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Elva valla leht
Elva pälvis Euroopa parima
spordilinna tiitli
Mittetulundusühing
ACES Europe andis
Elvale erakordse töö
eest spordivaldkonnas
Euroopa parima spordilinna tiitli. Tiitli saamise nimel võisteldi seitsme teise spordilinnaga.

E

elmisel
aastal
pälvis
Elva Euroopa spordilinna tiitli ning selle saamiseks tuli kokku panna
kandidatuuri
raamat. Euroopa parima spordilinna tiitli saamiseks
tuli sel aastal esitada kord kvartalis
aruanne kõikidest spordiga seotud
tegevustest Elvas.
ACES Europe esindaja Gian
Francesco Lupattelli ütles, et peale kõikide spordilinnade aruannete hindamist otsustati parimaks
spordilinnaks nimetada just Elva.
„Elva vald on teinud erakordselt

VASAKULT: ELVA VALLA TURISMIJUHT MOONIKA EINASTE,
SA ELVA KULTUUR JA SPORT JUHATAJA IVI TIGANE,
ELVA VALLA SPORDIJUHT MADIS ŠUMANOV JA ELVA
ABIVALLAVANEM MARIKA SAAR.

„Elva vald on teinud erakordselt palju tööd
selle aasta jooksul ning seetõttu soovime
anda auhinna ja tiitli just Elvale.”

Vallavalitsus kutsub
osalema raudteeliikluse
mõjude teemalisel
arutelul

E

lva vallavalitsus korraldab raudteeliikluse mõjude teemalise arutelu,

Foto:
Merilyn
Säde

mis toimub 15. novembril kell
18 virtuaalselt ZOOM-keskkonnas. Kohtumise eesmärk on

kaardistada ja leida
lahendused kohalike elanike muredele
ja
probleemidele
seoses raudteeliikluse mõjudega Elva
linnas.
Valla esindajad
tutvustavad
kohtumisel sel aastal
tehtud müramõõtmiste tulemusi, seadustest tulenevaid

palju tööd selle aasta jooksul ning
seetõttu soovime anda auhinna ja
tiitli just Elvale,” ütles ta.
Elva valla spordijuht Madis Šumanov ütles, et tiitel on saadud
tänu kõikide Elva valla koolide
ja kehalise kasvatuse õpetajate, spordi
klubide, spordiürituste
korraldajate,
spordiaktivistide,
sportlaste, erinevate kogukonnaliikmete jt spordivaldkonda panustanud inimeste suure töö abil.
„See on suur tunnustus meile kõigile. Komisjon hindab kõrgelt kogu
piirkonna 
tegevusi, meil on väga
aktiivne kogukond ning et oleme
suutnud Elva miljoniga kaasata
väga paljusid inimesi. See eristas
meid kindlasti teistest spordilinnadest,” sõnas ta.
Elva abivallavanem Marika Saar
ütles, et sihtasutus Elva Kultuur
ja sport on sel tiitliaastal teinud
suurepärast tööd ning kindlasti on
kõige värvikam Elva valla inimesi
ja külastajaid ühendav kampaania
„Elva miljon”. „Loodan väga, et Elva
inimesed tunnevad rõõmu selle
tunnustuse üle ning see annab

kohustusi ja võimalusi probleemidega tegelemisel ning esialgset
koostööplaani Eesti raudteega.
Arutelul on kõigil osalejatel, kelle
igapäevaelu müra ja vibratsioon
halvendavad, võimalus rääkida
oma konkreetsest murest ning
teha ettepanekuid 
asukohale
sobivate
leevendusmeetmete
osas. Arutelu tulemused edastatakse Eesti raudteele, kes kasutab neid omapoolsete lahenduste
välja pakkumisel.
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facebook.com/elvavald

veelgi juurde hoogu miljon kilomeetrit aasta lõpuks kokku koguda,” rääkis Saar ja lisas, et Euroopalt
saadud tunnustus näitab selgelt, et
Elva vald ei ole ääremaa, vaid et oleme Euroopas kõrgelt tunnustatud
ja märgatud.

Kõige sportlikum
omavalitsus
Euroopa parima spordilinna tiitel
„Golden Flag” antakse Elvale ametlikult üle detsembrikuus Brüsselis.
Euroopa spordilinna tiitlit annab
2001. aastast välja Euroopa Komisjoni partner, mittetulundusühing
ACES Europe (European Capitals
and Cities of Sport Federation).
Elva on ainus Põhja-Euroopa
linn, kes eelmisel aastal Euroopa
spordilinna tiitli sai. Peale Elva said
2021. aastaks Euroopa spordilinna
tiitli ka Auronzo Di Cadore (Itaalia), Pravia (Hispaania), Pontinvrea
(Itaalia), Sansepolcro (Itaalia), Velky Saris (Slovakkia), Segni (Itaalia)
ja La-Fare-les-Oliviers (Prantsusmaa), kellega parima spordilinna
tiitli nimel võisteldi.
Elva vald pärjati 2019. aasta lõpus Eesti kõige sportlikuma omavalitsuse tiitliga.
Lisainfo:
Madis Šumanov,
Elva valla spordijuht
madis.sumanov@elva.ee või
tel 513 8677

Osalemiseks palume registreeruda hiljemalt 14.11.2021, lingi
registreerimisvormile leiab valla
kodulehelt (esilehel „Pane tähele!“ kastis). Kõikidele registreerunutele edastatakse link aruteluga
liitumiseks.
Lisainfo:
Maarika Uprus,
planeeringuspetsialist
maarika.uprus@elva.ee
tel 527 1860
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Valimis
tulemused
Elva vallas

HÄÄLTE JAOTUS KANDIDAATIDE VAHEL
VALIMISLIIT SINU
ELVA VALD
Maano Koemets 239
Priit Värv 161
Silver Laks 93
Marika Saar 82

K

ohaliku omavalitsuse volikogu valimised toimusid 17. oktoobril. Valimistulemuste väljakuulutamine on viibinud, kuna Riigikohus vaatab läbi esitatud kaebusi, mis
puudutavad üleriigilisi valimistulemusi. Elva valla valimiskomisjon saab alles pärast riigikohtu lõplike otsuste tegemist
Elva valla volikogu liikmed, asendusliikmed ja lisamandaadid
registreerida. Seejärel kutsub valimiskomisjoni esimees seitsme
päeva jooksul kokku uue volikogu.
Esimesel istungil valitakse volikogu esimees ja aseesimees ja
kuulatakse ära vana valitsuse lahkumispalve. Sellega esimene istung lõpeb ja pärast seda hakkab uus volikogu tööle. Kui volikogu on valinud vallavanema, saab ta õiguse moodustada valitsuse.
Volikogu kinnitab uue valitsuse, kuni selle hetkeni täidab valitsuse ülesandeid vana valitsus.
Elva valla valimistulemused seisuga 18.10.2021 on
järgmised:
Elva vallas käis valimas 6792 inimest, valimisaktiivsus oli seega 57,5%. Pabersedeliga anti 3647 ja elektrooniliselt 3145 häält.
Kehtivaid hääli oli kokku 6745.
Valimiskünnise ehk 5% piiri täitsid kõik nimekirjad: Isamaa
erakond – 1863 häält ehk 27,6 %, Eesti Konservatiivne Rahva
erakond – 1651 häält ehk 24,5 %, Valimisliit Sinu Elva vald – 1451
häält ehk 21,5 %, Eesti Reformierakond – 1252 häält ehk 18,6 %
ning Eesti Keskerakond – 528 häält ehk 7,8 %.

