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Elva valla leht
Elva valla eelarve täitmist saab
nüüd jälgida interaktiivselt
Mai algusest on kõikidel võimalik jälgida Elva
valla eelarve täitmist
interaktiivse rakenduse

I

nteraktiivses vaates saab eelarve
täitmist vaadata koondvaates,
võtta eraldi lahti p
 õhitegevuse
tulud ja kulud ning tutvuda
investeerimistegevusega. Samuti
on võimalik tutvuda reservfondi
kasutamise andmetega. Andmed
uuenevad igal pühapäeval.

Elva abivallavanem Kertu Vuks
ütles, et eelarve interaktiivse avaliku vaate kuvamine annab kõikidele huvilistele võimaluse olla
valla finantsandmetega kursis.

sid tutvuda ja olla rohkem kursis
sellega, millest valla eelarve koosneb ja missugused on konkreetsel
aastal eelarvelised prioriteedid.
„See aitab ehk luua ka selgemat
pilti sellest, missuguseid valdkondi
ja piirkondi arendatakse ning mis
mahus need tegevused toimuvad,”
lisas Rõivassepp.
Kuigi vallavalitsus jagab jooksvalt infot oluliste investeeringute
või arengute kohta, annab interaktiivne eelarve võimaluse end jooksvalt kursis hoida.
Kertu Vuks lisas, et eelarve
sel viisil kuvamine läheb kokku ka valla arengukavas olevate
eesmärkidega olla kaasav, avatud,
nutikas ja säästlik. „Soovime, et
interaktiivne vaade aitaks suuremas plaanis lihtsustada eelarvest
arusaamist, mis annab seeläbi ka
võimaluse eelarve või arengukava
teemadel elanikel paremini kaasa
rääkida.”

kaudu.

Võimalus end jooksvalt
kursis hoida
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EELARVE SEL VIISIL KUVAMINE LÄHEB KOKKU KA VALLA ARENGUKAVAS OLEVATE
EESMÄRKIDEGA OLLA KAASAV, AVATUD, NUTIKAS JA SÄÄSTLIK.

„
Seesugune lahendus on oluline
selleks, et elanikud saaksid ise jälgida valla eelarve täitmist, tutvuda

tulude ja kuludega ning esitada vajadusel ka vallavalitsusele sel teemal lisaküsimusi.”

Foto: Envato

Elva vallavalitsuse finantsosakonna juhataja Imbi Rõivassepa
sõnul on oluline, et inimesed saak-

Elva valla eelarve täitmist saab vaadata: www.elva.ee/eelarve
Lisainfo:
Kertu Vuks, abivallavanem
kertu.vuks@elva.ee
tel 5813 7086

Kuigi vallavalitsus jagab jooksvalt infot oluliste investeeringute või arengute kohta, annab interaktiivne
eelarve võimaluse end jooksvalt finantsandmetega kursis hoida.

Elva valla uute
ilmakodanike lusikapidu

E

elmise aasta septembrist
selle aasta aprilli lõpuni
sündinud laste lusikapeod
toimuvad 9. juunil kahes osas.
Kõik osalised saavad kutse täpsema infoga. Viimane Elva valla
lusikapidu toimus 22. oktoobril
2020. Seoses eriolukorraga riigis
ei olnud vahepeal mõistlik lusi-

kapidu korraldada.
Kuna lapsi on palju ning meie
väikeste kodanike tervis on meile
väga oluline, toimub pidu kahes
osas. Kutse peole saavad 110 last –
55 poissi ja 55 tüdrukut.
Iga pisike ilmakodanik saab
peol endale hõbelusika ning raamatu pealkirjaga „Pisike puu“,

mis on välja antud koostöös
kultuuriministeeriumi ja Eesti

lastekirjanduse keskusega.
Kõik, kes ei saanud osaleda
eelmisel aastal oktoobris toimunud lusikapeol ning pole saanud
hõbelusikat ega raamatut, võivad
tulla neile järele Elva vallamajja
tööpäeviti kell 8–16.30 (aadressil
Elva, Kesk 32, lisainfo telefonil
730 9882).
Elva vallas sündis 2020. aastal
kokku 162 last, 2019. aastal sündis
kokku 158 last.

