vajumist.
» Mida rutem jääaugust välja
saad, seda parem, sest külmas
vees muutub inimene kiiresti
teovõimetuks. Jääaugust välja
saamisel on suureks abiks
jäänaasklid. Jääle tagasi vinna
ennast sinnapoole, kust tulid.
» Jääle pääsenuna rulli ennast
või rooma jääaugust eemale.
Kaugemal võid püsti tõusta, et
lahkuda jäält tuldud teed pidi
kindlale maale ja võimalikult
soojadesse oludesse.
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DETAILPLANEERINGU TEATED

Otsused 1.12 istungilt

Lõpetati detail
planeeringu koostamine

Maa
Määrata Traadi katastriüksuse (17101:001:0752) uueks
sihtotstarbeks 100% elamumaa.
Nõustuda Elva vallas Purtsi külas asuva Aakre mets
kond 345 katastriüksuse (17101:001:0892) riigi oman
disse jätmisega ning määrata katastriüksuse sihtots
tarbeks 45% maatulundusmaa ja 55% veekogude maa.
Nõustuda Elva vallas Tilga külas asuva Tammekivi
katastriüksuse (69403:001:0087) riigi omandisse jätmi
sega.
Määrata Pärdi (69403:003:0243), 22168 Kalme-Uder
na tee (katastritunnus 69403:003:0057) ja 22159 ElvaPalu
pera-Kähri tee (17101:001:1200 ja 69403:003:0054)
kinnis
asjadega piirneva maaüksuse koha-aadressiks
Tartu maakond, Elva vald, Uderna küla, Pärdiveere ja
sihtotstarbeks maatulundusmaa.
Määrata Elva linnas Kirde põik 5 katastriüksuse
(17002:002:0044) ja Arbimäe tänav T2 katastriüksuse
(17001:001:0071) piiride muutmisel uutele katastriüksus
tele koha-aadressid ja sihtotstarbed: Elva vald, Elva linn,
Kirde põik 5, sihtotstarve tootmismaa; Elva vald, Elva
linn, Arbimäe tänav T2, sihtotstarve transpordimaa.

Muu
Kiita heaks hajaasustuse programmi raames esitatud
projektide „Jaani-Laane kinnistu puurkaevu rajamine“

ja „Tammissaare kinnistu puurkaevu rajamine“ aruan
ded.
Lõpetada Elva linnas J. Kärneri tn 18, J. Kärneri tn 18c
ja Jaan Kärneri tänav T6 kinnistute detailplaneeringu
koostamine.
Anda seisukoht Elva linnas Verevi järve rannaala
detailplaneeringu avalikul väljapanekul esitatud arva
muste osas.
Anda projekteerimistingimused Puhja alevikus Reku
tee 5 krundil teraviljahoidla ehitusprojekti koostamiseks.
Kinnitada Puhja kooli 2020/2021 õppeaasta hoole
kogu koosseis.
Korraldada Hellenurme mõisa I korrusel asuvate ruu
mide kasutusse andmiseks läbirääkimistega pakkumise
menetlus ning kinnitada läbirääkimistega pakkumise
tingimused.
Alustada SA-ga Elva Laste- ja perekeskus läbirääki
misi koolieelse alushariduse teenuse ostmiseks 64-le
lapsele Järve lasteaias nelja aasta jooksul alates 1. jaa
nuarist 2021 kuni 31. detsember 2024.