Enn Tobre 77
Kristjan Vilu 71
Marju Jõks 70
Meelis Külaots 66
Ülle Närska 61
Mari-Liis Vanaisak 58
Ramon Rantsus 42
Madis Šumanov 35
Merle Miliste 30
Merlyn Karu 30
Hille Andressoo 29
Serjoža Smorodin 29
Madli Tuvike 26
Heiki Vabrit 26
Veiko Uibo 23
Liis Jaamets 22
Dagmary Kuslap 21
Ave Külter 18
Airi Pärn 18
Triin Pannel 18
Miia Uibo 17
Kristi Sassor 16
Alar Ilp 16
Andres Bõkarev 13
Teele Kravtšenko 12
Ave-Ly Kaeramaa 11

MANDAATIDE JAOTUS
NIMEKIRJADE VAHEL
NIMEKIRI

Isamaa erakond

Imre Vallikivi 9
Ave Mägi 6
MANDAATIDE ARV

8 (27,6%)

Kristel Tikk 3
Klara Väiko 3

EESTI REFORMI
ERAKOND

Eesti Konservatiivne Rahva
erakond

7 (24,1%)

Valimisliit Sinu Elva vald

6 (20,7%)

Heiki Hansen 226

Eesti Reformierakond

6 (20,7%)

Toomas Järveoja 171

Eesti Keskerakond

2 (6,9%)
Allikas: www.valimised.ee

Urmas Kruuse 127
Mikk Järv 111
Kertu Vuks 86

Hillar Hänilane 69

Priit Kotkas 28

Fred Koppel 90

Liina Tamm 55

Liljaana Miil 27

Margus Ivask 88

Jaanus Peri 54

Andrean Mustonen 17

Tõnu Aigro 81

Leelo Suidt 54

Tõnu Arrak 15

Raimond Pihlap 78

Vahur Vuks 53

Sirje Klopets 14

Meelis Karro 76

Gerda Kiipli-Hiir 50

Valdur Metsallik 13

Romario Siimer 69

Indrek Jaal 27

Imbi Vainer 12

Armas-Henneke Räis 69

Viive Vink 25

Tõnis Hermann 12

Kristina Ermel 61

Alik Säde 16

Aarne Savolainen 9

Margus Reinoja 55

Kristiina-Karoliina Mägi 16

Artur Lõhmus 9

Vahur Jaakma 54

Kaido Keis 15

Aivar Ainsalu 8

Mati Miil 48

Marika Raudsik 14

Erich Andressoo 6

Madis Ess 47

Kristi Hannus 14

Indrek Allikas 1

Agu Kasetalu 44

Jüri Haamer 13

Geil Siim 42

Kaida Vool 12

EESTI
KESKERAKOND

Veiko Haan 9

Sulev Kuus 122

Ülle Särg 31

Toomas Pedaja 8

Peeter Laasik 93

Ergo Tamm 28

Merili Aasma 8

Jaanus Lauri 75

Kristo Frei 24

Rasmus Punkar 6

Kalev Jago 52

Ülla Napp 21

Aivar Kuuskvere 35

Marek Madisoo 20

Jüri Orupõld 27

Kalle Kivaste 17

Anne-Aime Soeson 22

Rein Graf 16

Monika Õigus 17

Väino Suigusaar 15

Rimma Mihkra 13

Roland Kasela 14

Peeter Ernits 324

Holar Sepp 10

Ardo Rõõm 11

Rein Abel 149

Jelena Lood 10

Ahti Aruksaar 9

Birgit Lõhmus-

Maie Loot 10

Valeri Komissarov 7

Eeva Kumberg 13

EESTI
KONSERVA
TIIVNE RAHVA
ERAKOND

Komleva 116

Maigi Keerd 31
Ain Pedak 31

Jaak Jõeleht 8

Teet Toompere 6

Aivar Õun 102

Marje Pent 8

Arvi Müürsepp 6

Lauri Koni 79

Aleksandr Suvorov 8

Arto Larm 6

August Vester 75

Meelis Pure 7

Raigo Kollina 5

Meelis Kask 74

Rein Koch 5

Riho Kollist 5

Marek Kalmus 64

Ülo Surva 3

Kaido Müürsepp 5

Vambola Sipelgas 63

Eha Rähn 2

Ivan Soldatenkov 4

Peeter Kroonberg 61

Galina Lezik 1

Gabriel Leppik 4

Evald Raidma 58

Martin Pihl 0

Viktor Märtmaa 4

Ants Prüüs 57
Laevi Perandi 50

ISAMAA
ERAKOND

Martin Kalde 40

Marek Pihlak 238

Aivo Kapten 51

Haimar Kallas 40
Urmas Päevloo 39
Aarne Salo 38

Toomas Laatsit 155
Juhani Jaeger 141
Inna-Inga Kalmus 93

Jaana Hendrikson 4
Urmo Reinhold 3
Kermon Kopli 3
Kuldar Kuus 3
Rainer Lodde 1
Rainer Lauk 0
Mauro Mumm 0

Kaasava eelarve võiduideena
paigaldati Rõngu alevikku jõulinnak
Rõngu aleviku staadionile paigaldati jõulinnak, mis on üks
eelmise Elva valla kaasava eelarve võiduidee.

R

õngu staadionile on koondunud enamus sportlikke
ajaveetmise võimalusi alevikus, kuid jõulinnakut ei ole Rõngus varem olnud. Kasutaja saab
linnakus treenida erinevatel seadmetel nagu näiteks seljapink, rin-

napink, õhuskõndija, elliptiline
treeningseade, kõhu- ja alaselja
lihaste treeningpink, rööbaspuud
ja sõudmisseade.
Jõulinnaku rajamisega soovitakse juurutada noortes sportlikke eluviise ja pakkuda sportlikku

meelelahutust ning vaba aja veetmise võimalusi nii peredele kui ka
täiskasvanutele.
Jõulinnaku maksumus koos
paigalduse ja projekteerimise
kuludega oli 13 381 eurot, millele
lisandusid geodeetilise alusplaani koostamise ja ehitusjärelevalve
maksumus. Kogu projekti maksumus on 14 041 eurot.

RÕNGU JÕULINNAK ON AVATUD KÕIGILE
HUVILISTELE.

Foto: Triinu Paas
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Elva spordihoone tähistas
esimest sünnipäeva
23. oktoobril tähistas
Elva spordihoone oma
esimest sünnipäeva.
Sisseelamise aasta on
olnud suuri väljakutseid
pakkuv, sellegipoolest

Sportkeegli võistlused

oleme väga tänulikud,
et Elvas on olemas
sellised moodsad sisesportimisvõimalused.
IVI TIGANE
SA ELVA KULTUUR JA SPORT
JUHATAJA

L

igi 4 000 ruutmeetrine
spordihoone on väga aktiivses kasutuses, täna
ei suudeta isegi kõikide
spordiklubide vajadusi 100% katta.
„Samuti unistame majuusvõimaluste olemasolust, mis tooks meile
koolivaheaegadel laagreid sisse,“
sõnas Ivi Tigane ja lisas, et SA Elva

pealt on vaja kindlasti teha.
Spordihoone on möödunud
aasta jooksul võõrustanud mitmeid suuri üritusi ning võistlusi
ning järgmisel aastal toimub Elva
spordi
hoones kaks suurt rahvusvahelist võistlust. Kui viiruselevik
oma korrektuure ei tee, siis esimene võistlus toimub juba 27.–30.
jaanuaril 2022. Saali saab veel kasutada 26. jaanuaril ja uuesti alates
esmaspäevast 31. jaanuarist 2022.
Rahvusvaheline õhkrelva v
õistlus
Elva Open Air 2022 toob sellel nädalalõpul Elva enam kui 300 võistlejat koos kaaskondadega.