Tutvu Elva linna Pika
tänava ehitustöödega
blogi kaudu

T

uletame meelde, et Elva linna Pika tänava ehitustöödega on
võimalik end kursis hoida Elva valla blogis www.blogi.elva.
ee. Blogis jagame infot iga järgneva kahe nädala ehitustööde
kohta ehk kus ja missugused ehitustööd täpsemalt Pikal tänaval
toimuvad.
Peale selle saab blogis tutvuda liiklusskeemi ning korduma
kippuvate küsimuste vastustega.
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Kentsi paisjärve taastamis
tööd edenevad jõudsalt

Tänaseks on esimese etapi – järve puhastamine ja kaevetööd kestnud juba ligi aasta, töid teostab
Hanso MK. Tööde teostamist jälgib
ehitusjärelevalve, samuti on kaasatud Keskkonnaamet, kes monitoorib muu hulgas väljakaevatud massi
pinnaseproove. Alustatud on teise
etapi hangetega: näiteks kommunikatsioonide loomise koostamine
ning paisuregulaatori korrastamise
partneri leidmise hange. Kõikide
Elva valla hangetega on võimalik
tutvuda veebilehel www.elva.ee/
kaimasolevad-hanked.
Planeeritud ajakava järgi lõpetatakse järve puhastamiseks vajalikud kaevetööd järgmise aasta juulis, kuid arvestades ehituse tänast
tempot, ollakse sellest ees, ning
lähiajal algavad ka teise etapi tööd.

Mitmekesised
tegevusvõimalused
TAASTATAVA KENTSI PAISJÄRVE PÕHJAS SAAB VEEL JALUTADA, KUID KUI JÄRV VEEGA
TÄITUB, SIIS KÜÜNIB VEETASE SEAL SUUREMAS OSAS LIGI KOLME MEETRINI.

Elva vallas Kavilda
ürgorus toimuvad juba
mõnda aega Kentsi
paisjärve taastamiseks
vajalikud tegevused,
mida nii kohalik elanik
kui ka möödasõitja on
kindlasti märganud.
KERTU VUKS
ABIVALLAVANEM

T

egemist on ulatuslikku
maa-ala ja paljusid tegevusi hõlmava projektiga,
mille eesmärk on luua

piirkonda atraktiivne ja aasta läbi
kasutatav turismi- ja puhkepiirkond ning tõsta elukeskkonna kvaliteeti.
Kavilda ürgorg on vaieldamatult
Tartumaa üks ilusamaid looduslikke objekte, läheduses asuvad ka
Siidri linnamägi ja muinsuskaitse
alla kuuluv Kave-läte ohvriallikas.
Tegemist on suure turismipotentsiaaliga piirkonnaga Elva vallas ja
kogu Tartumaal.
Algselt ligi 90 hektari suurune
Kentsi paisjärv projekteeriti 1977.
aastal ning rajati 1979.–1989. aastal
ning selle põhifunktsioon oli vihmutusvee saamine kultuurkarjamaadele. Järv sai juba siis ka teise
kasutuse – puhkemajandus. Paraku
on aastate jooksul juhitud paisjärve
Elva linna puhastusseadmete vesi,
mis on paisjärve ökoloogilist olukorda oluliselt mõjutanud.

Taas on võimalik
taotleda lammutus
toetust

E

lva vallavalitsus kuulutab
taas välja Elva valla eel
arvest makstava ü
 hekordse
rahalise toetuse taotlusvooru.
Toetuse eesmärk on avalikus
ruumis asuvate kasutuskõlbmatuks muutunud ja maastikupilti

kahjustavate või ohtlike ehitiste
lammutamise toetamine. Taotlusi on võimalik esitada 24. maist
27. juunini.
Lammutustoetust on õigus
taotleda ja saada juriidilisel ja
füüsilisel isikul talle kuuluva Elva

Foto: Triinu Paas

Tänu
Keskkonnainvesteeringute keskuselt saadud toetusele suudeti 2009. aastal paisjärve
korrastamise esimese järgu tööd
lõpetada, kuid kuna lisarahastust
polnud võimalik kaasata, siis jäid
tööd seisma ning loodus võttis
järves uuesti võimust.

Vajalik taastada
paisjärve ala
Projekti teostamiseks on saadud
lisarahastus Riigi tugiteenuste
keskuselt maakondliku arendustegevuse toetuse raames (210 667
eurot) ning Tartumaa arendusseltsi vahendusel suurprojektide
arendamise LEADER-i meetmest
150 064,77 eurot. Sellele lisandub
valla omaosalus, mis hõlmab ka osa
Elva vallaks ühinenud omavalitsuste ühinemistoetust, sest selliselt
lepiti kokku ühinemislepingus.

valla haldusterritooriumil asuva
ehitise lammutamiseks.
Toetust on võimalik taotleda:
» ehitise lammutamise projekteerimisele;
» ehitise lammutamiseks;
» ehitise lammutamisel tekkivate jäätmete utiliseerimiseks.
Lammutustoetust
makstakse
summas, mis moodustab kuni
50% põhjendatud abikõlbulikest
kuludest, kuid mitte rohkem
kui vastava aasta eelarves ettenähtud lammutustoetuse kogu