Reklaamiload
Anda reklaamiluba AS’le Olerex reklaami avalikustami
seks Elva linnas, Valga mnt 3a, tähtajaga 1.01.–31.12.2021.
Salle Ritso
vallasekretär

ELVA VALLAVALITSUSE INFO

Otsused 8.12 istungilt
Maa
Määrata Elva linnas, Valga mnt 32 (17006:006:0021) ja
Nõmme tn 19a (17101:001:0486) liitmisel uue katastriük
suse koha-aadressiks Elva vald, Elva linn, Valga mnt 32
ja sihtotstarbeks elamumaa.
Seada isiklik kasutusõigus Elektrilevi OÜ kasuks
tähtajatult Elva valla omandis olevale kinnistule Elva
vald, Käo küla, Tammiste-Käo tee L12 ja Tammiste-Käo
tee L13.
Seada sundvaldus AS Emajõe Veevärk kasuks Elva
vallas, Konguta külas asuvatele reformimata katastri
üksustele Muru tee (17101:001:1396), Puurkaevu
(17101:001:1376) ja Tiigitee (17101:001:1121) veetorustike
ehitamiseks, remontimiseks, korrashoiuks, hooldami
seks, asendamiseks ja kasutamiseks.
Määrata Suure-Rakke külas, Paju katastriüksuse
(66601:002:0004) jagamisel kaheks katastriüksuseks
uutele katastriüksustele koha-aadressid ja sihtotstar
bed: Elva vald, Suure-Rakke küla, Paju, sihtotstarve
maatulundusmaa ja Elva vald, Suure-Rakke küla, Paju
ääre, sihtotstarve maatulundusmaa.
Määrata Elva vallas, Rõngu alevis, Kiriku parkla
katastriüksuse (69402:002:0009) uueks koha-aadressiks
Elva vald, Viljandi mnt 2b.

Muu
Korraldada detailplaneeringu eskiisi ja täiendatud
lähte
seisukohtade avalik väljapanek 4. jaanuarist 3.

veebruarini 2021 Elva Vallavalitsuses (Kesk tn 32, Elva
linn) ja valla veebilehel (www.elva.ee/detailplaneerin
gud).
Kinnitada Aakre lasteaed-algkooli 2020/2021 õppe
aasta hoolekogu koosseis.
Korraldada projekteerimistingimuste andmise ava
tud menetlus Elva linnas, Tartu mnt 29g kehtiva detail
planeeringu täpsustamiseks.
Anda projekteerimistingimused Käärdi alevikus Mai
si 4 kinnistul kehtiva detailplaneeringu täpsustamiseks.
Kinnitada kinnistu Kesk tn 22, Elva linn
(17007:001:0061) avaliku kirjaliku enampakkumi
se korraldamiseks moodustatud komisjoni protokoll
26/30.11.2020 ja tulemus. Enampakkumise võitja on
Concise Systems OÜ.
Kehtestada Elva huviala- ja koolituskeskuse pärimus
muusikaringi õppetasu summas 20 eurot kuus alates 1.
jaanuarist 2021.
Eraldada Elva valla 2020. aasta eelarve reservfondist 1
350 eurot Elva leinamaja hoones oleva elektrikilbi üm
berviimiseks hoone kõrval asuvale postile.
Korraldada sotsiaalteenuse riigihanked "Intervall
hooldusteenuse osutamine" ja "Tööealistele isikutele
tugiisikuteenuse osutamine“.
Salle Ritso
vallasekretär

E

lva vallavalitsus lõpetas 1. detsembril korraldu
sega nr 755 Elva linnas J. Kärneri 18, 18c ja Jaan
Kärneri tänav T6 kinnistute detailplaneeringu
koostamise. Detailplaneeringu eesmärk oli nimeta
tud kinnistute ümberkruntimine ning planeeritavale
hooneta krundile ehitusõiguse määramine üksikelamu
püstitamiseks. Kinnistute omanik soovis kavandatavast
tegevusest loobuda ning esitas vallavalitsusele taotluse
detailplaneeringu koostamise lõpetamiseks.

