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Elva valla leht
Elva valla vallavanemaks
valiti Priit Värv
29. novembril toimus

„Püüan anda endast vallava
nemana parima ning rõhuasetus
võiks olla koostööl! Soovin, et roh
kem võiks olla „meie tunnet“ ja vä
hem vastandumist. Rohkem tege
misi sisu ja eesmärgi pärast, mitte
lihtsalt linnukeste ja lubaduste pä
rast!" ütles Priit Värv.

Elva vallavolikogu
istung, kus valiti valla
vanemaks Priit Värv
ning kinnitati Elva valla
valitsuse viieliikmeline

Koalitsioonileping

struktuur.

V

alitsuse liikmeteks kin
nitati abivallavanemad
Kertu Vuks (vastutus
valdkonnad: areng- ja
planeering), Heiki Hansen (vastu
tusvaldkonnad: haridus, kultuur,
sport, noorsootöö ja sotsiaal- ning
tervisevaldkonnad), Kristjan Vilu
(vastutusvaldkond:
vallamajan
dus) ja valla arendusjuhiks Margus
Ivask (valla suurprojektide rahas

VASAKULT: PRIIT VÄRV, KERTU VUKS, MARGUS
IVASK, KRISTJAN VILU JA HEIKI HANSEN.

tus ja arendus). Volikogu kinnitas
ka komisjonid ning nende aseesi
mehed.

Foto:
erakogu

Uus vallavanem kutsus kõiki vo
likogu liikmeid koostööle ja pingu
tama Elva valla hea käekäigu nimel.

Koalitsioon lähtub tegevustes Elva
valla koalitsioonilepingust 20212025, mis on sõlmitud Valimisliidu
Sinu Elva vald, Eesti Reformiera
konna, Eesti Keskerakonna, Mar
gus Ivaski, Toomas Laatsiti ja Mee
lis Karro vahel 26. novembril 2021.
Koalitsioonilepinguga saab tutvu
da valla kodulehel: www.elva.ee/
koalitsioonileping.
Lisainfo:
Priit Värv, vallavanem
tel 5149508, priit.varv@elva.ee

Uus vallavanem kutsus kõiki volikogu liikmeid koostööle ja pingutama Elva valla
hea käekäigu nimel. Rohkem võiks olla „meie tunnet“ ja vähem vastandumist.

Energiahinna hüvitist saab Elva
vallas taotleda alates jaanuarist 2022

E

lva vallavalitsus alustab
vähemkindlustatud perekondadele energiakulude
kallinemise mõjude leevendamiseks toetuse saamiseks taotluste vastuvõtmist alates 4. jaanuarist 2022.
Energiakulude kallinemise hü
vitamiseks on toetust võimalik

taotleda tagasiulatuvalt 4 kuud, st
jaanuaris 2022 saab taotleda toe
tust 2021. a septembri, oktoobri,
novembri ja/või detsembri tar
bimise alusel koostatud arvete
osas. Septembri energiakulude
hüvitamiseks tuleb taotlus kind
lasti esitada jaanuaris, veebruaris
saab taotleda hüvitist kulude kat

miseks, mis on tehtud oktoobrist
alates.
Koos taotlusega peab esita
ma eluruumi energiatarbimist
tõendavad dokumendid energia
liigi kohta, mille kulude katteks
toetust taotletakse. Näiteks kui
küsitakse toetust üksnes elektri
kulude jaoks, siis gaasi või kaug
kütte kohta dokumente esitada ei
ole vaja.
Peredele hüvitatakse 80% arve
tel toodud energia koguhinnast,
mis ületab elektril 120 €/MWh (12
s/kWh), gaasil 49 €/MWh (4,9 s/
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LÜHIDALT
KANDIDEERI
KOGUKONNA
EESTVEDAJA
STIPENDIUMILE

E

smakordselt
Eestis
hakkab SA Kodaniku
ühiskonna Sihtkapital
(KÜSK) välja andma stipen
diumi, mida makstakse kogu
konna eestvedajale. Stipendiu
mi eesmärk on motiveeritud
ja kogukonna arendamiseks
vajalike oskuste ning võimete
ga eestvedaja esilekerkimine ja
toetamine.
Kogukonna eestvedaja sti
pendiumi saab taotleda sum
mas kuni 5 000 eurot, seda
makstakse eraisikule ja sti
pendium on tulumaksuvaba
ning seda saab 2022. aastal 25
eestvedajale.
Stipendiumitaotluse esitamise tähtaeg on 10. jaanuar
2022 ja stipendiumid maks
takse välja 2022. aasta jooksul.
Tutvuge konkursitingimus
tega KÜSKi kodulehelt www.
kysk.ee/kes22 või küsige lisa
telefonil 5854 5754.

kWh) ning kaugküttel alates 78 €/
MWh (7,8 s/kWh).
Toetust saab taotleda üksi ela
va isiku või perekonna alalise või
peamise elukohaga seotud kulude
hüvitamiseks (ainult ühe elukoha
kulude alusel). Toetuse minimaal
ne määr on 10 eurot ja ülempiir
500 eurot taotluse kohta kuus.
Kas ja kui palju tema pere toe
tust võiks saada, saab igaüks kont
rollida kalkulaatori abil rahandus
ministeeriumi koduleheküljel:
www.rahandusministeerium.
ee/et/energiakulude-huvitamine
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ELVA VALLA INFO

Kuidas toimub lumetõrje Elva vallas?
Juhtnöörid elanikele
Elva vald tellib teenuse

teedele. Ideaalne on, kui teekoridor
on okstest puhas vähemalt kaks
meetrit tee servast ja nelja meetri
kõrguselt.

osutajatelt lumetõrjet
peale avalike teede ka

Lumetõrjega alustatakse
koolide ümbrusest

nende majapidamisteni,
kus elatakse aasta

Lumetõrjet tegevad ettevõtted
lähtuvad tõrjet tehes tee talviste
seisundinõuete tasemest nr 1 ehk
koheva lume puhul peab lumekihi
paksus olema 10 cm, millest alates
alustatakse hooldamist igal juhul.
Väiksema lumekihi korral hindame
olukorda ja puhastame teid vajadu
se järgi.
Traktorid alustavad lumetõrjega
reeglina koolide ümbrusest ja sealt,
kus liigub ühistransport. Samuti
sealt, kus on tihedam liiklussage
dus.

läbi. Oluline on see, et
elanikud oleksid regist
reeritud oma tegelikku
elukohta ning et oma
valitsus ei oleks andnud
neile prügiveo vabastust.

P

eale selle on äärmiselt oluli
ne sissesõidutee olukord –
kui puud, põõsad, tõkke
puud,
sissesõidukeelu
märgid või muud sarnased takistu
sed takistavad traktoritel teenust
pakkuda, siis ei saa nad paraku ka
seda teha.

LUMETÕRJET ALUSTATAKSE, KUI KOHEVA LUME
PAKSUS ON 10 CM.

Foto: Pixabay

KONTAKTID

Sissesõiduteed tuleb
takistustest puhastada

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

Siinkohal on Elva vallavalitsusel ja
lumetõrje teenusepakkujate ühine
palve, et elanikud tähistaksid oma
sissesõiduteed ja likvideeriksid või
tähistaksid kõikvõimalikud takis
tused (kivid, piiripostid jms). Peale
selle tuleks kärpida või lasta kär
pida puid ja põõsaid, mis ulatuvad

»
»
»
»
»
»
»
»

Elva linna piirkond - AS Eesti Keskkonnateenused, tel 5322 6671
Rannu piirkond - OÜ Melior-M, tel 505 3470
Aakre piirkond - OÜ Greengreid, tel 504 8348
Rõngu aleviku piirkond - OÜ Elva Varahalduse, tel 5333 0116
Palupera piirkond - OÜ Tasemix, tel 505 3426
Puhja piirkond - Rämsi Agro OÜ, tel 511 1082
Konguta piirkond - OÜ Melior-M, tel 505 3470
Rõngu piirkond - OÜ Melior-M, tel 505 3470

Tavaolukorras on
hooldustsükkel 12 tundi
Tavaolukorras on vallateedel hool
dustsükli aeg 12 tundi, ekstreemse
mate lumesadude korral 24 tundi.
Palume mõistvat suhtumist ja head
koostööd ka kodanikelt.
Lumetõrje Elva vallas on jagatud
kaheksasse piirkonda. Piirkonda
dega saate tutvuda vastaval kaar
dil. Kaart on kättesaadav Elva valla
kodulehel.
Lisainfo:
Hendri Seinberg
taristuspetsialist
tel 5866 6520

LÜHIDALT
VALLAVALITSUS
OOTAB
TUNNUSTUSTE
KANDIDAATE

T

uletame meelde, et 31.
detsembrini saab esi
tada kandidaate kul
tuuri ja spordivaldkonna tun
nustuste ning aunimetuste
määramiseks.
» Elva valla aukodaniku
nimetus määratakse füüsi
lisele isikule erilise auaval
dusena Elva vallale elutöö
na osutatud väljapaistvate
teenete eest.
» Teenetemärk Elva Täht
määratakse Elva vallas
silma paistnud füüsilisele
isikule Elva vallale osuta
tud teenete eest
» Aasta Tegu / Aasta Tegija
aunimetus määratakse
tunnustusena isikule või
ühendusele, kes oma
tööalase või ühiskondliku
tegevusega on aasta jook
sul silma paistnud erilise
tulemuslikkusega majan
duse, kultuuri, hariduse,
spordi, sotsiaalelu, kohali
ku omaalgatuse või muus
valdkonnas, mille läbi on
rikastanud kogukonnaelu
ja toonud vallale tuntust.
» Aasta kultuuritegija
aunimetus antakse isikule,
kelle töö ja saavutused on
oluliselt kaasa aidanud
kultuuriväärtuste loomi
sele, hoidmisele ja edasi
kandmisele Elva vallas.

ELVA VALLAVALITSUSE INFO

» Aasta kultuuritoetaja au
nimetus antakse isikule või
organisatsioonile, kes on
olulisel määral Elva valla
kultuurielu edendamisse
panustanud.