Paisjärve suurus saab olema 45 hektarit ja pikkus ligi kaks kilomeetrit, mis annab võimaluse mitme
kesisteks
tegevusteks.
Laiem,
tammipoolne osa, saab olema
aktiivsemaks kasutuseks – sinna
tuleb parkla, rand ja erinevad vee
spordivõimalused. Järve kitsam osa
võiks jääda rahulikumatele tegevustele nagu näiteks kalastamine ja
paadisõit.
Järve ümber tahetakse luua
koostöös kohalike ettevõtjate
ja k
ogukonnaga mitmeid vaba
aja veetmise võimalusi, näiteks
seiklus
radu, palliplatse ja muidu
puhkealaga seotud tegevusi.
Kõik piirkonna praegused ja
tulevased ettevõtjad on jätkuvalt
väga oodatud andma märku oma
plaanidest seoses Kentsi paisjärve
arendamisega.
Lisainfo:
Kertu Vuks, abivallavanem
kertu.vuks@elva.ee

summa. Toetuse suuruse määramisel lähtutakse taotleja esitatud
odavamast hinnapakkumusest.
Vallavalitsusel on õigus võtta
alternatiivseid hinnapakkumusi
ja lähtuda toetuse määramisel
neist.
Toetus makstakse välja pärast
taotlusekohaste tööde lõpetamist ja kuludokumentide esitamist. Taotleja peab teostama toetatavad tegevused 12 kuu jooksul
toetuse kasutamise sihtfinantseerimise lepingu sõlmimisest
arvates.

LÜHIDALT
REHVIDE
KOGUMISEST
ELVA VALLAS

E

lva vallas on võimalik vanad autorehvid
üle anda ainult Elva
linnas asuvasse jäätmejaama aadressiga Nooruse tn 8
( juurdepääs Puiestee tänavalt). Palume vallakodanikel
rehve mitte viia Rõngu, Puhja
ja Rannus asuvatesse jäätmepunktidesse.
Rehve võetakse eraisikutelt
vastu kaheksa tükki korraga.
Eraisikud, kes soovivad üle
anda suuremaid koguseid või
veoki- ja erirehve saavad rehve
üle anda ainult rehviringluse
poolt väljastatud saatekirja
alusel. Sel viisil saavad rehve
üle anda ka kõik ettevõtted ja
organisatsioonid. Saatekirja
on võimalik täita siin: www.
rehviringlus.ee/vastuvotu-tingimused.
Peale selle on võimalik rehve ära anda MTÜ Rehviringluse kaudu. Kogumispunktid
leiate: rehviringlus.ee.
Lisaküsimuste korral palume pöörduda Elva valla
keskkonnaspetsialisti Margit
Berg-Jürgensi poole telefonil
5305 2500.

VANAD REHVID.

Foto: Sten
Saarekivi

Toetuse täielik andmine, selle
osaline andmine või sellest keeldumine otsustatakse 30 päeva
jooksul hindamiskomisjoni ettepaneku saamisest.
Rohkem infot toetuse kohta
leiate
elva.ee/lammutustoetus.
Lammutustoetuste taotluste vastuvõtt toimub Elva valla e-taotluste keskkonnas SPOKU.
Küsimuste tekkimisel palume
pöörduda ehitusspetsialisti Andres Maikovi poole: tel 504 4039
või e-aadressil andres.maikov@
elva.ee.
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Sel suvel remonditakse ja pinnatakse
teid mitmel pool vallas
Selle aasta suvel
remonditakse ja
pinnatakse teid mitmel
pool vallas. Samuti
toimusid valla eri paigus
tolmutõrjetööd, mis on
nüüdseks lõpetatud.

T

eetööde täpsemate asukohtadega on võimalik
tutvuda valla kodulehel
kaardirakenduse kaudu.
Juuresolevast tabelist saate
täpsemalt vaadata, kus teedel või
tänavatel missugused teetööd selle
aasta suvel plaanis on. Kaardi
rakenduse, kus näete täpsemalt
teelõikude pikkusi, leiate: elva.ee/
teede-ja-tanavate-ehitus.
Sel aastal lõpetatakse pindamistööd ka nendel teedel, mis jäid 2020.
aastal bituumeni tarneraskuste tõttu pindamata. Elva linnas saavad
Saare, Videviku, Vahtra, Tulbi, Suvila Kreegi tänavad ja Käärdi ning
Uuta tee lõpp tolmuvaba katte seoses Pika tänava rekonstrueerimisega. Nendel tänavatel kasutatakse
pindamisel ära Pikalt tänavalt freesitud asfalt.
Teid remonditakse ja pinnatakse
vastavalt Elva valla teede investeeringute kavale. Vastavalt võimalustele remonditakse ja pinnatakse
teid ka teehoiukava väliselt.
2022. aastasse on planeeritud Elva linnas Arbimäe tänava
pikenduse ehitus. Teistest töödest
ettepoole on toodud Palupera-