Anti arvamus Verevi
järve rannaala detail
planeeringule

E

lva linnas Verevi järve rannaala detailplaneeringu
avaliku väljapaneku ajal laekunud arvamusi arutati
5. novembril toimunud avalikul arutelul. Tutvusta
ti vallavalitsuse seisukohti ning anti ülevaade keskkonna
mõju hindamise tulemustest. Selgitati detailplaneeringu
lahendust ja eesmärke ning vastati osalejate küsimustele.
Arutelul osalejad jäid veendumusele, et detailplaneerin
guga Verevi randa kavandatud hoone asukoht, maht ja
funktsioon ei ole hoonestusalale sobilik.
Elva vallavalitsus andis 1. detsembril korraldusega nr
757 seisukoha Verevi järve rannaala detailplaneeringu
avalikul väljapanekul laekunud arvamustele. Detailpla
neering koos arvestama jäetud arvamustega edastatak
se seisukoha saamiseks Rahandusministeeriumile.
Detailplaneeringu avaliku arutelu salvestuse, valla
valitsuse korralduse ning detailplaneeringu 
viimase
versiooniga on võimalik tutvuda valla veebilehel
www.elva.ee/detailplaneeringud.

Avalikule välja
panekule suunati
Vapramäe 9//11//13
detailplaneeringu eskiis

E

lva vallavalitsus suunas 8. detsembril korraldusega
nr 782 avalikule väljapanekule Elva linnas Vapra
mäe 9//11//13 kinnistu detailplaneeringu eskiis
lahenduse. Detailplaneeringu eesmärk on nimetatud
krundile täiendava ehitusõiguse võimalikkuse väljaselgi
tamine. MTÜ Oskar Alliku Kodu soovib krundile rajada
Miljööteraapia keskuse ning ehitada olemasolevatele ela
mutele lisaks kaks hoonet.
Eskiisi avalik väljapanek toimub 4. jaanuarist kuni
3. veebruarini 2021 Elva vallavalitsuses (tööpäevadel
vallavalitsuse infosekretäri juures, Elva linn Kesk 32) ja
valla veebilehel www.elva.ee/detailplaneeringud. Palu
me tutvuda eskiislahenduse ja täiendatud lähteseisu
kohtadega, arvamuste tekkimisel palume esitada need
avaliku väljapaneku jooksul vallavalitsuse e-aadressile
elva@elva.ee.
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Volikogu 14. detsembri istung
Elva Vallavolikogu
XXXVI istung toimus
14. detsembril e-keskkonnas Zoom ja Volis.
MAANO KOEMETS
VALLAVOLIKOGU ESIMEES

P

äevakorras oli viis otsuse ja
neli määruse eelnõu. Istun
gil osales 26 volikogu liiget.
Esimeses
päevakorrapunktis
andis vallavanem Toomas Järveoja
ülevaate valla rahvastiku seisust,
eelarve täitmisest ja reservfondi
kasutamisest ning tutvustas vald
kondade põhiselt vallavalitsuse
osakondade tööd.
Volikogu kinnitas veekogude
komisjoni koosseisu. Komisjoni
ülesanne on tegeleda valla vee
kogude probleemide kaardistami

sega ja lahenduste otsimisega. Vo
likogu kinnitas komisjoni esimees
Urmas Kruuse esitatud komisjoni
koosseisu.
Volikogu võttis vastu Elva
valla 2021. aasta eelarve. Lühi
ülevaade eelarvest nimetab ära
eelarveaasta kolm prioriteeti,
milleks on investeeringud hari
dusse, teedesse ning kultuuri ja
turismivaldkonda,
ettevalmis
tused kultuuripealinnaks Tartu
2024 ja sotsiaalteenuste jätku
suutlik arendamine. Täpsema
ülevaate eelarve kohta leiab valla
veebilehelt elva.ee/eelarve.
Volikogu kinnitas 2020. aasta
IV lisaeelarve, mis koostati va
jadusest lisada eelarvesse riiklike
õigusaktidega eraldatud ja siht
otstarbeliselt laekunud summad
ning nende kasutamine. Lisa
eelarve maht on 140 225 eurot.
Maamaksu täiendava maksuvabastuse ulatus muutub. Voli