ELVA SPORDIHOONE ADMINISTRAATORI LAUD.

kultuur ja sport soetas narivoodid,
et koostöös Elva gümnaasiumiga
spordihuvilisi noori majutada. „Sel
suvel me juba esimesed katsetused
koolinoortega tegime. Oleme koos
meeskonna ja nõukoguga teinud
mitmeid spordihoone arendamise
ja ka turundamise plaane. Planeerime tulevikus paigaldada müügivitriini, et saaksime hakata müüma
esmatarbe spordivarustust ja Elva
sümboolikaga esemeid,“ ütles Ivi.
On arutatud ka lapsehoiuteenuse
pakkumist teatud nädalapäevadel.

Foto: Ivi Tigane

Majas ühendati kuus ekraani
Telia võrku, et olulised spordisündmused ei jääks vaatamata. Peale
selle soovitakse ekraanidel kuvada
muud olulist infot ja ka kohalike
ettevõtete reklaame.
Suvel teostas spordihoones
paikvaatlust Tarbijakaitse ja tehnilise järelevalve amet, et jälgida,
kas liikumis-, nägemis- ja kuulmispuudega inimeste jaoks on maja
avatud. Kokkuvõtet veel oodatakse, kuid mitmeid korrigeerimisi nii
märgistuse kui ka ehitusliku poole

Eestis toimuvad esimest korda
sportkeegli maailmameistrivõistlused 13.–28. mail 2022. Elvasse on
oodata kokku 420 atleeti koos saatjaskondadega. Kokku mängitakse
erinevates vanuseklassides 16 päeva
järjest. Võistlusi korraldavad Eesti
Veeremängude liit koostöös Elva
keegliklubiga.
Spordihoones töötab spordijuht,
haldusjuht, hooldusjuht, kolm
administraatorit ja kolm puhastusteenistujat. Spordijuht Madis
Šumanov sõnul on esimese aasta
jooksul spordihoonel juba 602 unikaalset püsikasutajat andmebaasis.
Elva spordihoone meeskond
tänab kõiki oma koostööpartnereid, spordiklubisid ja treenereid ja
muidugi ka kasutajaid hea koostöö
eest!

LÜHIDALT
ELVA VALLA
VALITSUS ON
KAUGTÖÖL

S

eoses koroonaviiruse
levikuga riigis ja Vabariigi valitsuse soovitusega kasutada kaugtöö võimalust, läks Elva
vallavalitsus 25. oktoobrist
kaugtööle.
See tähendab, et elanikke
nõustatakse eelkõige telefoni ja e-kirja teel. Ametnikega on võimalik kohtuda
vaid erandjuhtudel ja ainult
sel juhul, kui ametnikuga on
kohtumiseks aeg eelnevalt
kokku lepitud. Elva vallamajja ja teenuskeskustesse ei ole
võimalik ilma eelnevalt ette
registreeritud ajata tulla.
Vallavalitsuse kontaktid leiate www.elva.ee/kontaktid.
Erinevaid taotlusi palume
esitada e-keskkonnas. Paberkandjal dokumendid palume
tuua Elva vallavalitsuse maja
ees olevasse eraldi märgistusega postkasti (Kesk 32, Elva)
või teenuskeskuste juures
olevatesse postkastidesse.
Koroonaviiruse levikuga
seotud olulise info leiate:
www.kriis.ee.

Värskelt remonditud
Rannu kool avas uksed
29. oktoobril avati piduliku tänusündmusega renoveeritud
Rannu koolimaja, mille ehitustööd algasid märtsis ning
läksid maksma ca 1,4 miljonit eurot.

E

lva abivallavanem Mikk Järv
ütles, et hoone rekonstrueerimisel oli põhirõhk selle
soojustamisel ja energiatõhususe
saavutamisel. „Peale selle sai kogu
hoone soojustagastusega ventilatsiooni ning katusele paigaldati
päikesepaneelid,” lisas ta.
Samuti tehti korda koolimaja
kommunikatsioonid ning alates
sellest sügisest köetakse maja
Rannu aleviku kaugkütte kaudu.
Varasemalt köeti kooli õlikatla
abil.
Tööde käigus vahetati välja
koolimaja aknad, soojustati fas-

saad ja põrandad ning paigaldati
päikesepaneelid. „Samuti tehti
täielikult korda endise söökla osa,
kus paiknevad nüüd arvutiklassid
ning söögisaal rajati hoone esimesele korrusele,” kirjeldas Järv.
Koolimaja sai ka uue avara fuajee
ja saali kõrvalruumidesse projekteeriti tänapäevased olmeruumid
ning sanitaarruumid. Majale paigaldati uued välisuksed ja rajati
uued välistrepid, mis arvestavad
ka liikumispuudega inimeste vajadusi.
Elva vallavalitsuse vallamajandusosakonna juhataja Hegri

VÄRSKELT REMONDITUD RANNU KOOLIMAJA.

Naruski sõnul ilmnes ehitustööde
käigus ka mitmeid ootamatusi.
„Hoone vundamendi soojustamise käigus selgus, et sademevesi oli
pika aja jooksul uuristanud mitmes kohas vundamendi alla suuri
tühimikke ning hoone aknad olid
paigaldatud sisuliselt lahtise tellisseina külge,” kirjeldas ta ja lisas,
et uue soojustuse kinnitamiseks

tuli hoonele ehitada sisuliselt
uued seinad.
Rannu koolipere sai renoveeritud hoones alustada õppetegevusega peale sügisest koolivaheaega,
kui hoone oli ka vajaliku mööbliga
sisustatud.
Rannu koolihoone rekonstrueerimine oli Elva valla ühinemislepingus kokku lepitud in-

Foto: Kayvo Kroon

vesteering, milleks sai Elva vald
toetust energiatõhususe meetmest 591 000 eurot. Kokku maksid
ehitustööd ca 1,4 miljonit eurot.
Töid teostas OÜ Energia ja Ehitus.
Lisainfo:
Mikk Järv, abivallavanem
mikk.jarv@elva.ee
tel 517 0306
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Peatselt valmiv tervisekeskus toob
kvaliteetse arstiabi kodule lähemale
Uues tervisekeskuses on
loodud kõik tingimused,
et patsient saaks tervisemure korral parimat abi
külastades nii perearsti,
eriarsti kui ka teisi toetavaid spetsialiste.
LIIVI EINSTEIN
TARTUMAA TERVISEKESKUS
OÜ ARENDUSJUHT

R

iigi seatud eesmärkidele
kujutab tervisekeskus endast sümbioosi pere- ja
eriarstidest,
diagnostikast, laboratoorsetest uuringutest,
hambaravist, apteegist, tagades
patsientidele võimalikult palju teenuseid ühes kohas. Tervisekeskuse
ühendus Elva haigla hoonega on tagatud esimese korruse kaudu. Hoonete kompleksi südameks jääb valgusküllane ja hubane haigla fuajee
koos registratuuriga, kust kulgevad
teed nii perearstikeskusesse kui ka
haigla palatikompleksi. Liikumine
hoones on patsiendisõbralik võimaldades mugavalt juurdepääsu

VISUAAL, MILLINE HAKKAB VÄLJA NÄGEMA UUS
TERVISEKESKUS.

kõigile korrustele ka liikumispuudega ja ratastoolipatsientidele.
Tervisekeskuses kergendab liikumist uus, kolme korrust läbiv
lift. Peale haigla peasissekäigu on
juurdeehitusel eraldi sissepääs tervisekeskusse Supelranna tänavalt.
Ehitustööde teise etapina korrastatakse tervisekeskuse ja haigla
hoonete ümbruse haljastus ning renoveeritakse parkla õuealal. Lisanduvad täiendavalt uued parkimis-

Foto on illusteeriv

kohad maja ees, Supelranna tänava
ja haiglahoone vahelisel maa-alal.
Samuti valmib spetsiaalne teerada
otse Supelranna tänavalt h
aigla
hoone peasissekäigu juurde nii
lapse
kärudele kui ka liikumis
puudega ja ratastoolipatsientidele.