Remontimine ja pindamine
TEE/TÄNAVA NIMI

Vennaru-Rabasoo tee
Suvila tn
Tartu mnt 22a-24a juurdepääs
Videviku tn
Kaja tn
Nõlvaku tn
Väike-Nõlvaku tn
Arbimäe tn Nõlvaku tn poolne ots
Kreegi tn
Saare tn
Vahtra tn
J. Liivi tn
Käärdi tee
Valga mnt 25a-25c juurdepääs
Mikko tee
Vilsi tee
Sibula tee
Rukki-Pöksi tee
Majala - Väike-Konguta tee
Angaste tee
Kiigemäe tee
Soova tee
Ranna tee
Staadioni juurdepääs
Aru tee
Lehise tee
Pargi tn
Kesk tn
Limnoloogia tee

Miti-Puka tee pindamine, mis oli
teehoiukava järgi plaanis pinnata
2023. aastal, aga pinnatakse selle
aasta suvel.
Valla kodulehel olev teetööde
kaart ei hõlma suuri rekonstrueerimisi ja ehitamisi (nt Pikk ja Puiestee tänav, kergliiklusteede ehitus)
ega ka väiksemaid kruusateede remonte.
Tolmutõrje tööd on selleks aas-

Elva ja Nõo vahelise
kergliiklustee ehitus
algab juunis

E

lva vallavalitsus 
sõlmis
Elva linna Tartu mnt ja Hellenurme küla kergliiklusteede ehitamiseks töövõtu
lepingu ettevõttega Asfaldi
grupp OÜ. Mõlema kergliiklustee ehitustööd algavad juunis.

Ehitustööde käigus ehitatakse
Tartu maantee äärde 1,2 kilomeetrit kergliiklusteed, mille tulemusena saavad Elva ja Nõo vallad
kergliiklusteega ühendatud. Elva
abivallavanem Mikk Järv ütles,
et uus kergliiklustee saab alguse

ASULA/KÜLA

Aakre küla
Elva linn
Elva linn
Elva linn
Elva linn
Elva linn
Elva linn
Elva linn
Elva linn
Elva linn
Elva linn
Elva linn
Elva linn
Elva linn
Järveküla
Järveküla
Kaimi küla
Kalme küla
Konguta küla
Käo küla
Mõisanurme küla
Mäesselja küla
Neemisküla
Puhja
Rannu
Ridaküla
Rõngu
Rõngu
Vehendi küla

TÖÖ KIRJELDUS

Profiiliparandus purustatud kruusaga
Pindamine
Pindamine
Pindamine
Asfaltkatte ehitus
Pindamine
Pindamine
Pindamine
Pindamine
Pindamine
Pindamine
Pindamine
Pindamine
Pindamine
Pindamine
Pindamine
Profiiliparandus purustatud kruusaga
Asfaltkatte ehitus
Pindamine
Profiiliparandus purustatud kruusaga
Pindamine
Pindamine
Pindamine
Pindamine
Pindamine
Profiiliparandus purustatud kruusaga
Pindamine
Pindamine
Pindamine

taks lõpetatu. Vald teostab kruusa
teedel tolmutõrjet korra aastas
kevadeti. Tolmutõrje käigus segatakse pealmisse kruusakihti granuleeritud kaltsiumkloriid või selle
vesilahus. Tänu selle võimele siduda vett hoiab see tee niiske ja seega
vähem tolmavana.
Tolmutõrjet teostatakse nendel
teelõikudel, mis asetsevad vahetult
elumajade ääres ja millel on arves-

Kulbilohu tänavast ja lõppeb valla
piiril Vestika tänavaga. „Nõo vald
ehitas eelmisel aastal meie valla
piirini kergliiklustee valmis ning
juunis algavad ehitustööd on jätk
sellele, et inimestel oleks mugav
kahe valla vahel ka kergliiklusteed
mööda liikuda.“
Kogu kergliiklustee ulatuses
ehitatakse välja ka valgustus. Ehituse käigus rekonstrueeritakse
mahasõidud ja uue ilme saab ka
Kulbilohu bussipeatus.
Hellenurme külla rajatav kergliiklustee on pool kilomeetrit