Vallavalitsus algatas Käärdi tee 5 kinnistu detailplaneeringu

» Spordivaldkonnas tun
nustatakse aasta parimaid
erinevates kategooriates.

Elva vallavalitsusel ja lumetõrje teenusepakkujate ühine palve on, et elanikud tähistaksid
oma sissesõiduteed ja likvideeriksid või tähistaksid kõikvõimalikud takistused (kivid jms).

E

lva vallavalitsus algatas 16. no
vembril Elva linnas Käärdi tee 5
kinnistu detailplaneeringu
Planeeringu eesmärk on jagada
kinnistu kaheks elamukrundiks ning
kaaluda kruntidele kolme boksiga ri
daelamute ehitusõiguse määramist.
Käärdi tee 5 kinnistu asub Käärdi
tee ja Nõmme tänava ristil, mis an
nab võimaluse kavandada kruntide
juurdepääsud mõlemalt tänavalt.

Peale selle lahendatakse tehnovõrku
dega varustamine, haljastus ja hea
kord.
Detailplaneeringu lähteseisukoh
tadega on võimalik tutvuda valla vee
bilehel www.elva.ee/planeeringud.

Kandidaate saab esitada 31.
detsembrini Elva valla e-taot
luste keskkonnas Spoku.
Täpsem info Elva valla ko
dulehel www.elva.ee/tunnus
tused.

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

Lisainfo:
Karmen Moont,
kultuurispetsialist
karmen.moont@elva.ee
tel 5384 4233

DETAILPLANEERINGU ALA.
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1. jaanuarist hakkab kehtib uus
kord välireklaami paigaldamiseks
Alates 1. jaanuarist 2022

reklaamiluba. Neid erisusi käsitleb
uue määruse § 2 lg 3. Juhul kui rek
laam on reklaamimaksust vabasta
tud (reguleeritud määruse § 16), siis
tuleb silmas pidada, et reklaamiloa
taotlus tuleb vallavalitsusele endi
selt esitada (näiteks valimisreklaa
mi puhul).

hakkab Elva vallas keh
tima 20. septembril 2021
Elva vallavolikogu keh
testatud määrus „Väli
reklaami paigaldamine

Reklaami taotlemine

ja reklaamimaksu keh
testamine Elva Vallas“.
JAANIKA SAAR
VALLAARHITEKT

M

ääruse kehtestami
se eesmärk on üht
lustada Elva vallas
varasemalt kehtinud
erinevate piirkondade reklaami
valdkonda reguleerinud õigus
aktid. Määrus reguleerib reklaami
loa taotlemise, reklaamiloa väljas
tamise, väljastamisest keeldumise
ja kehtetuks tunnistamisega seon
duvat ning reguleerib reklaami pai
galdamisega seonduvaid nõudeid
ja maksustamist.

Reklaampinnad
tänavapildis
Välireklaami paigaldamise regu
leerimine aitab korrastada üldist

REKLAAM PEAB AVALIKKU RUUMI SOBIMA.

tänavapilti ja vältida võimalikku
visuaalset reostust. Kohalike mak
sude sh reklaamimaksu kehtesta
mise eesmärk üldiselt on omavalit
suse ülesannete täitmiseks vajaliku
raha saamine aga kindlasti suunab
see ka reklaami soovijat tegema
optimaalsema reklaampinna suu

ruse valikut. Peale selle peab rek
laami soovija arvestama, et reklaam
peab olema sobilik avalikku ruumi
ning vastama headele tavadele.

Millisel juhul tuleb
reklaamiluba taotleda?
Reklaamiluba tuleb taotleda, kui
soovitakse paigaldada avalikku
sele suunatud teavet sisaldavat

Pilt: Bigstock

reklaamikandurit,
interaktiivset
reklaami (ekraanid), reklaamtrei
lerile paigutatud reklaami või kui
näiteks parkida kindlasse kohta rek
laamiga varustatud sõiduk. Silmas
tuleb pidada, et kõiki teavitusvor
me ei käsitleta reklaamina. Näiteks
ei käsitleta reklaamina ettevõtte
sisse
pääsu juures 
asuvat teavet
kauba, teenuse või selle müügitin
gimuste kohta (v.a. kinnistu/hoone
üürimise-, rentimise- ja müügirek
laam). Sel juhul ei ole tarvis esitada
reklaamiloa taotlust ega tasuda ka
reklaamimaksu. Kuid teisele kin
nistule või tänavale paigaldatud
sama kandurit käsitletakse reklaa
mina ning sellele tuleb taotleda

Uus Elva valla heakorraeeskiri
hakkab kehtima 1. jaanuarist 2022
Elva valla heakorraeeskirja
eesmärk on tagada vallas
puhas ja ohutu keskkond
ning üldine heakord. Eeskiri
sätestab heakorranõuded
ja koormise Elva valla
haldusterritooriumil.
STEN SAAREKIVI
HEAKORRASPETSIALIST

E

eskirja on kohustatud järgi
ma kõik Elva vallas viibivad ja
tegutsevad isikud ning Elva

vallas asuvate kinnistute ja ehitiste
omanikud.

Mida peaks arvestama
talvisel perioodil?
Heakorranõuded avalikus kohas:
» Mootorsõiduki juht peab tege
ma heakorratöid (sh lume ja jää
koristus) sõiduki ümbruses ühe
meetri raadiuses, kui mootorsõi
duki parkimise tõttu on takista
tud heakorratööde tegemine (sh
lume lükkamine);
» ühiskondlike ja avalikult
kasutatava hoone omanik on
kohustatud tagama hoone
juurdepääsutee ja välistrepi

heakorra ning tegema lume- ja
libedusetõrjet.
Avalikul alal ja heakorratöid tehes
on keelatud:
» teisaldada sõidu- ja kõnniteele
lund;
» kasutada kõnniteel libeduse
tõrjeks tuhka;
» ladustada ja hoida kütte-, ehi
tus- või muud materjali väljas
pool oma kinnistut üldkasutata
val alal. Erandjuhul, kui kinnistu
seda ei võimalda, on lubatud
kütte-, ehitus- või muu materja
li mahalaadimine avalikus kohas
vallavalitsuse eelneval nõusole

Reklaamiluba saab Elva vallas taot
leda eelistatuna läbi e-keskkonna.
Kuigi veebikeskkonnas esitamine
on taotlejale väga mugav, on soovi
korral võimalik reklaamiloa taotlus
esitada ka e-kirja teel d
 igitaalselt
allkirjastatud blanketil. Erand
korras on võimalik taotlus täita
ka vallavalitsuses kohapeal paber
blanketil. Taotluse koosseisus tuleb
esitada peale taotleja andmete
ka välireklaami asukoha andmed
ja skeem koos reklaami kavandi
ja värvilahendusega, maa oma
niku kirjalik nõusolek ning kui
reklaamikandur on ehitusteatise
kohustusega rajatis, tuleb esitada

ka rajatise kasutusteatis. Olenevalt
reklaami asukohast võib tekkida ka
vajadus kooskõlastada see mõne
tehnorajatise omaniku või ametiga
(nt Transpordiamet vms).

Reklaamimaks
Vastavalt määrusele rakendatakse
püstitatava reklaami eest reklaami

kul tingimusel, et ei takistata
hooldustööde teostamist ning
ala endine olukord taastatakse
kokku lepitud aja jooksul.
Kinnistu omanik on kohustatud:
» ladustama kütte-, ehitus- ja
muu materjali (sh põlevmater
jal) hoiustamiseks nõueteko
haselt (sh. tuleohutusnõuded)
ja korrektselt virnastama oma
kinnistu piires. Keelatud on
materjali hoiustada vastu kasva
vaid puid ja põõsaid;
» eemaldama kinnistult üle piiri
ulatuvate puude ja põõsaste ok
sad, mis on ohtlikud (kuivanud,
mädanenud) või mis varjavad
liikluskorraldusvahendeid
või nähtavust või takistavad
liiklemist (sh. lume lükkamist)
sõiduteel kuni 4,5 meetri kõrgu
selt, kõnniteele ulatuvate puude

3

maksu Elva linnas, Rõngu ja Puhja
alevikus põhimaanteede ääres ning
Elva valla põhimaanteede ääres.
Elva linna Kesk, Pikal, Kirde,
Puiestee ja Kärneri tänaval, Käo
teel, Tartu maanteel ja Valga maan
teel ning nendega piirnevatel kin
nistutel on rakendatav maksumäär
reklaampinna ühe ruutmeetri eest
kalendripäevas 0,30 eurot ning mu
jal Elva linna piirkonnas ja Käärdi
alevikus 0,20 eurot.
Otepää-Viljandi maantee (mnt
nr 52 ja 71), Tartu-Valga maantee
(mnt nr 3), Tartu-Viljandi maantee
(mnt nr 92) äärde sõidutee servast
kuni 200 meetri kaugusele Elva
valla haldusterritooriumi ulatuses
rakendatakse maksumäära 0,20 eu
rot reklaampinna ühe ruutmeetri
eest kalendripäevas.
Rõngu alevikus Otepää-Viljan
di maantee ääres (mnt nr 52 ja 71),
Tartu-Valga maantee (mnt nr 3)
ääres ning maanteega piirnevatel
kinnistutel rakendatakse maksu
määra 0,20 eurot reklaampinna ühe
ruutmeetri eest kalendripäevas.
Puhja alevikus Tartu-Viljandi
maantee (mnt nr 92) ääres ning
maanteega piirnevatel kinnistutel
rakendatakse maksumäära 0,20 eu
rot reklaampinna ühe ruutmeetri
eest kalendripäevas.
Ülejäänud
piirkonnad
on
reklaamimaksust vabastatud, kuid
reklaamiluba tuleb ikka taotleda.
Täpsemalt on määrusega võima
lik tutvuda Riigi Teatajas: www.rii
giteataja.ee/akt/429092021004.
Lisainfo:
Jaanika Saar, vallaarhitekt
jaanika.saar@elva.ee
tel 5348 1114