Arstiabi ühest kohast
Uues tervisekeskuses on loodud
kõik tingimused, et patsient saaks
tervisemure korral parimat abi

Lahedal koolipäeval
käijad teavad, mis on
harpejji

Harpejji on
elektriline
muusikainstrument,
mille töötas välja
2007. aastal
Ameerika heliinsener
Tim Meeks. Tehniliselt
ja kõlaliselt võib seda
kirjeldada kui klahvpilli ja pedal-steel kitarri
sümbioosi.

7. oktoobril osales kolm Palupera põhikooli õpilast – Kädi
Lii Kuznetsov, Noora-Liisa Mändmets ja Sander Soopalu –
Alexela kontserdimajas toimuval noortekonverentsil Lahe
koolipäev „Kuidas jõuda kohale?“.
KÄDI LII KUZNETSOV
JA NOORA-LIISA
MÄNDMETS
PALUPERA PÕHIKOOLI 9.
KLASSI ÕPILASED

O

salejaid oli üle terve Eesti, vähemalt paar õpilast
peaaegu igast koolist.
Kõigile jagati Laheda koolipäe-

va meenekotid, kus sees oli pisut
juua ja maiustust, märkmik ja
kirjutusvahendeid, et konverentsil märkmeid teha. Meenekotis
olevas märkmikus oli välja pakutud erinevaid mänge. Esinemiste
vahe
ajal osalesime neis ja tänu
mängudele leidsime uusi tuttavaid.
Kodulehe kohaselt oli korraldajate eesmärk pakkuda meile üks

 ülastades nii perearsti, eriarsti kui
k
ka teisi toetavaid spetsialiste nagu
füsioterapeut, logopeed ja psühholoog jne. Peale mitmekülgsete uuringuvõimaluste saab uue sisustuse
röntgenikabinet. Moodne röntgeniaparaat paigaldatakse veel selle
aasta lõpus. Laboriuuringute kabinet saab uue aasta alguses oma kasutusse veel ühe kabineti, mille tulemusena on tagatud aparaatidest
eraldi ruum analüüside võtmiseks.
Tervisekeskuse uutes ruumides
alustavad tööd kolm nimistut nelja
perearstiga. Uutesse ruumidesse
kolib perearst Anželika Kovešnikova juba novembrikuu jooksul. Uue
aasta algusest annab dr Merle Raid
oja üle nimistu Terviseameti korraldatud konkursi alusel dr Kristina
Keskülale. Kõik dr Raidoja patsiendid on oodatud uues tervisekeskuses. Teavitame peagi kõiki praegusi
ja uusi patsiente tervisekeskuses
tööd alustavate perearstide ja pereõdede vastuvõtu aegadest.
Tervisekeskuse hoone ja parkimisalade kogumaksumuseks on üle
1,3 miljoni eurot, millest 1,0 miljonit on Euroopa regionaalarengu
fondi toetus ning Elva valla ja Elva
haigla poolne omaosalus vastavalt
250 000 ja 100 000 eurot.

unistuste koolipäev, mis oleks täis
naeru, uusi sügavaid ideid, tutvusi ning huvitavaid teadmisi. Peab
ütlema, et oma eesmärgi konverents meie osas täitis, sest oli
tõesti väga meeleolukas ja hariv.
Konverentsil oli kokku seitse
esinejat: psühholoog ja ettevõtja Alar Tamming, tulihingeline
maailmapäästjast bioloog, „Teeme ära“ kampaania üks algatajatest Toomas Trapido, Kanadas

sündinud väliseestlane Steve
Kokker, kes on suur tee nautija,
muusikud Kadi Voorand ja Valter
Soosalu, tuntud telesaadete tegija
Tuuli Roosmaa ja maailmamuutja, algataja ja eestvedaja Toomas
Laigu.
Väga huvitav oli Valter Soosalu
esinemine, kes rääkis oma teekonnast muusikasse, näitas oma
lemmikpilli harpejji ja mängis
seda. Pill oli väga põnev – mitme-

LÜHIDALT
RANNU RAHVA
MAJAS ANTAKSE
ENAMPAKKUMISE
KORRAS ÜÜRILE
RUUM

E

lva vallavalitsus annab
üürile avalikul enampakkumisel
Rannu
alevikus, Rannu rahvamaja
hoone keldrikorrusel 29,3m²
suuruse ruumi nr 44. Enampakkumise tingimustega saab
tutvuda ja pakkumuse vorm
on leitav valla veebilehel
www.elva.ee/vallavara-muuk.
Üüri alghinnaks on 1
euro/m² kohta kuus. Lisanduvad kõrvalkulud.
Vormikohased pakkumused tuleb esitada hiljemalt
23.11.2021 kell 10 (s.t mitte
postitemplit, vaid laekumist)
paberkandjal Elva vallavalitsuse aadressil Kesk 32, Elva
vald, 61507. Kinnine ümbrik
märgistada märkega „Rannu
rahvamaja äriruumi kirjalik
enampakkumine“.
Avalik pakkumuste avamine toimub Elva vallamajas
23.11.2021 kell 10.15.
Lisainfo:
Terje Korss,
vallavaraspetsialist
terje.korss@elva.ee,
tel 530 20 888

keelene. Me polnud sellist enne
näinud ega kuulnud. Nimigi oli
väga võõras ja keeruline, aga pill
ise oli erakordselt vahva. Eestis on
neid Valteri jutu järgi ainult kolm
eksemplari, millest kaks kuuluvad
talle.
Kadri Voorand pani meile südamele, et peame ennast ise austama ja andis kaasa ka mõned head
mõtted, nagu näiteks: „Me kõik
oleme erilised“ , „Me kõik oleme
tähed taevas“.
Väga huvitav oli Steve Kokkeri jutt teest ja sellest, kuidas
teed nautida. Ta rääkis põnevalt,
kuidas ta ise oma teesegusid
valmistab.
Sel aastal toimus konverents
juba kaheksateistkümnendat korda, meie osalesime esimest korda. Leidsime, et see koolipäev oli
tõesti õpetlik ja lahe, nagu korraldajad lubasid. Kindlasti soovime
sellisest koolipäevast ka järgmistel kooliaastatel osa saada.
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Elva muusikakooli õpilased osalesid
puhk- ja löökpillimängijate konkursil

T

artu valla muusikakool
korraldab igal sügisel D.
O. Wirkhausile pühendatud puhkpilli- ja löökpillimängijate konkurssi. Ürituse
eesmärk on populariseerida puhkpillimuusikat, propageerida noorte
seas puhkpillimängu ja muusikaharidust, innustada noori esitama
Eesti muusikat.
Sel aastal toimus konkurss 15.–
17. oktoobril. Kõik Elva muusikakoolist osalenud õpilased esinesid
väga hästi.
» I koht Eleanor Kollist (plokkflööt, 4. vanuserühm)
» II koht Kärt Hanni (flööt, 2.
vanuserühm)

» II koht Kristjan Vaher (metsasarv 2. vanuserühm)
» III koht Eleonor Laas (flööt, 3.
vanuserühm)
» III koht Relika Peetsmann
(plokkflööt, 2. vanuserühm)
» diplom Mirtel Sikk (flööt 2.
vanuserühm)
Noori õpetasid Pille-Riin Aland ja
Karl Vakker ning klaveril saatsid
Ülle Rebane ja Malle Valjala. Palju
õnne ja aitäh kõikidele osalejatele
ja lapsevanematele!