tatav kasutussagedus. Sel aastal
teostati tolmutõrjet kokku 53 km.
Vallateedel teostab sel aastal
tolmutõrjet AS Eesti Keskkonnateenused. Tolmutõrje ei hõlma Elva
linna, kus teostatakse töid viieaastase teehoolduslepingu alusel.
Lisainfo:
Hendri Seinberg, taristuspetsialist
hendri.seinberg@elva.ee, 58666520

pikk. „Uus kergliiklustee saab alguse Hellenurme bussipeatuse
juurest ületades vahepeal Elva
jõge ning lõppedes Hellenurme
noortekeskuse ees,“ kirjeldas Järv.
Ka selle kergliiklustee ulatuses
ehitatakse välja valgustus.
Peale selle saab valgustatud
Hellenurme-Oriku tee alates
Hellenurme-Päidla teest kuni
kortermajadeni.
Hellenurme
bussipeatus saab kauaoodatud
bussiootepaviljoni. Ehituse käigus
lammutatakse ära noortekeskuse
ees olev kasutuskõlbmatuks muu-

LÜHIDALT
TEADAANNE
ASTUVERE, ATRA JA
PALUPERA KÜLADE
ELANIKELE

K

ui olete kinnistuomanik, asukohaga Astuvere, Atra või Palupera
küla ja soovite osta AS Kiirkandur karjäärist sel kevadel
soodushinnaga looduslikku
kruusa, siis toimige nii: teatage Hellenurme teenuskeskusesse hiljemalt 26. mail
kell 16 (telefoni teel 7679502,
5112479 või e-aadressile maia.
kukk@elva.ee) enda andmed
– nimi, talu, kogus (kuni 15
tonni) ja kontaktandmed.
Piirkonnakoordinaator kogub
info kokku ja edastab kaevandajale nimistu soovijatest.
Piirkonnakoordinaator kontrollib ka üle, kas soovija on
mõnes eelpool mainitud külas
kinnistuomanik.
Kruusale tuleb Miti karjääri
(AS Kiirkandur) ise oma korraldatud transpordiga järele
minna 27 või 28. mail kuni
kella 17ni.
50% hinnasoodustus tähendab, et tänase hinnakirja
järgi maksab nende külade
kinnistuomanikele 1 tonn
3,60 eurot, 15 tonni 54 eurot.
Maksta saate karjääris kohapeal vaid sularahas.

NOORTEMALEVAD
OOTAVAD OSALEMA

S

el suvel toimub Elva
valla noortemalev, kus
on kokku neli rühma.
Info ja registreerimine veebilehel noored.elva.ee.

tunud tuletõrje veehoidla.
Kergteede
ehitusmaksumus
on koos käibemaksuga kokku
370 000 eurot ning ehitustööde
tähtaeg on septembri lõpp.
Ehitusjärelevalvet
teostab
objektidel Cofres OÜ.
Projektide materjalidega saab
tutvuda valla kodulehel elva.ee.
Lisainfo:
Hendri Seinberg,
taristuspetsialist
hendri.seinberg@elva.ee
tel 5866 6520
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KOGUKOND

Kavilda ürgoru serval avatakse
näitus ja matkarada

tiku talukohast mõnesaja meetri
kaugusel asub Alt-Laari linnamägi,
mis on olnud asustatud juba 1. sajandist. Veel veidi edasi asub Erumäe linnamägi. Kivistiku talukoha
ostis Minna Tilk 1918. aastal hõberublade eest. Praegu kuulub talukoht Minna lapselapselastele Kristi
Liivale ja Piia Rajastele, kes on hävinud hoonete asemele rajamas uut,
looduslikest materjalidest ja traditsioonilistest väärtustest lähtuvat
elamis- ja kooskäimispaika.

28. maist 30. septembrini
ootab maalilise Kavilda
ürgoru nõlval Kivistiku
talukohas (Vahessare

Juhised talukoha
leidmiseks

küla, Elva vald) külastajaid Eesti talude ajalugu
tutvustav näitus „See oli
ju 100 aastat tagasi!” ja
luulematkarada „Luulerästas”. Näitus ja matkarada on avatud reedest
pühapäevani, kell 10–18.

L

uulematkarada „Luulerästas” tutvustab Piia Rajaste
loomingut, millest õhkub
inimese lootusetut seotust looduse, armastuse ja teiste
inimestega. Kavilda ürgoru nõlval
kulgeval rajal on eksponeeritud
üheksa luuletust. Rada algab Kivistiku talukoha värava juurest ja on
tähistatud punaste noolekestega.

KRISTI LIIV.

Rada ei sobi liikumisraskustega inimestele ja selle läbimine võtab aega
kuni 60 minutit. Raja lõpus asub
allikas, kus rännakult tulija saab

soovi korral janu kustutada.