kogu muutis pensionäride maa
maksust vabastamise korda.
Maamaksuseaduses § 11 lõikes
1 sätestatud koduomaniku va
bastusele linnas, alevis, alevikus
ja tiheasustusega määratud alal
kuni 0,15 hektarile lisaks võib pen
sionärid maamaksust täiendavalt
vabastada kuni 0,15 ha ulatuses.
Elva vallavolikogu 18. detsembri
2017 määruse nr 4 kohaselt mää
rati pensionäri maksuvabastuse
summa suuruseks kuni 12 eurot
ühe maakasutuse kohta aastas.
Maamaksuseadus ei võimalda
enam määrata maksuvabastuse
suuruse väärtust eurodes, vaid
vabastuse suurus määratakse
kuni 0,15 ha ulatuses, seega tuleb
täiendavat vabastust muuta ja
rakendada seda kogu vallas üht
sel alusel. Kaaludes Elva, Rõngu,
Rannu, Puhja, Puka, Palupera eri
nevaid maamaksustamise hinda,
on mõistlik määrata pensionäri

maksu
vabastuse suurus 0,05 ha.
Koos kodualuse maksuvabastu
sega ja lisaks täiendava maksu
soodustusega kujuneb maksu
vabastuse suuruseks 0,2 ha.
Volikogu muutis Rannu rah
vamaja põhimäärust. Siiani pak
kus noorsootöö ja päevakeskuse
teenust Rannus MTÜ Tõusvad
Tähed, kes loobus teenuse osuta
misest. Seoses sellega korralda
takse noorsootöö ja päevakeskuse
teenuse osutamine ümber. Rannu
rahvamaja võtab alates 1. jaanua
rist 2021 üle noorsootöö ja eakate
päevakeskuse tegevuse korralda
mise Rannu piirkonnas.
Volikogu andis loa kinnisas
jade võõrandamiseks. Volikogu
andis vallavalitsusele loa võõran
dada vallale mittevajalikku kin
nisvara. Elva linnast suunatakse
enampakkumisele Valga mnt 38a
ja Valga mnt 38b kinnistud. Tege
mist on maareformi käigus tekki

nud maaribadega, millel iseseis
vat kasutusvõimalust ei ole, kuna
need on liiga väikesed (vastavalt
127 m2 ja 128 m2). Kinnistute ostmi
se vastu on huvi tundnud piirne
vate kinnistute omanikud. Palu
pera külas asuvast korterelamust
suunatakse
enampakkumisele
kaks korteriomandit, mida vald ei
vaja. Tegemist on ulatuslikku re
monti vajavate korteritega, mille
asukohast ja investeeringute vaja
dusest tulenevalt on otstarbekas
need võõrandada.
Arengu- ja planeeringu
komisjonis vahetus komisjoni
liige – Holar Sepp asemel asub
komisjoni liikmeks Jaanus Lauri.
Istungil tutvustas kultuuri
komisjoni esimees Reet Viks tema
juhitava komisjoni tegevust 2020.
aastal.
Abivallavanem Marika Saar
tutvustas volikogule Elva valla ha
ridusvõrgu analüüsi.
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KUULUTUSED
Ehitus-, remont- ja renoveerimistööd.
Kõik vajalikud tööd kodule ilusa ilme loomi
seks ühest kohast. Sisetööd, välitööd, abi -ja
kõrvalhoonete ehitus. Tel 5672 6823, www.
teenustööd.ee
Saeketaste ja -kettide teritus ja parandus.
Höövliterade teritus. Telefon 5198 4130
Müüa kvaliteetset puitbriketti ja pelletit.
Info ja tellimine telefonil 511 9782
Müüa lõhutud küttepuid koos veoga.
Hind alates 35 eurot ruum. Tel 509 3453
Müüa toorest ja kuiva küttepuud. Trans
port hinnas. Pikkus ja jämedus vastavalt
soovile. Lepp/haab/segapuu alates 35€/rm
ja kask 38 €/rm. Kaminapuu 40L halukotid
2 € kott. Info Est, Eng 5373 3322 või Est, Rus
5699 7196
Kasumetsa küttekontor: erinevat sorti
kvaliteetsed küttepuud veoga. Tel 529 2305.
www.kasumetsa.ee