ja põõsaste oksad kuni 3 meetri
kõrguselt, arvestades Elva valla
raieloa andmise tingimusi ja
korda;
» tagama kinnistul asuvatele
tuletõrje veevõtukohtadele vaba
juurdepääsu;
» eemaldama kinnistul asuva
hoone katuselt, räästast või
muudest kohtadest, kus see
võib kujutada ohtu inimestele ja
varale, varisemisohtlikud kivid,
plaadid, katkise klaasi, lume ja
jää.
Täpsema info, täismahus eeskirja ja
seletuskirja leiab valla veebilehelt:
www.elva.ee/heakorraeeskiri.
Lisainfo:
Sten Saarekivi, heakorraspetsialist
sten.saarekivi@elva.ee,
tel 5886 1600
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KOGUKOND
on oluline ka märkida juurde koos
tis ning valmistamise kuupäev.
Tänaseks on kapist läbi käinud
sadu kilosid erinevaid toite ja toidu
aineid – oma valmistatud koduseid
roogasid, saiakesi, kuivaineid, rohe
lisi värskeid ürte, maiustusi, hoidi
seid ja palju muud. Nädalas mõnel
korral tuuakse kappi toitu SA Elva
Teenused köökidest, mis jääb laste
toitlustamisest üle ning mitmel
korral on Elva Malevkond kappi
asetanud ka erinevaid konserve ja
kuivpakke.
„Toidupäästmise
entusiastide
ning vabatahtlikega loodame, et
Elvas olevad kaubandusketid ning
toitlustusfirmad võtaks kapi omaks
ning toidu äraviskamise asemel
viiksid selle ise või meie vabatahtli
ke abiga kappi,“ unistab Krista.
Olemas on ka meiliaadress, mille
kaudu saab küsida infot ning uu
rida koostöövõimaluste kohta –
elvatoidujagamine@gmail.com.
Soovime kõigile ilusat jõuluaega
ning rohkem hoolivust enda kõrval
olevate inimeste kui ka keskkonna
suhtes!

Elvas toimetab toidujagamiskapp
Toidujagamine tuleneb inglisekeelsest sõnast food-

mik, kuhu talveperioodil saab toidu
külma ning suvel sooja eest peitu
panna. „Minu kõige suurem hirm
oli alguses, et kappi tuuakse toitu,
aga seda ei viida sealt ära. Kartsin,
et äkki ei ole tarbijaid ning inimes
tel on valehäbi, mis takistab kapist
toidu võtmist. Aga juba esimesel
nädalal selgus, et hirm oli asjatu –
toit viiakse kapist ära väga kiirelt.
Tänan südamest neid inimesi, kes
toitu päästavad – seda kappi viies
ning sealt võttes,“ lisas Krista.

sharing. Tegemist on vabatahtliku algatusega, mille
eesmärk on vähendada toiduraiskamist.
KRISTA LOOG
VABATAHTLIK

T

oidujagamine sai alguse
juba 2012. aastal Saksa
maalt ning on tänaseks
levinud mitmel pool
Euroopas. Toiduraiskamine on üle
maailmne probleem alates pooleli
jäävast lõunapraest kuni külmikus
seisma jäetud toiduaineteni.
Keskkonnaministeeriumi telli
tud 2021. aasta uuringu tulemus
test selgus, et Eestis tekib 167 000
tonni toidujäätmeid aastas, millest
84 000 tonni moodustab toidu
kadu ehk raisku läinud, kuid söö
dav toit erinevates valdkondades –

kodus, toitlustuses, jaekaubandu
ses jne. Toitu ära visates raiskame
me oma raha ning ka erinevaid
ressursse – põllumaad, elektrit,

vett ja tööjõudu.

Ideest teostuseni
„Elvasse toidujagamiskapi tegemi
se mõte keerles mul mõttes juba
ammu, kuna nägin ka enda kodus,
et tahaks vahest korralikku toitu
kuskile ära anda, selle asemel, et
see ära visata. Aeg-ajalt ikka juh
tub, et tehakse toitu üle või jäävad
seisma mõned kuivained, mille pu
hul näed, et ei jõua neid õigel ajal
tarbida,“ räägib Krista.
Kapi ehitust alustas Krista koos
elukaaslasega oktoobri alguses

Foto:
TOIDUJAGAMISKAPP
Krista
Loog
ELVAS.

ning 24. oktoobril püstitati kapp
Elva vallavalitsuse taha (Kesk 32),
Kaitseliidu maja nurgale. Täname
Elva vallavalitsust ja Kaitseliidu
Elva Malevkonda igakülgse koostöö
ja abistamise eest.
Kapis on mitu riiulit ning kül

Kasutamise põhimõtted
Kapi kasutamise põhimõte on väga
lihtsate reeglitega reguleeritud.
Reeglid on leitavad kapi pealt ning
ka Facebookis asuvas grupist „Foodsharing Elva“. Oluline on, et toit
mille kappi tood oleks söömiskõl
bulik ning kapist võetaks toitu vaid
nii palju, kui palju endale sel hetkel
vaja on. Isevalmistatud toidu puhul

Inimest kannab üksnes
terve ja piisavalt paks jää
ANNELORE HIRSCHON
LÕUNA PÄÄSTEKESKUSE
ENNETUSBÜROO
JUHTIVSPETSIALIST

K

ülmad ilmad muutuvad
veekogud jääga. Esimene
jää tekitab pärast möödu
nud suve ja igavamat sügisaega
lastes kindlasti palju elevust ning
uudishimu. Seepärast kutsume
vanemaid lastele rääkima nõrga
jääga seonduvad riske ja hoida
väiksematel veekogude läheduses
alati silm peal.
Enne veekogu katvale jääle
minemist tuleb enda ohutuse ta
gamiseks olla alati ettevaatlik ja
tähelepanelik ning hinnata hoo
likalt ilma- ja jääolusid. Tuleb
meeles pidada, et inimest kannab
üksnes „terve“ jää, mis on ühtlane
ja sile ning milles pole lõhesid või
pragusid. Jää paksus peab olema
vähemalt 10 cm. Kusjuures alati ei
pruugi seegi paksus olla piisavalt
turvaline, sest ilmaolude muutu
des muutuvad kiiresti ka jääolud.
Läbi jää vajuv inimene satub
vette, mille temperatuur on kõi

»

gest paar kraadi üle nulli. Sellistes
oludes peab täiskasvanud tavaini
mene jõu raugemiseni vastu kuni
10 minutit, laps kaotab vees tead
vuse veelgi varem.

Jääl liikumise
meelespea:
» Veendu, et jää kannab. Liigu
jääl juba eelnevalt käidud
kohtades.
» Pragude, lahvanduste ning
sildade juures on jää alati
nõrgem.
» Veel tuleb väga tähelepanelik
olla kõrkjate kasvukohtades,
madalike ja allikakohtade
juures, kanalisatsiooni-, joa-,
kraavi või muudes suudme
kohtades.
» Praksumist kuuldes lahku kohe
jäält. See tähendab, et jässe on
tekkinud praod.
» Vooluveekogul, nagu jõgi või
oja on jää alati nõrgem kui
järvel või tiigil.
» Pimedas jääl liikumine ei ole
mõistlik, sest kergesti võib ära
eksida.
» Jäätunud lagedal veekogul

»
Foto:
INIMEST KANNAB ÜKSNES „TERVE“ JÄÄ, MIS
Päästeamet
ON ÜHTLANE NING MILLES POLE LÕHESID.

puhub enamasti tuul, mistõttu
külmumisoht tekib lihtsamini.
» Alkoholi tarbimine sooja
saamiseks tekitab petliku
soojatunde, kuid ei peata keha
jahtumist, vaid pigem kiiren
dab seda.
Talvisel ajal juhtuvad veekogudel
õnnetused siis, kui ollakse liiga
enesekindel ja ohte ei hinnata
tõsiselt. Uppumisohtu kasvatab
turvavarustuse mittekasutamine.
Elementaarne on kaugemale jääle
minnes kaasa võtta jäänaasklid
ja veekindlas kotis laetud mobiil
telefon. Liiast ei ole ka päästeves
ti kasutamine muu riietuse peal.
Kui märkad hädalist, kelle elu või
tervis on ohus või vajad ise abi,
siis helista esimesel võimalusel
hädaabinumbril 112.

»

Koduse tuleohutuse
meelespea jõuludeks ja
aastavahetuseks
Jõulude ja aastavahetuse saginas
võib varitseda hulk tulega seotud
ohte. Köetakse kütteseadmeid ja
kasutatakse rohkem küünlaid,
mis peomelus unustatakse. Liigne
enesekindlus, et tuleõnnetused
juhtuvad mujal ja mitte minuga,
ei tule ka siin kasuks. Õnnetus ei
hüüa tulles, ütleb juba vanarahva
tarkus. Tõsi on see, et kahjutuli
võib alguse saada pisiasjast. Tark
tegu on enda ja kaaslaste ohutus
tagada õnnetusi ennetades. Sel
leks hoia meeles järgmisi nõuan
deid:
» Järelevalveta jäetud küün
last võivad kergesti süttida
küünlale lähedal olevad
esemed. Paiguta alati küünlad

»

»

»

mittesüttivale alusele ja põlev
materjalist eemale.
Väldi elektriseadmete üle
koormamist, samuti kontrolli
elektrijuhtmete seisukorda.
Ära kasuta katkise ja silmnäh
tevalt kulunud isolatsiooniga
juhtmeid või katkiseid pisti
kuid ja lüliteid.
Veendu alati, et ilutulestiku
käivitumisel oleksid inimesed
ohutus kauguses ja raketi
lennuteele ei jääks takistusi.
Kütmisega ei tohi liiale min
na. Hooldatud kütteseadme
mõõdukas kütmine teeb toa
piisavalt soojaks, kuid liigne
kütmine hakkab seadet lõh
kuma. Hoia põlevmaterjalist
asjad kütteseadme kuumadest
osadest kaugemal.
Kontrollige kindlasti üle
suitsu- ja vinguandurite ning
küttekollete töökorrasolek.
Kahjuks puutuvad päästjad
jõulude ajal sageli kokku pliidi
le või ahju küpsema unustatud
toidust alguse saanud tule
kahjudega. Kui teed sööki, jää
kööki!
Ära suitseta siseruumides.