Ajalugu tutvustav
Näitus „See oli ju 100 aastat tagasi!” tutvustab lihtsas ja humoorikas
võtmes eluolu Lõuna-Eesti taludes
20. sajandi esimesel poolel. Kivistiku talukoha näitel toob näituse autor Kristi Liiv esile materiaalsed ja
vaimsed alused, millele toetus Eesti

Päästealane turvalisus ja
koduohutus Elva vallas
Vanasõna „Varas jätab varna seina, tuli ei jäta sedagi!“
annab mõista, et tulekahju on halastamatu ja
pöördumatute tagajärgedega. Seega on tulekahju alati
kergem ja odavam ennetada, kui kustutada.
ANDRES
SMIRNOV
ELVA PÄÄSTE
KOMANDO
KOMANDOPEALIK

K

odu ja selle ümbruse tule
ohutuse jaoks saab iga inimene ise palju ära teha.
Paraku ei oska iga koduomanik
ohukohti üksi üles leida. Viimasel kolmel aastal on kutselised
ja ka vabatahtlikud päästjad käinud Elva vallas tuleohutusalast
nõu andmas üle 1000 kodus ja 30
korteriühistus. Kodunõustamisel

hindasime eeskätt tuleohutuslikku olukorda ja andsime elanikele
nõu puuduste kõrvaldamiseks.
Enamus kodusid Elva vallas on
tuleohutuselt rahuldavas korras,
kuid leidsime ka palju järele aitamist vajavaid elamuid. Väikemaid
puudusi oli 155 kodus, tõsisemaid
puudusi leidsime 100 kodus. Põhilised probleemid on katkised
kütteseadmed, hooldamata kütte
kolded, vananenud elektrisüsteemid ja -paigaldised, suitsu- ja
vingugaasiandurite puudumine.
Sellele lisanduvad ohtlikud käitumisharjumused: siseruumides

PIIA RAJASTE.

talurahva elu esimese vabariigi algusaegadel. Näitusepostrid leiab
külastaja üles värava juures postkastis asuva kaardi järgi või avades veebilehel avastusrada.ee raja
„Kivistiku talukoht”. Näitus sobib
külastajatele alates 10ndast eluaastast ja raja läbimine ei nõua suuremat füüsilist pingutust. Näituse
külastamiseks tuleks varuda kuni
60 minutit. Näituse valmimist toetas Elva vald.
Kavilda ürgorg on ümbruskonna
ja kogu Tartumaa üks ilusamaid

suitsetamine, lahtise tule hooletu
kasutamine, põlevmaterjali ohtlik
ladustamine.
Igaüks peab oma kodus tule
ohutuse seisukorda järjepidevalt
hindama. Puuduste avastamisel
või täpsema hinnangu saamiseks tuleb pöörduda spetsialisti
või ametiasutuse poole, kellelt
või kelle kaudu nõu ja abi saada.
Selleks on korstnapühkija, pottsepp, kohalik päästekomando
või vallavalitsus. Koos püütakse
leida lahendus igale olukorrale.
Kodunõustamine on hea võimalus, kuidas selgitada inimestele
tuleohutuse reegleid ja ohutuid
käitumisviise. Ühtlasi kogutakse
infot möödapääsematut kõrvalabi
vajavate inimeste kohta. Vanuritele, puudega inimestele ja paljulapselistele peredele, kellel sageli
puuduvad vahendid või võimed
oma kodu ohutuse parandamiseks, pöörame eraldi tähelepanu.
Kodunõustamiste ettevalmistamisse annavad panuse Elva
vallavalitsuse
sotsiaalosakond,
politsei ja vabatahtlikud päästjad.

Fotod: erakogu

looduslikke objekte. Ürgorg saab
alguse Elva lähistelt, on ligikaudu
19 km pikk, pool kilomeetrit lai ja
kuni 35 meetrit sügav ning suubub
Emajõe madalikule. Oru põhjas
voolab Kavilda jõgi, mille kallastel
on soostunud lamm ja millele on
rajatud paisjärved. Kohati esineb
aluspõhjalise liivakivi paljandeid
ja allikaid. Tuntuim on vana TartuViljandi maantee serval asuv Kavilda ohvriallikas (puhkuseestis.ee).
Kavilda ürgoru serval on inimesed elanud aastatuhandeid. Kivis-