Küttepuud 30 cm võrkkotis, tasuta vedu
iga päev 5336 5372
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
Ostame talumaja koos metsa või põllu
maaga. Hooned võivad vajada põhjalikku
remonti. Telefon 5666 9006
Ohtlike puude raie / hooldus / kändude
freesimine. Tel 5686 6157
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. Vanni
tubade remont. Tel 5362 6227

Töökuulutus
Elva Varahalduse OÜ võtab tööle välihooldustöötaja, kelle ülesanne on Elva linnas
asuvate kinnistute välise heakorra tagamine.

PROJEKTEERIMISTÖÖD ELVA VALLAS
» Ehitusprojektide koostamine eelprojekti
staadiumis ehituslubade ja ehitusteatiste
taotlemiseks.
» Andmete esitamise teatised (mõõdistus
projektid)
Mallmandra OÜ, Andrus Valjala, 5817 1136

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

» Töö asukoht: Elva linn
» Tööaeg: Osaline tööaeg (kell 7–11, 4h)
» Isikuomadused: kohusetundlikkus, töökus, hea tervis
Kandideerimiseks esitada CV (elulookirjeldus) e-aadressile varahaldus@elva.ee või
postiga aadressile Kesk tn 21, Elva linn.
Lisainfo telefonil 747 0000

Telli kõik vajalik kirjade
ja kingituste saatmiseks,
otse oma postkasti.

› pood.omniva.ee
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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!
Elo-Mai Sepp

Leila Kosk

SÜNDMUS

ASUKOHT

PILETI HIND

sündis 19.11.2020

Agata Podgornaja

KUUPÄEV
24. detsember
kell 10
24. detsember
kell 16
24. detsember
kell 16
24. detsember
kell 16
24. detsember
kell 17
24. detsember
kell 18

Jõululaupäeva jumalateenistus

tasuta

Emma Johanna
Muttik sündis

Steven Solovjov

Kristelle Rauba

Lauren Marii Luik

Tomi Meri

Jõuluõhtu jumalateenistus, laulab Dionysius

Rannu püha
Martini kirik
Rannu püha
Martini kirik
Nõo püha
Laurentsiuse kirik
Puhja kirik

Jõuluõhtu jumalateenistus, laulab kirikukoor

Rõngu kirik

tasuta

Jõuluõhtu jumateenistus,
laulab Elva kirikukoor
Korvpall: Puhja 26. jõuluturniir 3×3

Elva kirik

tasuta

Elva spordihoone

pealtvaatajatele
tasuta
tasuta

27. detsember
27. detsember
kell 10
27. detsember
kell 12
31. detsember
kell 10
jaanuar
10. jaanuar kell 11
10. jaanuar kell 13
10. jaanuar kell 15
10. jaanuar kell 17
10. jaanuar kell 17
11. jaanuar
kell 18.30
16. jaanuar kell 16
16. jaanuar kell 18
16.-17. jaanuar

20. jaanuar kell 19
21. jaanuar kell 11
24. jaanuar kell 11
24. jaanuar kell 13
24. jaanuar kell 15
24. jaanuar kell 17
25. jaanuar
kell 11–14
25. jaanuar kell 14

Jõululaupäeva õhtune jumalateenistus
Jõuluõhtu jumalateenistus

Jalgsimatk Austa Rattaklubiga “4”
Peedu jõulumatk loodusõpperajal

Aastavahetuse matk Austa Rattaklubiga
Näitus „Puhja kihelkonna värvid 21. sajandil”
Korvpall: Rahvaliiga mäng
Kambja vald vs Runso Masinakaubad
Korvpall: Rahvaliiga mäng BC Elva vs Aiakoda