I KOHA SAAVUTANUD ELEANOR KOLLIST
(PLOKKFLÖÖT) JA KLAVERIL SAATMAS ÜLLE REBANE.

Foto: erakogu

KODULUGU

Erakordne erak
Seda meest võib tõesti
nii nimetada. Tema
erakordsus seisis selles,
et kodunt väljas oli
ta pidevalt inimeste
keskel, koju aga kutsus
ta inimesi üliharva. Siis
ka rohkem talumajja
Elva külje all, mitte
linnakoju Kasekülas.

S

ellest mehest sai Elva aukodanik ja kultuuriloolane. Täna meenutame teda
seoses 20 aasta möödumisega, kui
mees esivanemate juurde kutsuti.
Kalev Päid sündis 22. juunil 1936
Tallinnas, täpsemini Nõmmel.
Tema pärisnime siinkirjutaja
ei tea. Kalevil tuli koos kaksikvennaga kasvada mõnda aega
Nõmme väikelastekodus. Siis leidus 
lasteta abielupaar Päid, kes
väikemehe endale lapseks võttis.
Vennas lapsendati samuti, kuid
teise peresse. Nad ühinesid taas
elu lõpul Viljandi kalmistul.
1944. aastal kolisid Päidid

Nõmmelt Tartusse. Nõukogude
vägede pealetungil hävitas „katjuuša“ mürsk nende kodu. Asuti
elama Elvas, kus Kalev lõpetas
keskkooli. 1961. aastal oli noor
mehel käes ka geograafi, täpsemini majanduskartograafi diplom
Tartu ülikoolist.
Kalev Päidist sai Valguta kooli
geograafia, bioloogia ja keemia
õpetaja. Seejärel aga, 1969. aastal,
asus Kalev õpetama täiskasvanuid
Elva töölisnoorte keskkoolis. Seda
tööd tegi ta 26 aastat.
Õpetajal on teadagi suved
vabad. Kalev hakkas giidiks. Vähemalt Leningradi Ermitaaži tundis
ta nagu oma viit sõrme.
Kalev Päid oli Elva üks tuntumaid kollektsionääre. Tema plaadikogu sisaldas üle 2 000 vinüülplaadi. Rohkesti esemeid kuulus
ka tema aisakellade ja kuljuste
kokku.
Päidi nõrkuseks olid hobused.
Pole imestada, et tal oli ka margi
kogu ning selle teemavalikuks
olid muidugi suksud. Aktiivse
piltnikuna hoidis Päid ka tuhandeid negatiive. Nende teema olid
põhiliselt Elva ja selle ümbrus.
Oma elutööks pidas Kalev Eesti
topograafilist kartoteeki, mis oli
samuti põhimõtteliselt kollektsioon – üle 45 000 topograafilise
kaardi.

1993. aastal kirjutas Päid raamatu. Selle pealkiri oli „Akadeemik Alexander Theodor von Middendorff meile ja meie temast“.
Mees kirjutas ka teise historistliku uurimuse – voorimeeste ajaloost. 1990. ja 1991. aastal avaldas
ta Eesti Johann Straussi ühingu
kaudu kaks brošüüri, mis tutvustasid Straussi elu ja loomingut.
Päid elas Elvas Kaseküla linnaosas. 1990. aastal tuli ta mõttele
välja anda linnaosa ajalehte. Leht
sai nimeks Kaseküla Hääl ja alapealkirjaks „Stagna- ja tsensuurivaba Elva infoleht“. Toimetist
ilmus kaks numbrit.
Tema kaasaegsed meenutavad,
et mehel olnud kolm nõrkust –
hobused, keefir ja Straussi muusika. 1990. aastal Päid asutaski Elvas
Eesti Straussi ühingu, mis sellest
ajast on sisustanud Elva lauluväljakul imekauneid suveõhtuid
helilooja Straussi loominguga.
Ühingu asutamise ajaks oli sarnaseid vaid kümnekonnas linnas üle
Euroopa.
Veel ühe mõnusa veidrusena
mõjus tema koduväravas seisnud post, millele olid kinnitatud
suuna
viidad kilometraažiga, kui
palju on maad tema kodust Põhjanabani, Lõunanabani, Moskvani,
New Yorgini ja mitme muu linnani. Ning lähima hobusetallini.

Tuuli Vaher
Elva muusikakooli direktor

Kalev Päid propageeris väsimatult tervislikke eluviise ja joogi
kraamina keefiri. Ta oli selles ka
elav eeskuju. 
Liiklusvahenditena
kasutas Päid igal võimalusel oma
jalapaari või jalgratast. Kalev
Päid oli see, kes asutas Elvas jalgrattaklubi Velorõõm. Koos jalgrattaga oli tema väljanägemine
eht-
nipernaadilik. Aga ka talvel
püüdis ta pilke – mees kandis külmal ajal ainult pikki pükse, kampsunit ja tutiga suusamütsi.
Päid väitis, et kunagise mõisa
proua Schulmanni hooldamise
eest kinkisid tolle Saksamaal elavad tütred talle Elvas maja. See
oli tõesti soliidne häärber, kuid
askeet oskas ka selle ebatavaliseks teha. Nimelt magas ta maja
avara saali keskel välivoodis ning
tema pea kohal oli lakke kinnitatud Nõukogude liidu Euroopa osa
kaart.
1993. aastal pälvis Päid Elva
kultuuripreemia, 2000. aastal aga
Elva linna aukodaniku tiitli.
Ülaltoodud andmed on võetud
raamatust „Tuntud elvalasi läbi
aegade“ ning Kalev Päidi kursusekaaslase Tiit Petersoo artiklist
ajakirjas Looming (2006/6).
Ps. Tuntud isiku elulookirjelduste juurde kuulub sageli ka
intrigeerivaid sõnumeid, mis mõnikord kalduvad koguni kriminaalsesse valdkonda.
Kalev Päidi surmast on möödunud 20 aastat. Ometi ei vaibu jutud selle kohta, et temalt võeti elu
lausa vägivaldsel teel.

LÜHIDALT
ELVA LINNARAAMATUKOGU
OTSIB RAAMATUKOGUHOIDJAT

E

lva linnaraamatukogu
võtab tööle raamatu
koguhoidja
lasteosakonda. Tegemist on tähtajalise
kohaga lapsehoolduspuhkuse
asendamise ajaks.
Kandideerimiseks
tuleb
saata CV ja motivatsioonikiri
e-aadressile
imbi.harson@
elva.ee või postiaadressile
Tartu mnt 3, Elva linn, Elva
vald 61505.
Lisainfo:
Imbi Härson,
imbi.harson@elva.ee
tel 5300 2054

Kui ametlik teave räägib Kalev
Päidi kuulsate kollektsioonide
laialitassimisest, siis leidub inimesi, kes väidavad teadvat, et Kalev ei lahkunud siitilmast sugugi
alzheimeri süül. Selle tõve sunnil
oli ta 20 aastat tagasi tõepoolest
kiirabiga Elva haiglasse toodud.
Kuid siit (ja sellest algabki intriig)
antud haige mees välja täiesti
võõrale naisele. Kuigi sel proual
olnud ka Kaleviga laps. Naine oli
viinud Päidi algul Valgutasse, siis
aga taksoga Valgasse. Seal ja just
taksos olevat vormistatud üsna
jõuetu Kalevi ja tema haiglast väljanõudnu vahel abieluleping. Seejärel saabunudki Kalevi kiireloomuline surm. Päidi kinnisvara ja
rohked kollektsioonid olevat värske abikaasa täie õigusega maha
müünud.
Inimese surmaga lõppenud
kuritegu ei aegu. Kuid tõe jaluleseadmiseks on vaja kindlaid fakte.
Ajakirjanik ei ole kriminalist ega
kohtumõistja. Ja sellega peavad
siinkirjutaja ja tema lugejad ka
leppima.
Kalev Päidi eluõhtu kujunes
parkinsoni tõve tõttu üsna traagiliseks. 26. oktoobril 2001 kunagi elurõõmus ja atraktiivne mees
suri. Ta maeti Viljandi kalmistule.
Kalju Hook
Koduloo rubriigis kirjutab Kalju
Hook Elva vallaga seotud inimestest, kohtadest ja sündmustest
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Elvas toimub suur raudtee
õppus „Elva ehmatus“
17. novembril korraldavad Eesti raudtee, Lõuna
päästekeskus, Lõuna
prefektuur, Tartu kiirabi, Elva vallavalitsus,
Operail ja paljud teised
ametiasutused Elva Side
tänava raudteeülesõidu
piirkonnas õppuse, et
harjutada tegutsemist
raudteel toimunud
õnnetuse korral.