Päästeamet ja Elva vald on koostööprojektiga „Kodud tuleohutuks“ ohutumaks muutnud mitu
väga halvas seisukorras kodu.
Nendes vahetati välja elektripaigaldised ja ehitati uued ahjud või
pliidid. Hea meel on, et Elva vald
tunneb projekti omapoolse panustamise vastu huvi ning saame
halvas seisus kodude ohutumaks
muutmist jätkata.
Viimasel kolmel aastal on Elva
vallas tules saanud surma kaks
inimest. Olukord on küll viimastel
aastatel paranemise joonel, kuid
võrreldes teiste Põhjamaadega on
Eestis turvalisuse kasvatamiseks
arenguruumi küllaga.
Tuletame meelde, et suitsuandur on eluhoonetes kohustuslik
juba 2009. aastast. Suitsuanduri
kõrval tuleb kõikidesse hoonetesse, kus kasutatakse gaasil või tahkeküttel töötavaid kütteseadmeid
– ahju, pliiti, kaminat, katelt või
boilerit ohutuse tagamiseks paigaldada vingugaasiandur. Vingugaas ehk süsinikoksiidi (CO) on
nähtamatu ja lõhnatu gaas, mille

Kivistiku talukoha leiad sisestades GoogleMapsi MTÜ Draakon ja
Delfiin (Vahessare küla, Elva vald,
Tartumaa; Puhja-Elva teel pöörata
Kobilu teeristi bussipeatuse juurest
alla oru poole). Kui värav on lukus,
siis siseneda värava kõrvalt. Palume
Kivistiku talukohas liikuda vaikselt,
et pererahvast ja metsaelanikke
mitte häirida! Näitus ja m
 atkarada
jäävad avatuks 30. septembrini,
reedest pühapäevani, kell 10-18.
Kui soovite näitust või matkarada
läbida mõnel muul ajal või koos

juhendajaga, siis andke oma soovist julgelt märku. Kontakt: Kristi
Liiv, 5358456
Lisainfo:
MTÜ Draakon ja Delfiin
info@draakonjadelfiin.ee
www.draakonjadelfiin.ee

tuppa imbumisest me ilma andurita aimu ei saa. Vingugaas võib
tuppa sattuda liiga vara suletud
ahjusiibri tõttu, halva tõmbega
gaasiboilerist, valesti reguleeritud
gaasipliidist või isegi garaažis töötavast automootorist. Vingugaasi
ruumidesse sattumisest võib märku anda iiveldus, peavalu ja muidu
halb enesetunne. Selle kahtlusel
tuleb minna õue värske õhu kätte ja ruumid jätma tuulduma.
Töökorras ning õigesti paigaldatud suitsu- ning vingugaasiandur
on sinu ja lähedaste elu odavaim
kindlustus.
Elva vallas on viimasel kolmel
aastal keskmiselt 174 päästesündmust aastas. Tegelik väljakutsete arv on aga kaks korda suurem,
sest ohu tõsidust on elanikel mõnikord raske hinnata ning selleks kutsutakse kohale päästjad.
Päästekomando ülesanne on alati
reageerida kõikidele hädaabi teadetele, et võimaliku õnnetuse oht
kiiremas korras avastada ja kõrvaldada.
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COVID-19 vaktsineerimine
avanes kõigile täisealistele

ajad avanevad digiregistratuuris
vastavalt sellele, kuidas vaktsiinid
saabuvad ja neid lisatakse iganädalaselt.“
Samuti tuleb Seeri sõnul arvestada, et ilmselt tekivad järjekorrad
digiregistratuuris, kui korraga süsteemi sisselogijaid on väga palju.
„Siis palume tulla kindlasti hiljem
tagasi ja vaktsineerimisest mitte
loobuda,“ lisas Seer.
Need, kellel, on esimene vaktsiinidoos juba saadud, saavad teise
doosi samas kohas, kus esimese.

Kaitseme riskirühma
kuuluvaid inimesi

Foto: Kliinikum.ee

VAKTSINEERIMISKESKUS TARTUS.

17. maist alustasid tööd vaktsineerimiskeskused
ja vaktsineerimine COVID-19 vastu avati kõigile
täisealistele. Vaktsineerimise korraldajad paluvad
inimestelt kannatlikkust.

V

aktsineerimiskeskused
avatakse Tallinnas kultuurikeskuses Kaja ja
Tondiraba spordihallis,
Ida-Virumaal Ahtmes ja Narva
haiglas. Pärnu haigla jätkab vaktsineerimist senisest suuremas mahus ravispaahotellis Tervis ja haigla
hoones. Tööd jätkab juba tegutsev
vaktsineerimiskeskus Tartus A. Le
Coqi spordihoones.
Peale selle jätkavad vaktsinee-

rimisega Rakvere haigla, Kuressaare haigla, Hiiumaa haigla, Viljandi haigla, Jõgevamaa haigla,
Raplamaa haigla, Läänemaa haigla,
Järvamaa haigla, Lõuna-Eesti haigla ja Valga haigla.