Kingi peale tavaliste jõulukinkide
lastele ja lähedastele teadmisi
tuleohutusest, mis võivad pääs
ta kellegi elu. Infot selleks leiate
www.kodutuleohutuks.ee.

Nr 104

Elva valla leht

20. detsember 2021

5

Vabatahtlik seltsiline aitab suurendada üksi
olijate turvatunnet ja vähendada tõrjutust

M

eie ümber on palju
65+ vanuses ja erivaja
dusega inimesi, keda
aitavad lähedased või
pakutakse neile tuge kohaliku oma
valitsuse korraldatud koduhooldu
se või ka hoolekandeasutuste abiga.
Samas on nii eakate kui ka eriva
jadustega inimeste seas neid, kes
vajavad lisatuge igapäevatoime
tuste juures, rohkem suhtlemist ja
ärakuulamise aega ning võimalust
arutleda kellegagi elu üle, jagada
oma mõtteid ja emotsioone
2021–2023 aastatel korraldab
Eesti külaliikumine Kodukant Sot
siaalministeeriumi tellimusel ja
Euroopa Sotsiaalfondi toel projekti
„Vabatahtlike kaasamise koostöö
mudeli rakendamine hoolekande
süsteemi“. Selle projekti tegevused
toimuvad igas Tartumaa omavalit
suses ning on suunatud just eaka
tele ja erivajadustega inimestele, et
pakkuda neile vabatahtliku seltsili
se tugitegevusi.

Seltsilise pakutav
tugitegevus on:
» abivajajaga koos olemine ja
suhtlemine (näiteks arutelud
igapäevateemadel, fotode
vaatamine, ajalehe või raamatu
ette lugemine, ühiste tegevuste
korraldamine, nt koos rist
sõnade lahendamine, füüsiliste
harjutuste tegemine vms);
» saatjaks olemine koduväliste
tegevustega tegelemisel, näiteks
koos jalutamine või ühised
külastused raamatukokku;
» eaka või erivajadusega inime

Selle projekti
tegevused on
suunatud just
eakatele ja erivajadustega
inimestele, et
pakkuda neile
seltsilisega
tugitegevusi.
VABATAHTLIKU SELTSILISEGA SAAB ARUTLEDA
IGAPÄEVATEEMADEL VÕI TEHA FÜÜSILISI HARJUTUSI.

se toetamine avalike eluliste
teenuste kasutamisel, näiteks
abistamine arsti juurde mine
misel ja tulemisel või aitamine
ametkondadega asjaajamisel
või teejuhuks olemine, kui on nt
tegemist mäluhäiretega inime
sega;
» tugitegevuse pakkumine liht
samate kodutöödega tegemisel,
mida abisaaja üksi ei teeks, aga
koos toetajaga oleks (kasvõi osa
liselt) võimeline tegema (näi
teks ühisel poeskäigul kotikand
mine või koos söögi tegemine).
Kuidas me leiame vabatahtlikke
seltsilisi ja mis võiks olla nende
motivatsioon oma abi pakkuda?
Vabatahtlike kaasamiseks kasuta
takse eelkõige piirkondade vaba
tahtlike organisatsioone ja kogu
kondade eestvedajate võrgustikke.
Samuti tehakse maakondlikke tea
vituskampaaniaid läbi kohalike
lehtede, perearstide, tervisekeskus

Elva LHV sularaha
automaadile lisandus
raha sissemaksmise
funktsioon

N

ovembri lõpus asenda
ti Elva Maximas (Valga
maantee 5) asuv LHV
ja Luminori kliente teenindav
sularahaautomaat uuega. Uus

auto
maat võimaldab peale raha
väljavõtmise ka sularaha sisse
maksmist. Kindlasti on see oo
datud uuendus ümbruskonna
mitmetele ettevõtjatele, kes nüüd

Foto: Bigstock

te, maakonna tervisenõukogude,
kohalike omavalitsuste asutuste,
raamatukogude, päevakeskuste, ea
kate klubide jne.
Vabatahtlikud muudavad oma
väikeste ja suurte heategudega
maailma. Veelgi olulisem – sellega
muutub ka inimese enda maa
ilm. Vabatahtlik tegevus pakub
positiivset emotsiooni, vaheldust
igapäevasele rutiinile, võimalust
ennast arendada ning oma maa
ilmapilti avardada. Vabatahtlikuna
avaneb võimalus tasuta õppida ja
omandada kogemusi oma ala spet
sialistidelt ning koolituse käigus
saada lisateadmisi vabatahtliku
tegevuse kohta. Noortele annab
vabatahtlik tegevus võimaluse ko
guda kogemusi ka tööelu alustami
seks. Üliõpilastel on võimalus teha
oma koolitöö raames praktilist
tööd, mida saame ümber arvesta
da ka ainepunktideks. Vabatahtli
kena saavad liituda kõik vähemalt
16-aastased huvilised.

ELVA MAXIMAS
ASUV LHV JA
LUMINORI PANGA
SULARAHAAUTOMAAT
VAHETATI UUE
VASTU VÄLJA.

Kuidas maakondlikult vabatahtliku seltsilise tegevusi korraldatakse?
Maakonnas toimetab maakondlik
koordinaator, kes koostöös omava
litsusega viib kokku vabatahtliku
seltsilise ja abivajaja. Koordinaatori
ülesanne on värvata vabatahtlikud
ja teostada neile eelnev taustakont
roll. Seejärel viiakse abivajaja ja
vabatahtlik kokku ning kui vastas
tikune sobivus ja ühishuvi on ole
mas, siis sõlmitakse ka vastav hea
tahte kokkulepe nii vabatahtliku
kui ka abivajajaga.
Vabatahtlike seltsiliste koor
dinaator maakonnas hoiab töös
terve
maakonna
vabatahtlike
võrgustikku, toetab neid, leides
motivatsioonivõimalusi ja on vaja
dusel kõigis üleskerkinud küsimus
tes kontaktisikuks abivajajatele,
vabatahtlikele ja omavalistustele.

65+ või erivajadusega inimesele
vabatahtlikku seltsilist?
Selleks on kaks võimalust:
» Andke teada oma (oma läheda
se) soovist ja vajadusest Tar
tumaa vabatahtlike seltsiliste
koordinaatorile Eha Anslanile,
tel 527 8531, anslaneha@gmail.
com, kes suhtleb omavalitsu
se projekti koordinaatoriga ja
tegutseb edasi teie (teie läheda
se) huvides.
» Andke teada oma (oma lähe
dase) soovist ja vajadusest Elva
vallavalitsuse sotsiaalnõunikule
Rutt Hannile, tel 517 0385, rutt.
hanni@elva.ee.
Kuidas saavad kirjeldatud tegevusteks enda abi pakkuda vabatahtlikud?
» Koostöösoove ootab ja on
tänulik teatamisest Tartumaa
koordinaator Eha Anslan, tel
527 8531, anslaneha@gmail.com,
kes võtab seejärel Teiega ühen
dust ja jätkab eesmärgipärast
tegevust.
Muudame koos eakate ja erivajadustega inimeste elu turvalisemaks!

Kuidas saab soovi korral küsida endale (oma lähedasele), s.o.

sularahatehinguid mugavamalt
teha saavad.
Käimasolevate pangaautomaa
tide võrgustiku värskendamis
tööde tulemusena viiakse igasse
maakonda recycler-automaat ja
lisatakse pangaautomaat mit
messe väikeasulasse, kus see seni
puudus.
Peale selle asendatakse mitmed
aegunud automaadid täiesti uute
ja senisest kasutajasõbralikemate
mudelitega.
Lisainfo: www.lhv.ee

Foto: erakogu
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Murumuna trotsis külma ilma ning
korraldas heategevusliku jõululaada
Lasteaia õuealal toimus
8. detsembril suur
heategevuslik jõululaat.
Laada eesmärk oli kogu
saadav tulu annetada
SA Tartu Ülikooli
kliinikumi lastefondile,
et toetada lapsi kelle ravi
on väga kallis.
SIRLIN AARNA
KARUKESTE RÜHMA ÕPETAJA,
MURUMUNA LOODUSE- JA
TERVISEMEESKONNA JUHT

O

ma kollektiiviga oleme
veendumusel, et ükski
laps ei tohiks jääda ravist
ilma põhjusel, et see on liiga kallis.
Kolmapäeva õhtul muutus lasteaia
hoov imeilusaks talvevõlumaaks,
jõulumeeleolu lõi nii jõulumuusi
ka, tuledesse ehitud mängurong,
laste mängumajad kui ka elav tuli
laadaplatsi keskel.
Laada müügiletid said täidetud

JÕULULAADAL PAKUTI EELKÕIGE LASTE JA
LASTEVANEMATE VALMISTATUD TOOTEID.

ja välja pandud koostöös lastevane
matega. Lettidelt võis leida erine
vaid maitsvaid pirukaid, muffineid,
vahvleid, komme ja lisaks veel vil
laseid sokke, seepe ja muud kaunist
käsitööd. Suur rõõm, et müügilet
tidele jõudnud kauba oli eelkõige
valmistanud nii lapsed, ladsevane
mad kui ka õpetajad ise.