SIDE TÄNAVA RAUDTEEÜLESÕIT ON 17. NOVEMBRIL
KELL 8-14.30 LIIKLUSEKS SULETUD.

Elva vallavolikogu
esimese koosseisu tööst
aastatel 2017–2021

E

lva vallavolikogu esimene
koosseis on oma sisulise töö
tänaseks lõpetanud. Esimese koosseisu volitused algasid 24.
oktoobril 2017 ja need lõppevad
peale uue koosseisu volikogu liikmete registreerimist, mida teeb
valla valimiskomisjon. Enne uue
koosseisu töö algust on õige hetk,
et kokku võtta senise volikogu töö.
Volikogu töö toimub istungite
vormis läbi otsuste vastuvõtmise
ja määruste kehtestamise. Volikogu töö hulka kuuluvad ka töö
komisjonides ja erinevate ettekannete ärakuulamised volikogu
istungitel. Volikogu liikme töö on
ka valijatega kohtumine ja elanike
küsimustele vastamine. V
 olikogu
liikmetel on suur vabadus ise
sisustada oma tööd volikogus,

otsustada, millistest komisjoni
dest osa võtta, milliste teemadega
süvenenumalt tegeleda, kuidas
hääletada.
Kokku toimus nelja aasta jooksul 45 volikogu istungit, kus tehti
kokku 250 otsust ja kehtestati 132
määrust. Esimene otsus tehti 30.
oktoobril 2017 ja see oli volikogu

aseesimehe valimine. Viimane
otsus tehti 20. septembril 2021

ja see oli sihtasutus Rõngu hooldusravikeskus nime ja põhikirja
muutmine. Ligikaudu 70 otsust
250-st olid otseselt seotud volikogu enda ja vallavalitsuse töökorralduse küsimustega, ülejäänud
otsused olid seotud väga erinevate teemadega, kinnisasjade võõrandamisest kuni tunnustuste
andmiseni.

Istungite statistika
Volikogu istungite tööaeg oli kokku 120 tundi. Kõige lühem istung
kestis 30 minutit ja kõige pikem
4 tundi ja 25 minutit. Keskmine
istungi aeg oli 2 tundi ja 40 minutit. Istungi päevakordadesse
on kokku esitatud 509 punkti,
millest 393 on olnud määruste ja
otsuste eelnõud ning 96 erinevad
ettekanded. Kõige lühem istungi
päevakord on olnud 3-punktiline,
seda on olnud kolmel korral. Kõige pikem päevakord koosnes 24
punktist. Üle 20 punktiga päevakordi esines neljal korral. Keskmine päevakorrapunktide arv selle

Foto: Triinu Paas

koosseisu istungitel oli 11 punkti
ühe istungi kohta. Istungid toimusid erinevates asukohtades,
kuid kõige enam vallamajas (27
korral), kus volikogu istungite
korraldamiseks sisustati volikogu vajadustele vastavalt ruum.
Istungid on toimunud ka kõigis
valla piirkondades ja k
aheksal
korral ka ainult virtuaalsena
veebi
keskkonnas Zoom. Alates
2018. aasta septembrist on kõik istungid toimunud elektroonilises
hääletuskeskkonnas VOLIS, mis
võimaldab ka osalemist väljaspool
istungi asukohta.
Volikogu võtab 
õigusaktidena
vastu määruseid ja otsuseid. Õigusaktide koguarv 382 on märkimisväärne number. Kuna t egemist
oli uue valla esimese volikoguga,
siis võib öelda, et selle volikogu
esmane ülesanne oli k
orrastada
valla tegutsemise õiguslikud alused, luua t
egutsemisvõimeline
vallavalitsus ning kinnitada arengusuunad. Ülesanne ei olnud lihtsalt kehtetuks muuta kuue ühinenud omavalitsuse õigusaktid, vaid
nende asemel vastu võtta uued
määrused ja otsused.
Iga õigusakt on oma sisult ja ka
mahult erinev, aga nende koostamine on kindlasti rätsepatöö.
Olenevalt õigusaktist võib selle
koostamine ideest kuni kehtestamiseni võtta mitmeid nädalaid
või isegi kuid aega. Õigusaktide

S

ealne raudtee ülesõit on
selle tõttu suletud kell
8–14.30 ning ümbersõit
korraldatakse Elva linna
Kalme raudteeülesõidu kaudu.
Õppuse päeva jooksul mängitakse läbi päästemeeskondade
tegutsemine kaubarongi ja kahe
sõiduauto kokkupõrke puhul raudtee ülesõidukohal. „Eelkõige on
oluline harjutada erinevate ametkondade koostööd ning tegevusi
kaubavagunitest lekete peatamisteks, samuti paljude traumahaigete
käsitlemist raudteeõnnetuse puhul
ning vajadusel kohalik elanike
evakueerimist. Selleks, et olukord
oleks võimalikult reaalne, kaasatakse sündmuste läbimängimiseks
Operaili kaubavedur ja meeskond,“
kommenteerib Eesti raudtee turva
juht Marius Kupper. Peale selle
osalevad sündmusel Eesti raudtee tuletõrjerongi vagunid ning
Keskkonnaamet, kes harjutab
keskkonnareostuse vältimist.
Juba õppuse ettevalmistuse käi-

koostamise puhul on oluline kogu
protsess tervikuna, mitte ainult
volikogus hääletamine. Oluline,
kuid vahest teenimatult varju jääv
roll õigusaktide koostamisel on
valla ametnikel, vallavalitsuse liikmetel, volikogu komisjonidel, aga
kindlasti ka avalikkuse arvamusel.
Volikogu õigusaktide puhul on
kõigil õigus kaasa rääkida ja oma
arvamus esitada. Iga arvamusega
peab tutvuma ja seda võimalusel
ka arvestama. Samas 
lasub lõplik otsustusvastutus ikkagi rahva
valitud volikogu liikmetel, kes
peavad nende laual oleva eelnõu
osas tegema valiku, kas olla poolt,
vastu, erapooletu või jätta oma arvamuse üldse väljendamata. Nelja
aasta jooksul jäi volikogu istungile
esitatud eelnõudest vastu võtmata ainult üksteist otsuse eelnõu.
Volikogu töö on üks kõige avatumaid osasid omavalitsuse igapäevatöös. On ju selge et valla
valitsuse ja kõigi tema osakondade
töö ei saagi olla avalik tulenevalt
juba isikuandmete kaitsest. Volikogu istungid on avalikud, neid
on võimalik külastada kohapeal,
otseülekandes vaadata või hiljem
järele vaadata. Volikogus hääletamine on enamasti avalik (välja
arvatud isikuvalimised) ja ka volikogu liikme tegevus oma volituste
täitmisel on avalik. Selleks, et iga
inimene saaks ülevaate volikogus
toimuvast koostatakse iga istungi

gus korraldab Eesti raudtee T
 artu
päästepiirkonna kõigile neljale
vahetusele, sh ka Elva komandole,
tsisternvagunite lekete sulgemise
õppepäevad. Samuti korraldatakse
raudteeõnnetustele reageerimiseks
vajalikud õppepäevad ka kiirabile ja
politseile.