Start ja finiš Elva
spordihoone ees
Kogunemine Peedu
kooli- ja kogu
konnamaja juures
Start ja finiš Elva
spordihoone ees
Puhja seltsimaja

sündis 26.11.2020

sündis 03.12.2020
sündis 03.12.2020

Kelly Saag

sündis 30.11.2020

Elva vald mälestab
Olev Oja

19.09.1933-06.12.2020

Uudo Tina

08.10.1945-07.12.2020

tasuta

Elva spordihoone

pealtvaatajatele
tasuta

Ulila suveaed

tasuta

Puhja seltsimaja

1€

Rõngu rahvamaja

7 € / 10 €

Puhja seltsimaja

5€

Siivile

Päevapilet 12 €
kahe päeva pilet
20 €
Elva kultuurikeskus
14 € / 17 €
4€/9€

Elva spordihoone

pealtvaatajatele
tasuta

Elva spordihoone

pealtvaatajatele
tasuta

Elva spordihoone

pealtvaatajatele
tasuta

Elva spordihoone

pealtvaatajatele
tasuta

Elva kultuurikeskus

tasuta

Rannu rahvamaja

10 €

armsa isa

Ekke Puusepp

kaotuse puhul.

surma puhul.

SA Elva Teenused
kollektiiv

Maie ja Rein
peredega

Tänuavaldus

LendTeater (Elva,
Pikk 73)

Elva kultuurikeskus

Avaldame sügavat
kaastunnet
Meelikesele venna
ja Annikale perega onu

Avaldame
kaastunnet

tasuta

pealtvaatajatele
tasuta
pealtvaatajatele
tasuta

LISAINFO ELVA.EE/KALENDER VÕI ELVA VALLA ÄPIST
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sündis 20.11.2020

sündis 24.11.2020

sündis 30.11.2020

tasuta

Elva spordihoone

Linnuliikide fotonäitus ja kontsert
Taritu tubateatri etendus "Patused hinged"
VI harrastusteatrite monolavastuste
festival MONOMAANIA

Jakob Parveots

tasuta

pealtvaatajatele
tasuta

Elva spordihoone

Rakvere Teater lasteetendus
“Sirli, Siim ja saladused”

tasuta

Elva spordihoone

Korvpall: Rahvaliiga mäng
KK Põltsamaa/TÄV Grupp vs YliCool
Korvpall: Rahvaliiga mäng
Tevo Ehituskaup vs Nõo Lihavürst
Ulila Tulepidu 2021
Mälumänguturniir

Kuressaare Teater:
Shakespeare kogutud teosed"
Kuressaare Teater: Naksitrallid
Korvpall: Rahvaliiga mäng
Nõo Lihavürst vs Greenlineprint
Korvpall: Rahvaliiga mäng
Runso Masinakaubandus vs BC Elva
Korvpall: Rahvaliiga mäng
KK Põltsamaa/TÄV Grupp vs Tevo Ehituskaup
Korvpall: Rahvaliiga mäng
YliCool vs Kambja vald
Doonoripäev

tasuta

20.11.2020

sündis 22.11.2020

Elva toidupank tänab Elva mini-Rimi
sõbralikku kollektiivi meeldiva koostöö
eest. Kauneid jõule!

Elva sauna
lahtiolekuajad
pühade ajal
»
»
»
»
»
»

22.12, teisipäev, kell 13–20
23.12, kolmapäev, TASUTA JÕULUSAUN kell 13–20
24.12, 25.12, 26,12 – SULETUD
31.12, neljapäev, kell 13–18
01.01, reede – SULETUD
02.01, laupäev, kell 13–20

NB! Ooteruumis on külastajad kohustatud maski kandma (vajadusel
saab maski kohapealt).
Lisainfo telefonil 527 4620 (N, R, L)
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