Jõulukohvik ja õnneloos
Laadal ringi liikudes sai kosutust
jõulukohvikust, kus askeldasid
spetsialistid ja juhtkond. Menüüs
oli maitsev mulgipuder, soe tee ja

puljong ning maiustada sai rull
biskviidiga. Peale kohviku ei puu
dunud laadalt ka õnneloos, mille
korraldaja oli hoolekogu. Eemalt
võis näha, et õnneloosi järjekord on
lõputu.
Loosiauhindade toetajateks olid
peamiselt lapsevanemad, Elva val
lavalitsus, Elva spordihoone, Mu
rumuna lasteaed ning AS Tatoli.
Rõõm oli näha, et laadalisi oli ko
hale tulnud palju ning külastajaid
jätkus lausa viimaste minutiteni.
Tähelepanelikumad laadalised või
sid külastajate seas näha ringi lii

Teistmoodi hommik
Õunakese lastehoius
KAIRI NAEL
ÕUNAKESE LASTEHOIU
JUHATAJA

N

ovembri iga teine püha
päev on väga tähtis päev,
see on päev, kus me saa
me meeles pidada oma armsaid
isasid. Kuidas aga keerulistes
oludes seda tähistada nii, et kõik
saaksid osa võtta ja tunneksid
sellest rõõmu? Oleme p
eredega
loonud nende aastate jooksul
koostegemise traditsioone ja täna
peame rohkem pingutama ja vae
va nägema, et need alles jääksid.
Õunakese lastehoius algasid
isadepäeva ettevalmistused juba
esmaspäeval. Kuna Õunakese

ISADELE MEISTERDATI
JALAJÄLJE PILDID.
Fotod: erakogu

hoius käivad lapsed vanuses 1,5–
2,5, siis tuleb tegevused vastavalt
vanusele välja mõelda. Mis muud

kui käärisime käised ülesse ja var
bad paljaks ning meisterdasime
lastega isadele jalajälje pildid, kus

ANNETUS LÄKS
LASTEFONDILE.

Fotod: Liis Org

kumas ka multikakangelasi Elsat
ja Olafit, kes pakkusid äratundmis
rõõmu ning päkapikukommi.
Kokkuvõtteks õnnestus hea
tegevuslik jõululaat täielikult. Ilm
oli ilus, lapsed olid rõõmsad ja nau
tisid ühiselt veedetud aega. Samuti
oli vahva näha meie õpetajate sära
vaid silmi müügilettide taga. Ühi
selt koguti kokku märkimisväärne
annetus summas 1877,86 eurot.
Jõuluannetuse anname Tartu Üli
kooli kliinikumi lastefondile üle
detsembrikuu kolmandal nädalal.
Täname veelkord kõiki panustajaid!

loomulikult isad olid kujutatud
kõige suuremate kangelastena.
Reede hommik oli hoius tavali
sest kiirem. Kõigil olid käed jalad
tööd täis, küpsetati kooki ja kee
deti kohvi. Sellel päeval palusime
hommikul lapsed saata isadega
hoidu, et isadele kaasa anda tass
auravat kohvi ja soe koogitükk.
Peame oma Õunakese lastehoiu
isasid kiitma, mitte keegi ei jää
nud tulemata ja vaatamata selle
le, et väike meelespidamine toi
mus hommikul, oli kõigil varutud
aega, et see hommikuhetk meiega
veeta.
Tagasiside oli super! Jakobi
isa Mihkel arvas, et nii võiks igal
hommikul olla, saaks kiiretel
hommikutel aega kokku hoida
ja ei peaks tanklasse kohvi järgi
jooksma.
Õunakese lastehoid soovib
kõigile rahulikku jõuluaega!

LÜHIDALT
PALUPERA GLOBE
ON JÄTKUVALT
ILMAKAARDIL

26.

novembril
toimunud
GLOBE Eesti
tegevusaastat kokkuvõtval
seminaril tunnustati Palu
pera kooli globelaste tege
vust 2021. aasta eest.
Aastal 2021 on Paluperas
GLOBE atmosfäärivaatluste
ga tegelenud 9. klassi õpila
sed.
Seminari
avatervituses
hindas ülemaailmse GLO
BE’i direktor Tony Murphy
kõrgelt Eesti GLOBE tegevust
kiites suurepärast õpilaste
tegevust ja õpetajate poolset
professionaalset
juhenda
mist.
GLOBE Eesti 25. aastapäe
va puhul ilmunud kogumikus
„Maa kui süsteem. GLOBE 25
õppekogumik“ on Palupera
GLOBE tegevust kajastatud
tervel leheküljel.
GLOBE’s osaleb sellel aas
tal enam kui miljon õpilast
126-st riigist. Eestist on GLO
BEga liitunud 60 kooli. Se
minari kokkuvõttest selgus,
et aktiivseid koole oli 2021.
aastal 18, neist neli kooli on
hinnatud „läbivalt kvaliteet
sete andmete“ esitajateks ja
nende koolide andmeid ka
sutavad NASA teadlased oma
teadustöödes. 2021. aasta
edukad GLOBE koolid Eestist
on Palupera põhikool, Rakke
kool, Muhu põhikool ja Kilin
gi-Nõmme gümnaasium.
Tänan kõiki Palupera k
 ooli
GLOBE õpilasi, toetavaid
õpetajaid ja kooli juhtkonda
ning soovin kõigile meeldi
vat aasta lõppu!
Arvet Silk,
GLOBE õpetaja

TUNNUSTUS PALUPERA
KOOLILE.
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Suur keskkonnakampaania toob
noored küünlaümbriseid jahtima
Kuusakoski eestvedamisel toimub juba kuuendat
kampaania „Küünlaümbriste jaht", mis toob noored
üle Eesti kokku koguma võimalikult palju tühjaks
põlenud alumiiniumist teeküünlaümbriseid.

„E

samal ajal nii hea materjal, mida on
võimalik lõputult ümber töödelda
ja meile vajalikke asju meisterdada:
näiteks limonaadipurke, jalgratta
raame, telefone, fooliumi, mille
sees kodus toitu säilitada, või lausa
paate, lennukeid ja maju."
Mängulise „Küünlaümbriste ja
higa" on liitunud ka telesaate „Eesti
otsib superstaari 2021" finalistid.
„Uhke on osaleda nii suuremahuli
ses ja noorte keskkonnateadlikkust
suunavas ja tunnustavas kampaa
nias," ütles sel aastal superstaari-
saates tuntust kogunud laulja
Andreas Pall. „Polnudki varem
mõelnud, kui palju küünlaümbri
seid näiteks jõulude ajal tekib. Neid
kõiki saab ju taaskasutada."

Võimsad auhinnad
Kampaanias osalemiseks tuleb
põletatud
teeküünlaümbrised
üksi või oma rühmaga kokku koguda ja need enne 31. märtsi 2022
Kuusakoski sobivasse esindusse
toimetada. Seejärel on võimalik
enda kampaaniakood registreerida
ning auhindade loosis osaleda.
Üksikkoguja peaauhind on elekt
rijalgratas ja kiiver Electrarattad

EESTI OTSIB SUPERSTAARI 2021 FINALIST
ANDREAS PALL TÜHJADE KÜÜNLAÜMBRISTEGA.

poolt, seltskonnas kogujatele on
auhinnaks 1 000 eurot näiteks eks
kursiooni või klassiõhtu korralda
miseks. Peale selle on kampaania
partnerid MySnack ning Kalev Spa,
kes jagavad lisaauhindu.
Kampaanias on olulisel kohal
ka heategevus. Kuusakoski lisab
kampaania jooksul kogutud ja ära
toodud küünlaümbriste rahalise
le väärtusele omakorda veel sama
palju juurde ja suunab selle summa
heategevusse. Näiteks kui tuuak
se küünlaümbriseid turuväärtuses
5 000 eurot, siis Kuusakoski lisab
sama summa juurde ja annetab
seega kokku 10 000 eurot. Organi

Foto: Vallo
Kruuser

satsioon, kellele raha annetatakse,
selgub rahvahääletusel kampaania
lõpus.
Kuusakoski on Eesti suurim
ringlussevõtuteenuste pakkuja, kel
lel on üle Eesti 11 teeninduspunkti:
Jõhvis, Narvas, Paides, Paldiskis,
Pärnus, Rakveres, Raplas, Tallinnas,
Tartus, Viljandis ja Võrus.
Vaata „Küünlaümbriste jahi"
kohta täpsemalt www.kuusakoski.
com/kuunlajaht.
Lisainfo:
Mari-Liis Vaher
kampaania korraldaja
mariliis@powerful-marketers.com
tel 514 4368

Arbi Klaver 2021

P

ärast mitut edasilükkumist
sai võistumängimine „Arbi
klaver 2021“ 18. novembril
viimaks toimuda. Elva kultuurikes
kusesse kogunes 32 klaveriõpilast
Nõo, Otepää, Tartu valla ja Elva
muusikakoolidest.
Iga osaleja esitas žüriile ühe
karakterpala. Igast klassist selgitati
välja esikolmik ja eredate esituste
eest tunnustati noori muusikuid
eripreemiatega. Kõik osalejad said
diplomi ning meeneks tiibkla
ver-pliiatsihoidja. Kogu võistumän
gimise parimale esinejale mõeldud
Grand Prix pälvis Gerli Ong Otepää

TARTU MARATONI
KUUBIKU SARI
STARDIB UUEL
HOOAJAL UUE
NIMEGA – KLASSIK
artu Maratoni ürituste
sarjal on alates 2022.
aasta hooajast uus
nimi: Tartu Maratoni Klassik.
Klassik on sündinud soovist
anda sarjale nimi, mis kan
naks edasi ürituste korralda
mise kvaliteeti ning pikkasid
traditsioone. Klassik ühendab
Klubi Tartu Maratoni korral
datavaid rahvaspordiüritusi –
suusata, sõida rattaga, jookse
või kõnni just endale meele
pärasel distantsil ning sobili
kus tempos.
Klassiku sarjast lähemalt:
» Klassiku sarjas on viis üri
tust: Tartu Maraton, Tartu
Maastikumaraton, Tartu
Rattaralli, Tartu Rattama
raton ja Tartu Linnamara
ton.
» Kõikidel üritustel on või
malik osaleda nii kohapeal
kui ka virtuaalselt.
» Sarja osalejana lähevad
kirja need, kes teinud
aastas kaasa vähemalt ühe
maratoni.
» Klassiku sarja läbijad on
need, kes teinud kaasa kõik
viis maratoni.
» Sarja läbijaid premeeri
takse Klassiku medali ja
diplomiga.
Lisainfo: tartumaraton.ee/et/
tartu-maratoni-klassik-2022