Õppuste korraldamine
on vajalik
„Selliste õppuste korraldamine erinevates Eesti paikades on olnud
pikk traditsioon ning tõestanud
oma vajalikkust – eelkõige teevad
erinevad osapooled endast kõik, et
õnnetusi raudteel ei juhtuks, aga
kui peaks juhtuma, siis oleme ühiselt valmis kiiresti olukordi lahendama,“ lisas Kupper.
Kohalikel elanikel p

alutakse
arvestada

õppusest
tingitud
ümberkorraldustega ning kasutada
17. novembri päeva esimeses pooles
Kalme tänaval asuvat raudtee
üle
sõitu.

eel eelinfo ja hiljem ka kokkuvõte,
kus on lühidalt ja arusaadavalt
kirjas, mida otsustati. Volikogu
otsuste ja määruste eelnõud on
avalikkusele kättesaadavad hetkest, kui need suunatakse volikogu komisjonidele arutamiseks
ja vajadusel saadetakse eelnõu
avalikule konsultatsioonile või
piirkonnakogule arvamuse andmiseks.
Kindlasti on volikogu töös asju,
mille muutmist võib uus volikogu
koosseis läbi arutada. Näiteks volikogu komisjonide koguarv võiks
olla väiksem ja koosolekute toimumisaeg ei tohiks olla liiga hilistel õhtutundidel. Samas võiks
komisjonid toimuda iga kuu kindlatel nädalapäevadel-kellaaegadel,
nii oleks komisjoni liikmetel parem komisjoni koosolekuid oma
igapäevatööga ühildada. Volikogu
eestseisuse roll tuleks uuesti läbi
arutada, kas saaks seda päevakorra arutamist lihtsamalt läbi viia.
Tehnilises mõttes vajavad ka volikogu helitehnika ja hääletusvahendid uuendamist. Aga need on
juba uue volikogu ja vallavalitsuse
ühised arutlusteemad.
Esimene koosseis on oma töö
lõpetanud. Kõik õigusaktid ja protokollid on kättesaadavad valla
dokumendiregistrist, ülekanded
leiab Elva valla Youtube kanalilt.
Maano Koemets
Vallavolikogu esimees
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KUULUTUSED
Ehitus-, remont- ja renoveerimistööd.
Kõik vajalikud tööd kodule ilusa ilme loomiseks ühest kohast. Sisetööd, välitööd, abi -ja
kõrvalhoonete ehitus. Tel 5672 6823,
www.teenustööd.ee

Ohtlike puude langetamine ja hooldus.
Okste, lehtede äravedu ja muud haljastusteenused. www.igihaljas.ee, tel 5650 1649

Korvtõstuki teenused. Ohtlike puude lõikus, rennide puhastus, katuste samblapesu /
akende pesu jne. www.tlo.ee, tel 5597 7007

Pottsepatööd, kaminad, ahjud, pliidid. Tel
5348 0240

Soovime osta Elvasse korterit, majaosa
või väikest maja, mille pind oleks vähemalt
45m2. Info korral võta ühendust 5598 0618

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

Ostan metsa- ja põllumaad. Tel: 552 7322

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

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

Müüa kuivi küttepuid. Tel 513 1968
Müügil kuivad klotsid 60 liitristes võrkkottides. Soodushind 2,5 €/kott. Vajadusel
transport. Tarm AS info ja tellimine telefonidel 507 2419, 734 9991
Ohtlike puude raie ja hooldus. Tel 5686 6157
Kõik pottsepatööd, telefon 5851 9785

Tammepalk Grupp OÜ ostab üraski
kahjustusega ja lehtpuu metsa raieõigust,
omanikule hea hind, 28-aastane kogemus,
kvaliteetne loodussõbralik töö. Tammepalk@
gmail.com, tel 510 9827
Sae- ja höövelmaterjali müük Annikorus.
www.balticloghouses.ee. Tel 5681 6905

Ostan töökorras elektripoti (tšuudopott).
Tel 5691 0934

KÜLLU KAUBAD
ELVA KESK 15
Riided, jalatsid, tekstiil
ja palju muud
AVATUD:
E-R 10.00-16.00 • L 10.00-14.00

Elva E.P.T. AS otsib töölist Väike-Rakke
külas asuvasse turbatootmistsehhi. Lisaks
otsime traktorist-ekskavaatorijuhti.
Tel 515 2586
Pakkuda tööd ketassaeraami operaatorile, Kambja vallas, Oomiste külas. Tootmine
toimub ühes vahetuses, kasuks tuleb varasem
töötamine ketassaeraamil. Helistada 514 8109
Müün mett, igal laup. ja pühap. kell 9–12
Elvas, Eha tn 4. Toon koju ka. Tel 5380 4859

Elva Varahalduse OÜ võtab tööle

VÄLIHOOLDUSTÖÖTAJA
kelle ülesandeks on kinnistute välise heakorra tagamine.
» Tööle asumise aeg: jaanuar 2021
» Töö asukoht: Elva linn
» Tööaeg: Osaline tööaeg (7–11)
» Isikuomadused: kohusetundlikkus, töökus, hea tervis
Kandideerimiseks saata CV (elulookirjeldus) e-aadressile varahaldus@elva.ee või postiga
aadressile Kesk tn 21, Elva linn.
Lisainfo telefonil 512 5500

MEHHANISMIDE JUHI

Elva vallavalitsus otsib Rõngu
raamatukogule direktorit
Tegemist on tähtajatu töökohaga (1,0). Kandideerimiseks esita CV ja motivatsioonikiri
koos palgasooviga e-aadressile elva@elva.ee hiljemalt 14.11.2021.
Lisainfo: www.elva.ee/toopakkumised või haridus- ja kultuuriosakonna juhatajalt
Liis Lehiste, liis.lehiste@elav.ee, tel 5464 0550.

kelle ülesanne on avaliku ruumi hooldustööde teostamine.
» Tööle asumise aeg: jaanuar 2022
» Töö asukoht: Elva vald
» Tööaeg: täistööaeg
» Isikuomadused: tasakaalukus, kohusetundlikkus, korrektsus
» Teadmised: B-kategooria, C või T- kategooria juhtimisõigus
Kandideerimiseks saata CV (elulookirjeldus) e-aadressile varahaldus@elva.ee või postiga
aadressile Kesk tn 21, Elva linn.
Lisainfo telefonil 5333 0116

Vallavalitsus ja MTÜ Peaasjad kutsuvad “Vaimse tervise esmaabi” veebikoolitusele
Puutume igapäevaelus kokku inimestega ja paljud meist
teavad põhimõtteid, mille alusel pakkuda füüsilist esma
abi. Kuid sama oluline on teada, milliste põhisammude
alusel pakkuda esmast toetust emotsionaalsete ja vaimsete
raskuste korral ehk vaimse tervise esmaabi. Nii nagu füüsilise esmaabi puhul, ei saa me ka vaimse esmaabi puhul
võtta arsti rolli, küll aga võime sellegipoolest olla just see,
kes toetab kõige olulisemal hetkel ning pakub leevendust
kriisiolukorras. Ning samavõrd oluline on teada, mida ma
ise saan teha enda vaimse tervise heaks.
» Kas oskad märgata oma sõbra, sugulase, tuttava või
kolleegi vaimse tervise murele viitavaid käitumisviise?
» Kas Sa tead, mida ja kuidas öelda, kui märkad kellegi
vaimse tervise raskusi?
» Kuidas reageerida, kui keegi Sulle oma mure jagab?