» V klass: 1. koht Gerda Joanna
Nurmoja, 3. koht Jaan Sööt
» Eripreemia emotsionaalse esitu
se eest – Liina Aunap
» VI klass: 1. koht Taavi Suurtee, 2.
koht Grete Koppel, 3. koht Heliis
Tobber
» VII klass: 2. koht Ellen Haljas
mets

muusikakoolist, õpetajaks Anne
Are.
Mitmed Elva muusikakooli õpi
lased jäid žüriile silma oma oskus
liku musitseerimisega:
» IB klass: 2. koht Heliis Regina
Jõgi, 3. koht Marta Raudik
» II klass: 2. koht Iida Hiir, 3. koht
Anett Marii Mõttus
» III klass: 2. koht Hariette-Liis
Kuus, 3. koht Adele Teesalu
» Eripreemia emotsionaalse esitu
se eest – Lenna Piirisild
» IV klass: 1. koht Hiie Kisand, 2.
koht Delisa Illus

LÜHIDALT

T

korda lastele ja noortele suunatud keskkonna

elmisel korral osa
les küünlaümbris
te jahis koguni ligi
450 kooli ja laste
aeda, ligi 12 000 noort üle Eesti ja
kokku koguti üüratu kogus – üle
nelja miljoni küünlaümbrise," kir
jeldas kampaania korraldaja Mari-
Liis Vaher. „See on olnud oodatud
sündmus, sest pakub võimalusi
rühmatööks, ühistegevuseks ja sel
le tunnustamiseks, kuid muidugi
tõstab noorte keskkonnateadlik
kust ja muudab seeläbi meie kõigi
jalajälge väiksemaks ning kodupai
ga puhtamaks."
Kuusakoski juhatuse esimees
Urmo Viisitamm märkis, et kam
paania olulisim eesmärk on kooli
õpilaste
keskkonnateadlikkuse
suurendamine ning taaskasutuse
ja jäätmesorteerimise vajalikkuse
rõhutamine. „Õnneks täheldame,
et teadlikkus järjest kasvab – taas
kasutatavad materjalid ei lenda
enam kergekäeliselt tavaprügi sek
ka. Paraku alumiinium ei lagune
looduses, mistõttu annab küünla
ümbriste kogumine märkimis
väärse panuse looduse hoidmisse,"
ütles Viisitamm. „Alumiinium on

7

Elva noorte klaverimängijate õpe
tajad olid Malle Valjala, Ave Her
nits, Maria Juht ja Ülle Rebane.
Osalejate klaverimängu hindas žü
rii koosseisus Merilin Seer, Merilyn
Roodla ja Karel Kasak. Ürituse kor
raldamist toetasid Elva vallavalit
sus ja Eesti kultuurkapital.
KÕIK OSALEJAID SAID MEENEKS TIIBKLAVERIPLIIATSIHOIDJA JA DIPLOMI.

Foto: erakogu

Tuuli Vaher
Elva muusikakooli direktor
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Elva valla noortevolikogu
III koosseis on valitud
22.-28. novembril
toimusid Elva valla
noortevolikogu
valimised. 29. novembril
kinnitati noortevolikogu
uus koosseis, volikokku
pääsesid kõik kuus
kandidaati.

V

olikokku pääsesid:
Laura-Liisa Tõldsepp,
Reelika Punkar, Andero
Ojamets, Ragnar Hend

NOORTEVOLIKOGU VALIMISED PUHJA KOOLIS.

Foto: Mari-Liis
Vanaisak

KODULUGU

Tiesenhausenid – kunagised
Elva valla peremehed
Meie ajaarvamise teise aastatuhande alguses läks lahti
ristiusu verine pealesurumine. Tegelikult algas VäikeAasias ja Euroopas ristilipu all vara röövimine ja maade
vallutamine. Üks kristlase kõige tähtsamatest käskudest
„ära tapa!“ saadeti kus seda ja teist.

S

õjakirves kaevati välja ning
Euroopa raudmehed saa
deti tapma ja tapale tervelt
kaksteist korda. Hiljem sai kom
beks nimetada üheksat neist kor
dadest järjekorranumbrite järgi
ning kolme vastavalt Albilaste,
Põhjala ja Venemaa ristisõdadeks.
Kel huvi, saab kõigist neist Goog
le`st lugeda.
Esimene ristisõda vallandati
1096. aastal, et vabastada piiblis
nimetatud pühad paigad mosle
mitest. Teine kuulutati välja 1145.
aastal, et „taasvabastada“ jupike
maad, mille vahepeal moslemid
tagasi võtsid. Kolmas puhkes 1189.
aastal jälle samas kohas. Neljan
da (1202) põhjustas soov rünnata
taas moslemeid, kuid juhtus nii,
et mindi kallale hoopis Ungari
Zara sadamale (praegusele Hor
vaatia linnale Zadarile).
Nn. albilaste ristisõda (1208)

peeti maha Prantsusmaal, kus
samanimelise piirkonna elanikud
loobusid ristiusu katoliiklikust
variandist. Viienda ristisõjaga
mindi Egiptuse kallale (1217) ja
saadi haledasti lüüa.
Piirdun seekord viie usutapluse
nimetamisega. Lisan vaid, et ka
ametlikult kuues ristisõda peeti
jälle püramiidide maal.
Aga enne kuuendat ristisõda
oli veel üks veresaun, milles usus
tati tule ja mõõgaga Läänemere
lõunakalda rahvaid – lätlasi, ku
relasi, liivlasi ja eestlasi. Vähemalt
üritati usustada. Meie siinsed
esivanemad käisid veel kuueteist
kümnendalgi sajandil Palupera
lähistel kuusehiies oma iidsete
jumalatega suhtlemas ja kumma
liste kirjadega kivi paitamas.
Läti Hendrik annab oma ette
kandes paavstile teada, et 1210.
aastal ilmus meie maile kee

gi munk-rüütel Engelbert von
Tiesenhausen. Täpsemini öeldes
tungis ta koos teiste ususõdalas
tega Sakalasse.
1224. aastal nägi Hendrik teda
Otepääl, kus asus aastatel 1223–
1224 Tartu (siis veel Otepää) piis
kop Hermann I, kelle lossi jaoks
alles kohendati Tartu Toome
mäge.
Siis oli meie tegelane juba
ametlikult Kavilda ja Konguta
maade omanik. See polnud veel
kõik. Peagi oli Engelberti käes ka
Rannu piirkond.
Ka see polnud veel kõik. Tiesen
hausenitele kuulusid erinevatel
aegadel peale Konguta ja Rannu
veel ka Tapa, Porkuni, Kose-Uue
mõisa, Kohala, Harmi, Lagedi,
Paunküla, Karula, Rakvere ja pal
jud teised mõisad Eestis, samuti
Tallinnas Rataskaevu tänava maja
nr 20 ning Ergli, Koknese, Jumur
da, Sausneja ning Vietalva mõisad
Lätis.
Sada aastat hiljem olid siinsed
maad J o h a n n Tiesenhauseni
päralt ja tema oli esimene, kellel
tuli maavaldus pooleks jagada.
Mis teha, kui sul on kaks poega!
Suguvõsal tekkis kaks haru,

rikson, Harry Richard Treier ja
Keitlin Kärmas.
Valimistel said osaleda kõik Elva
valla noored vanuses 14–26 aas
tat. Valimised toimusid sedelhää
letusena ning valimas käis kokku
110 noort. Esmaspäevast reedeni
korraldati valimised Puhja koolis,
Rannu koolis, Elva gümnaasiumis,
Rõngu keskkoolis ja Palupera põhi
koolis ning pühapäeval sai hääleta
da Elva avatud noortekeskuses.
Esimese volikogu kutsub kokku
valimiskomisjon ning esimesel
koosolekul valitakse noortevoliko
gu esimees ning juhatus. Noorte
volikogu töövorm ongi koosolekud,
mis toimuvad vastavalt vajadusele,
kuid üldjuhul mitte harvem kui üks
kord kuus.
Noortevolikogu tegevuse eesmärgid on:
» Elva valla noorte õiguste ja huvi
de esindamine ning nõuande- ja
otsustusprotsessides osalemine;

siinne sai nimeks Erla või läti-pä
raselt Ergli. Sõna tähendus on
teadmata, igatahes samanimelisi
piirkondi on leida Austrias ja
Prantsusmaalgi. Tänapäeval on
tegu ka samanimelise Rootsi
äriketiga.
Erla Tiesenhausenitel oli vapp,
nagu toona kombeks oli, ja see
kujutas sõnni. Elva vallale vapi ot
singutel tuli mõte vaadata üle ka
Tiesenhausenite „sõnn“. Loomake
oli vapil nii niru olekuga, et ilm
selgelt pidi ta tõeliseks sõnniks
saamise nimel veel mõni aasta
isuga rohtu sööma.
Parema väljanägemise puhul
oleks Tiesenhauseni vapp võinud
vallavapina kandideerida küll,
sest huvitaval kombel on tänane
Elva vald täpselt omaaegse Tartu
piiskopkonna ühe lääni suurune.
Pole mingi saladus, et paljud
hilisemad „vonnid“ olid esiotsa
rüütlite kannu- või kilbipoisid
ning vallutatud Liivimaal maa
tükke saades mõtlesid endale
välja suursuguste suguvõsade
legendid.
See aadeldumine toimus alles
järglaste ajal. Esimesed ristijad
olid tapatalgute lõppedes üsna
demokraatlikud ning pidasid koos
eestlastest vakusetoojatega maha
ka sõbralikud peod. Ega eestlased
ki väga kaua oodanud. Nutikamad
neist oskasid samuti head kannu
poisid olla ja ka äri ajada. Igatahes
1919.aasta mõisade rekvireerimise
aegu tuli maavaldused ära võtta

» kaasa rääkimine valla noorsoo
töö küsimustes ja noorte aktiiv
ne kaasamine ühiskondliku elu
korraldamisse;
» noorte julgustamine kodaniku
algatuslikule tegevusele;
» koostöö korraldamine teiste
noortevolikogude ja -ühendus
tega ning ettevõtjatega maa
kondlikul, riiklikul ning rahvus
vahelisel tasandil.
Valimistulemuste kinnitamisega
said läbi eelmise noortevolikogu
kaks aastat kehtinud volitused.
Suur tänu tublidele noortele, kes
viimased kaks aastat noortevoliko
gu töösse panustanud on!
Kui mõni noor leiab, et tahaks
ka ise noortevolikogu töös o
 saleda,
siis on võimalik astuda ka toetaja
liikmeks. Toetajaliikmetel ei ole
küll noortevolikogus hääletus
õigust, kuid ka nemad võivad
aktiivselt kaasa lüüa noortevoli

kogu tegevuses.

ka 66 eestlasest mõisnikult.
Ehk olid hoopis meie esi
vanemad selles süüdi, et siinset
usumadinat ristisõjaks ei kuulu
tatud? Kaeme Vikipeediasse: „Bal
tisakslaste võimalik Eesti, Liivi ja
Läti päritolu oli tabuteema, see
vaikiti maha ja sellise küsimuse
asetamist peeti iseenesest sol
vavaks. Kõik vasallid ja aadlikud
(sh. Eesti nimedega ja isegi kaht
lemata Eesti päritoluga) kuulutati
sakslasteks ja Saksamaalt pärine
vaks“. Järelikult siinset ristisõda ei
tohtinudki ristisõjaks kutsuda.
Andmed Tiesenhausenite kuu
lumisest Saksimaa usumeeste
kilda välistavad kahtluse, et ehk
oli seegi mees oma kodumaal
mõne saksa tallipoiss või hoopis
eesti verd inimeseloom.
Rõngu sõjaeelne kroonikakirju
taja Hugo Rebane on kirjutanud:
„Nelja tähtsama läänimehe hul
gas (Tartumaal – K.H.) oli päras
tisi Kavilda ja Konguta rüütlilosse
ehk linnuseid ja nende juurde
kuuluvaid maa-alasid (lääne) val
dava Tiesenhausenite sugukonna
esivanem, piiskop Hermann I õe
mees Engelbert von Tiesenhau
sen.“
Nii, et siinseks suurmaaomani
kuks saamine oli sedapuhku sugu
lastevaheline asi.
Kalju Hook
Koduloo rubriigis kirjutab Kalju
Hook Elva vallaga seotud inimestest, kohtadest ja sündmustest
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Kutse ühiskülastusele maailma
juhtivale orgaanilise toidu messile
BIOFACH’2022 Nürnbergis
Tartu Ärinõuandla kutsub 16.–18. veebruaril 2022 külastusele maailma juhtivale orgaa
nilise toidu messile BIOFACH’2022 (www.biofach.de/en).
See on sündmus annab ideaalse võimaluse kohtuda valdkonna professionaalidega,
mahetootjatega ja saada ülevaade ja inspiratsioon sektori viimastest trendidest.
Samaaegselt ja samas kohas toimub naturaalse kosmeetika mess VIVANESS 2022
(www.vivaness.de/en).
Mõlemad messid hõlmavad ka digitaalseid osalemise elemente, sh kõik kohapeal ole
vad eksponendid kuvatakse ka digitaalsel platvormil, mõlema messi raames toimuva
test seminaridest saab osa võtta veebis, toimib digitaalne kohtumiste platvorm.
Messikülastuse tasu inimese kohta 650 eurot, mis sisaldab lennupileteid ja majutust.
Registreerumise tähtaeg 10. jaanuar 2022. Täpsem info ja registreerimine Tartu Äri
nõuandla kodulehel arinouandla.ee/voog/biofach2022.

TARTU ÜLIKOOLI EETIKAKESKUS TUNNUSTAS JUBA
KOLMANDAT AASTAT JÄRJEST PALUPERA PÕHIKOOLI
"HEA KOOLI EDENDAJA" TIITLIGA.

Foto: TÜ Eetikakeskus
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KUULUTUSED

KÜLLU KAUBAD

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

Tammepalk Grupp OÜ ostab üraski
kahjustusega ja lehtpuu metsa raieõigust,
omanikule hea hind, 28-aastane kogemus,
kvaliteetne loodussõbralik töö. Tamme
palk@gmail.com, tel 510 9827

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

Sae- ja höövelmaterjali müük Annikorus.
www.balticloghouses.ee. Tel 5681 6905

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

Müün mett, igal laup. ja pühap. kell 9–12ni
Elvas Eha 4. Toon koju ka. Tel 5380 4859

Korvtõstuki teenused. Ohtlike puude lõi
kus, rennide puhastus, katuste samblapesu /
akende pesu jne. www.tlo.ee, tel 5597 7007
Ohtlike puude langetamine ja hooldus.
Okste, lehtede äravedu ja muud haljastustee
nused. www.igihaljas.ee, tel 5650 1649
Ohtlike puude raie ja hooldus. Tel 5686 6157
Ostan metsa- ja põllumaad. Tel: 552 7322
Ostan kasvavat võsa – kraavid, põlluääred,
sood, metsaalused, valgustus ja harvendus
raie. Hea hind, väga kvaliteetne käsitöö. Tel
510 9827, tammepalk@gmail.com
Asutused ja eraisikud! Ostke oma töötajatele ja pereliikmetele jõulukingituseks mett.
Põllu 12 Elva. Olev Klais. Telefon 5330 2950
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Müüa mett kohale toomisega. Tee omale ja
perele jõulukingiks meepurgike! Tel 566 45927
Autode kokkuost. Kiired tehingud! Raha
kohe kätte! Tel 553 3060
Ostan Richard Uutmaa maali, akvarelli
(maali all nurgas R. Uutmaa). Tasun 1500 €.
Tel. 5677 0569
Ostan Tarbeklaasi vaase ja klaasist lauanõusid. Võtke ühendust ja tulen ise kohale.
Värviliste vaaside eest kuni 120 € kohe kätte!
Tel 5596 2292
Autodiagnostika, elektritööd, varuosade
müük, sõiduautode remont (hammas
rihma vahetus, veermiku / pidurite hooldus,
kliimasüsteemi remont ja hooldus) Elvas.
Tel 5597 7007

ELVA KESK 15
Riided, jalatsid, tekstiil
ja palju muud
AVATUD:

Sihtasutus Uderna Hooldekodu

E-R 10.00-16.00 • L 10.00-14.00

pakub tööd

KOKALE JA HOOLDAJALE.
Lisainfo telefonil 529 5620

ELVA TERVISEKESKUSE APTEEK

Säravad küünlad ja valge on maa,
jõulud on tulekul üle me maa.

(ELVA HAIGLAS)

Kauneid jõuluhetki, toredaid
kingitusi ning täituvaid soove
kõigile meie sõpradele!

Supelranna 21, Elva
Telefon 7 721 656, e-aadress
elvatkapteek@gmail.com

Puhja lasteaed Pääsusilm

Avatud E–R kell 8–17
» Ravimid
» Tervisetooted
» Abivahendid
» Valmisprillid

Avaldage kuulutus
Kirjutage infoleht@elva.ee või
helistage telefonil 730 9882.

Informatsioon perearst doktor
Merle Raidoja patsientidele
Alates 1. jaanuarist 2022 lõpetab töö doktor Merle Raidoja. Nimistuga jätkab tööd dok
tor Kristina Kesküla koos pereõdede Janne Maran ja Kristel Puistajaga.
Olete oodatud uutesse ruumidesse vastvalminud Tartumaa tervisekeskuses 1. kor
rusel Elvas Supelranna 19.
Vastuvõtule pääseb mugavalt ka ratastooliga maja tagumisest parklast.
Samal korrusel paiknevad Synlabi labor, uus röntgen, ultraheli kabinet, jalaravi ja
hambaravi kabinetid, apteek. Võimalus on konsulteerida Elva Haigla eriarstidega.
Praksise telefoninumber jääb endiseks: 734 9797.
Praksis on avatud E, T, K, N kell 8–16, R kell 8–18.
Seoses võimalike tõrgetega nimistu andmete ülekandmisel palume mitte jätta oluliste
retseptide ja tõendite pikendamist jaanuari esimesele töönädalale!
Perearst Kristina Kesküla

Elva Varahalduse OÜ võtab tööle

VÄLIHOOLDUSTÖÖTAJA
kelle ülesandeks on kinnistute välise hea
korra tagamine.
» Tööle asumise aeg: jaanuar 2022
» 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.
Isikliku auto kasutamise puhul tasume sõidukompensatsiooni.
Lisainfo telefonil 512 5500

Tartu Ülikooli Kliinikum ootab oma
meeskonnaga liituma puhastajat
Tartu Ülikooli Kliinikumi haldusvaldkonna keskkonna- ja puhastusosakond ootab
oma meeskonnaga liituma täistööajaga (1,0 koormusega) puhastajat, kelle peamine
töökohustus on Kliinikumi meditsiiniosakondades erinevate pindade puhastamine.
Töötamine toimub graafiku alusel. Tööle on võimalik asuda koheselt.
Kandidaadilt eeldame:
» kohusetundlikkust, täpsust;
» soovi ja tahet töötada meditsiini keskkonnas;
» COVID vaktsineeritust.
Kandideerimiseks võtta ühendust: Tiina Teder, e-aadress tiina.teder@kliinikum.ee või
helistades telefonil 53318 490. Lisainfo: www.kliinikum.ee/toopakkumised.
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Priit
Rubel
27.05.1941–13.11.2021
Mälestame. Meie kaas
tunne lastele peredega.
Palupera kooli 1955. aasta
lõpetajad ja klassijuhataja
Liivia Suu

Olgu meie kaastunne
lohutuseks Piiale, venna

Janek
Päevlo
kaotuse puhul.
Ülle, Janek, Age, Priit

Südamlik kaastunne
Hääli Külterile ja
tema perele kalli
abikaasa ja isa

Toivo
Külter`i
kaotuse puhul.
Tantsurühm Pihlakobar

Pühade jumalateenistused
Elva baptistikogudus
» 24.12 kell 17 Püha jõuluõhtu, muusika koguduse segakoorilt,
jutlustab pastor Margus Kask;
» 25.12 kell 11 I jõulupüha, muusika koguduse puhkpilliansamblilt,
jutlustab pastor Andres Saumets;
» 26.12 kell 11 II jõulupüha, muusika viiulil Toomas Hendrik Eller
veelt, jutlustab pastor Margus Kask;
» 31.12 kell 17 vana-aasta õhtupalvus.
Asukoht: Pargi 10, Elva linn.