» Kuidas ja kuhu võiks vajadusel pöörduda vaimse tervise
teemadel?
» Ja selle kõige keskel, kas sa tead, kuidas enda vaimse
tervise eest hoolitseda?
Koolituse läbinu:
» mõistab häbimärgistamise mõju vaimse tervise häirega
inimesele;
» kasutab vaimse tervise mure korral inimese esmaseks
toetamiseks vaimse tervise esmaabi tegevuskava põhisamme;
» tunneb ära erinevatele vaimse tervise probleemidele
viitava käitumise ja olulised riskifaktorid;
» kasutab mõnda vaimse tervise eneseabivõtet.
Koolituse kogumaht on 11 tundi, millest 1,5 on iseseisev töö.
Koolitus toimub ZOOM keskkonnas ning eesti keeles. Ootame, et osaleja saab osa võtta vähemalt 90% õppetööst.

Koolitused toimuvad:
» 15.–16. ja 22. november 2021;
» 25.–26. november ja 2. detsember 2021;
» 1.–2. detsember ja 6. detsember 2021.
Koolituse registreerimisvormid on leitavad valla kodulehel
www.elva.ee esilehel „Pane tähele!“ kastist. Koolituse registreerimisvormi alguses on näha konkreetsete koolituspäevade kellaajad.
Koolitused toimuvad Sotsiaalministeeriumi toel ja on
osalejatele tasuta. Paneme südamele, et te registreeruksite
vaid siis, kui olete ka reaalselt valmis osalema.
Lisainfo:
Karmen Paavel, ennetustööspetsialist
karmen.paavel@elva.ee
tel 5301 9106
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TEATED
Elva valla sündmuste kalender
Seoses koroonaviiruse levikuga võib sündmustekalendris tulla ette muudatusi, mis ei ole siin kajastatud.
Palume kontrollida elvakultuur.ee lehelt, kas üritus toimub või mitte. Täname mõistva suhtumise eest!

KUUPÄEV

SÜNDMUS

ASUKOHT

PILETI HIND

kuni
30. november
kuni
30. november
4.–14. november

Näitus Marimekko – Soome disainiklassika

Rannu rahvamaja

tasuta

8. november kell 16

Animafilm „Minu ahvist emme“
Film „Öölapsed“

8. novembre kell
18.30
10. november
kell 19
11. november
kell 18
13. november
kell 9–15
13. november
kell 12
15. november
kell 19
16. november
kell 19
17. november
kell 11
18. november
kell 10-18
19. november
kell 18
20. november
kell 10–16
20. november
kell 12
21. november
kell 16
26. november kell
19.15

Tervitame uusi
ilmakodanikke!
Kenar Kuiv

Amelii Lipmeister

Steisy Eller

Cristofen Koch

Emili Svetlitski

Aron Pallon

Kris-Johann Erik

Alex Ratt

sündis 09.10.2021
sündis 11.10.2021

sündis 15.10.2021

sündis 21.10.2021

sündis 16.10.2021

sündis 25.10.2021

Näitus „Ave Kruusmaa loomingunäitus“

Elva kultuurikeskus

tasuta

Lõuna-Eesti maitsete nädal
„Metsast taldrikule“

kohvik Lohvik, restoran Wabrik, Elva
Keegel ja Resto, kohvik
Elwa
Rannu rahvamaja

15 – 20 €

sündis 15.10.2021

3€/4€

Rannu rahvamaja

4€/5€

Elva vald mälestab

10 € / 12 €

Tsirkuse etendus Leedust

LendTeater (Elva, Pikk
73)
Elva kultuurikeskus

Hingekuu laat

Elva keskväljaku parkla

tasuta

Mälestusüritus „Meenutame Kalev Päidi“

Elva linnaraamatukogu
kaminasaal
LendTeater (Elva, Pikk
73)
Elva kultuurikeskus

tasuta

14 € / 17 €

Elva kultuurikeskus

4€/9€

Mälestame
naabrimeest

Seal, kus sulgub eluraamat,
algab mälestuste tee…

Klaveriõpilaste võistumängimise
„Arbi klaver 2021“
Tantsumenüü etendus „AMIMOVING“

Elva kultuurikeskus

tasuta

Rein Erikson

Südamlik kaastunne
Maimule ja lastele peredega

Elva kultuurikeskus

4–7 €

Eesti Invaspordi Liidu siseboccia
võistkondlikud meistrivõistlused
Meestepäevale Pühendatud Saunaralli

Elva spordihoone

pealtvaatajatele
tasuta
Võistkonna osalustasu 40 €
15 € / 18 €

Meie siiras kaastunne abikaasa Esterile, poegadele
Ragnarile ja Rivole peredega ning vend Matile perega.

LendTeatri etendus „Tõde“

Viljandi Seasaare Teatri etendus „Raamid“
Kuressaare Teater: Shakespeare´i
kogutud teosed
Kuressaare Teater: Naksitrallid

Salongiõhtu - külas Väliharf
Korvpall: Naiste I liiga, BC Elva CHK/Tartu
Ülikool vs G4S Noorteliiga

Start Puhja seltsimaja
juurest
LendTeater (Elva, Pikk
73)
Elva spordihoone

7–10 €

12 €

25. oktoobril ilmunud Elva valla lehes nr
101 "Elva vald mälestab" rubriigis oli trükitud Tauno Kikerpilli nimi. Tegemist oli
rahvastikuregistri andmete veaga ning Elva
valla lehe toimetusest sõltumatu eksitusega.

Raivo Kütt

Priit Pehter

Endel Sikk

August Sepper

Dmitri
Kolomeitsev

Rein Erikson

Helvi Täheväli

Heino Hõlpus

Lemmi Karu

29.11.1967-13.10.2021

31.07.1928-14.10.2021
24.11.1952-22.10.2021
31.01.1939-23.10.2021

12.04.1953-24.10.2021

07.10.1948-27.10.2021

05.09.1926-25.10.2021

13.04.1961-27.10.2021

08.10.1939-25.10.2021
19.07.1952-26.10.2021

Helmi ja Mart perega

Rein Erikson

Mälestust sa hella pälvid,

Langeb põrmu pärjalehti

pälvid austust, sõnu häid.

ja meil nukker hellik meel.

Mälestuste kauneid jälgi

Närtsivadki kalmuehted –

meile hinge sinust jäi.

austus sulle elab veel.

Kallist isa ja vanaisa

Tauno Kikerpill meie seast lahkunud ei ole
ning andmed registris on parandatud.

Rein Erikson

Vabandame südamest tekkinud segaduse
pärast!

mälestavad pojad Ragnar ja Rivo peredega.

Elva valla leht

Tauno Merjel

Kalju Noorhani
lahkumise puhul.
Maire, Kalev, Terje, Merike,
Ly, Toomas ja Egle kodukandist

tasuta

LISAINFO ELVA.EE/KALENDER VÕI ELVA VALLA ÄPIST

Parandus

sündis 21.10.2021

Võrtsjärve rahvas mälestab
kodukandi põlist põllumeest.

Südamlik kaastunne
Enele perega kalli ema,
ämma ja vanaema

Helvi Tähevälja

Sügav kaastunne Estrile
laste peredega ja vend
Matile perega.

kaotuse puhul.
Liis, Anneli, Sirje,
Aime ja Meelis

Sügav kaastunne lähedastele kalli

Priit Pehter
kaotuse puhul.
Astra, Helmut, Enn, Tiiu, Merike ja Raivo
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