Elva kirik

Toivo
Külter
1947-2021
Mälestame pikaaegset
Konguta jahiseltsi liiget.
Südamlik kaastunne
lähedastele.

Südamlik kaastunne
Jürgenile perega kalli

Mälestame kauaaegset
naabrimeest

Saima
Lõhmuse

Juri
Kotov’i

kaotuse puhul.

Avaldame sügavat kaas
tunnet lahkunu omastele.

Tiina, Maie, Heidi-Mall,
Aare ja Elar

Majanaabrid Kurekülast

» 19.12 kell
• 11 perejumalateenistus;
• 15 Karijärve keelpilliorkestri kontsert;
» 24.12 kell 18 jõuluõhtu liturgiline jumalateenistus;
» 25.12 kell 11 I jõulupüha armulauaga jumalateenistus;
» 26.12 kell 11 armulauaga jumalateenistus;
» 31.12 kell 18 vana-aastaõhtu armulauaga jumalateenistus;
» 1.01.2022 kell 11 uueaasta jumalateenistus;
» 2.02.2022 kell 11 armulauaga jumalateenistus.

Rõngu kirik
» 24.12 kell 16 jõuluõhtu liturgiline jumalateenistus;

Sügav kaastunne
Siirile, Airetile ja
Rainisele peredega
abikaasa, isa ,äia ja vanaisa

Üks eluvärav igaveseks
sulgus. Ees rahu, vaikus,
uni pikk ja tähesäras
igavik.

Avaldame kaastunnet
tütardele Alla perega
ja Valli perega kalli
ema ja vanaema

Tõnu
Aarti

Ago
Kangur

Lembi
Harzia

kaotusel.

Südamlik kaastunne
Pillele tütrega.

surma puhul.

Anu Uin ja Malle Hansing
peredega.

Asta ja Koidu

Meeta, Janek perega, Aivar
perega, Marina perega

» 25.12 kell 13 I jõulupüha jumalateenistus;
» 26.12 kell 11 palvus;
» 31.12 kell 16 vana-aastaõhtu armulauaga jumalateenistus.

Puhja kirik
» 18.12 kell 16 Muusikaline jumalateenistus „Kaunemaid jõulu
laule“, EKRE segakoor;
» 19.12 kell 11 4. advendi jumalateenistus, armulaud ;
» 24.12 kell
• 13 Laste ristimispüha;
• 16 Püha jõuluõhtu teenistus, teenivad peapiiskop U. Viilma, ja
Tiit Kuusemaa ja koguduse muusikud ning lauljad;
» 25.12 kell 11 1. jõulupüha teenistus, armulaud;
» 26.12 kell 11 2. jõulupüha teenistus;

Südamlik kaastunne
Airetile kalli isa

Tõnu
Aarti
kaotuse puhul.
Tantsurühm Kavalik

Mälestame head
kolleegi

Avaldame kaastunnet
Pille Viilule elukaaslase

Salme
Orlovskajat

Ago
Kanguri

Avaldame kaastunnet
lähedastele.

kaotuse puhul

Elva lasteaed Murumuna

Töökaaslased Estover
Piimatööstusest

» 31.12 kell
• 16 vana-aasta õhtu teenistus, armulaud;
• 23.45 kesköö palvus;
» 01.01.2022 kell 11 uueaasta palvus;
» 02.01.2022 kell 1 jumalateenistus, armulaud, teenivad õp. Sulev
Sova ja Tiit Kuusemaa.

Rannu kirik
» 19.12 kell 14 IV advendi jumalateenistus, armulaud;
» 24.12 kell 14 jõuluõhtu jumalateenistus;
» 25.12 kell 14 I jõulupüha jumalateenistus, armulaud;
» 31.12 kell 14 vana-aastaõhtu jumalateenistus, armulaud;

Seal, kus sulgub
eluraamat, algab
mälestuste tee...

Päev loojus jäi tühjaks
koduõu...

Seal, kus sulgub eluraamat,
algab mälestuste tee...

Südamlik kaastunne
Nataljale perega ja Andreile
kalli ema, ämma ja vanaema

Südamlik kaastunne Allale,
Kaidole ja tütarde peredele
kalli ema, ämma ja vana
ema

Saima Lõhmuse

Zinaida
Kolesnitšenko

Lembi Harzia

kaotuse puhul.

kaotuse puhul

Laulukaaslased
Fis bemollist

Perekonnad Tamm, Kiisk,
Arbiter, Karo ja Seppet

Avaldame sügavat
kaastunnet Kristiinale
perega kalli ämma, ema,
vanaema

kaotuse puhul.
Rein, Tiina, Sirje, Innar, Evi,
Kristina, Karin, Indrek ja
Kadi peredega

» 2.01.2022 kell 14 jumalateenistus, armulaud;
» 6.01.2022 kell 14 kolmekuningapäeva jumalateenistus, armu
laud.

Kaunist ja rahulikku pühadeaega!

Mälestame

Erik Lätte
Sügav kaastunne perekond Lättele.
Perekond Kilvits
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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

Tormi Tristan
Markvardt

sündis 22.10.2021

Andreas Luik

Domi Ermits

Martin Mooses

Riko Juhkamsoo

Steven Gerassimov

Tobias Takk

sündis 10.11.2021

sündis 18.11.2021

kuni 31. jaanuar
2022

Näitus: Kunstiühing Umbra
„Paralleelreaalsus“

Elva kultuurikeskus

21. detsember
kell 19

Jõulukontsert. Esinevad Liana Zeigo (laul)
ja Ragnar Häide (klaver)

Puhja seltsimaja

21. detsember
kell 19

Jõulukontsert.
Esineb DuoTuus

Ulila keskus

21. detsember
kell 19

Toomas ja Inga Lunge kontsert

Rõngu pilli
muuseum

20 – 22 €

22. detsember
kell 11

Päkapiku kolmapäev, vol. 3

Elva keskväljak

tasuta

Elva vald mälestab

26. detsember
kell 10

Sportlikud jalgsimatkad
Austa rattaklubiga „4“

Elva spordihoone
ees

tasuta

Priit Rubel

29. detsember
kell 20

Aastalõpu mõrvamüsteerium

Rannu rahvamaja

8€

31. detsember
kell 10
1. jaanuar
kell 19
9. jaanuar
kell 17
11. jaanuar
kell 19

Sportlikud jalgsimatkad Austa rattaklubiga
„Aastavahetuse matk“
Uue aasta pidu ansambliga Amadeus

tasuta

Tervitame uusi
ilmakodanikke!
Otto Hud Laraichi
sündis 06.11.2021

tasuta

Angeliine Kuusma
sündis 06.11.2021

tasuta

Meribel Pungas
sündis 08.11.2021

Elva spordihoone
ees
Aakre rahvamaja

tasuta

27.05.1941-10.11.2021

Ants Mugu

08.12.1938-13.11.2021

Toivo Külter

30.09.1947-17.11.2021

Kalju Kollom
10 € / 15 €

23.01.1940-22.11.2021

Salme Orlovskaja
Ulila Tulepidu 2022

Ulila suveaed

tasuta

28.11.1930-22.11.2021

Leonid Veert

10.12.1959-23.11.2021

Film „Vee peal“

Puhja seltsimaja

4€/5€

Tiina Suurhans

03.05.1943-23.11.2021

11.–31. jaanuar

Kalju Tisleri loodusfotode näitus

Puhja seltsimaja

tasuta

15. jaanuar
kell 11.15

28. judoturniir Elva Open

Elva spordihoone

pealtvaatajatele
tasuta

15. jaanuar
kell 14

Linnuliikide fotonäitus ja kontsert

Rõngu rahvamaja

10 €

20. jaanuar kell 19

Salongiõhtu - Alen Veziko

LendTeater
(Pikk 73, Elva)

15 € / 18 €

21. jaanuar
kell 19

Komöödiateater „Nuta või naera“

Elva kultuurikeskus

18 € / 20 €

26. jaanuar
kell 19

Rakvere Teatri etendus „Onu Vanja“

Rannu rahvamaja

14 € / 16 €

27.–30. jaanuar

Rahvusvaheline õhkrelva võistlus
Elva Open Air 2022

Elva spordihoone

tasuta

31. jaanuar kell
11–14

Doonoripäev

Elva kultuurikeskus

tasuta

31. jaanuar
kell 19

Vana Baskini Teatri etendus
„Lumeroos“

Puhja seltsimaja

20 – 22 €

sündis 11.11.2021
sündis 11.11.2021

sündis 30.11.2021

sündis 03.12.2021

Arya Kirst

sündis 12.11.2021

Zinaida
Kolesnitšenko

13.10.1948-25.11.2021

Jüri Kotov

14.10.1962-26.11.2021

Maimu Vabrit

22.03.1940-26.11.2021

Saima Lõhmus

17.11.1940-28.11.2021

Erich Lätte

29.03.1929-30.11.2021

Ago Kangur

13.11.1960-01.12.2021

Aime Kraak

Nikolai Davõdov

31.12.1926-04.12.2021

Tõnu Aart

Jaanus
Oberschneider

Vaike Savolainen

Jüri Kriisa

Eevi Pärnapuu

Ruth Salumäe

27.05.1927-27.11.2021
29.04.1953-27.11.2021
27.04.1935-27.11.2021
28.04.1947-27.11.2021

27.11.1977-05.12.2021
04.10.1947-06.12.2021
29.12.1922-08.12.2021

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

Elva vallavalitsus soovib kõigile
rahulikku pühadeaega lähedaste
seltsis ja õnnelikku uut aastat!
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