Vaktsineerimiseks tuleb
broneerida aeg
Perearstid jätkavad eeskätt riski
rühmade ja eakate vaktsineerimisega ning teiste dooside manus-

Patsiendiportaalist
saab nüüd
vaktsineerimistõendi
Mai algusest on COVID-19 vastu vaktsineeritud
inimestel võimalik patsiendiportaali kaudu luua endale
võltsimiskindel vaktsineerimistõend. Tõendit saab
kasutada nii nutiseadmes kui ka väljaprinditud kujul.

V

aktsineerimistõend
on
praegu mõeldud eeskätt
piiriületusel vaktsineerituse tõendamise lihtsustamiseks
ning võib sõltuvalt sihtriigis keh-

tivatest piirangutest anda vabastuse näiteks eneseisolatsioonist.
Juunis luuakse võimalus samasse
tõendisse lisada kinnitatud info
ka oma COVID-19 testitulemuste

tamisega, kuid vanemaealised ja
riskirühma kuuluvad inimesed on
oodatud ka vaktsineerimiskeskustesse.
COVID-19
vaktsineerimiseks
tuleb broneerida aeg digiregistratuuris või vaktsineerimist läbi viiva
asutuse telefonil. Elavasse järjekorda ei ole mõtet minna.
COVID-19
vaktsineerimise
töörühma juht Marek Seer palub
inimestelt kannatlikkust. „Vaktsineerimist ootab veel ligi 500 000
inimest ning kindlasti mai- ja juunikuu jooksul kõik soovijad ka kaitsesüsti kätte saavad,“ ütles Seer.
„Vaktsiine hakkab nüüd aina enam
tulema, kuid kohe me siiski kõiki
soovijaid vastu võtta ei saa, uued

või läbipõdemise kohta.
Oluline on meeles pidada, et
vaktsineerimistõend ei ole 
riiki
sisenemisel
eeltingimuseks,
samuti ei garanteeri see inimesele vabastust eneseisolatsioonist.
Reisides tuleb alati arvestada
võimalike piirangutega sihtriigis.
Info teistesse riikidesse sisenemise tingimuste kohta leiate veebilehelt reisitargalt.vm.ee.
Tõendil on kirjas inimese isiku
andmed, tõendi number, vaktsineerimise aeg ja koht, preparaat,
millega vaktsineeriti, selle tootja,
ning ka see, kas vaktsineerimine
on lõpetatud või pooleli. Samuti ka tõendi väljaandja andmed.
Tõendil on QR-kood, mis aitab

Endale lähima koha, kus vaktsineerida saab, leiab ka kaardirakendusest veebiaadressil vaktsineeri.
ee/covid-19/lahen-vaktsineerima,
kuhu tervishoiuteenuse osutajad
sisestavad jooksvalt infot. Sealt
leiab ka telefoninumbrid, kuhu helistades on samuti võimalik vaktsineerimiseks aeg kinni panna.
COVID-19 vaktsineerimise eesmärgid on kaitsta riskirühmi, kelle
nakatumisel võib COVID-19 haigus kulgeda raskemalt, ennetada
ja vähendada COVID-19 põhjustatud haigus- ning surmajuhtumeid,
vähendada koormust tervishoiu

süsteemile ja majandusele ning
kindlustada ühiskonnaelu normaalset toimimist.
Ametlik info COVID-19 vaktsineerimise kohta: www.vaktsineeri.ee
Elvale kõige lähem vaktsineerimiskeskus asub Tartus A. Le Coq
spordihoones (Ihaste 7, tel 731
7200). NB! Esmalt tuleb vaktsineerimiseks broneerida aeg
digiregistratuuris või helistada

raviasutuse registratuuri.

kontrollimisel teada saada kõik
vajalikud andmed ja tõendi õigsuse. Tõend väljastatakse eesti,
inglise ja vene keeles.
Igaüks saab oma vaktsineerimistõendi luua patsiendiportaalis www.digilugu.ee ning selle sealt siis ka alla laadida oma
arvutisse või mobiiliseadmesse.
Patsiendiportaalist saadav vaktsineerimistõend on tasuta.
Eesti vaktsineerimissertifikaadi tehnilise lahenduse valmimine võimaldab meil olla valmis
Euroopa Rohelise digitõendi
kasutuselevõtuks, mis hõlbustab
kodanike turvalist vaba liikumist
Euroopa liidus COVID-19 pandeemia ajal.

LÜHIDALT
ELVA VALLA
KAASAMISE HEA
TAVA OOTAB
ETTEPANEKUID

E

lva
vallavalituse
meeskond on koostamas kaasamise head
tava, mille eesmärk
on kaasamispraktika sõnastamine ja kokkulepitud hea tava
järgimine.
Tegemist on dokumendiga,
millest lähtuvad igapäeva
töös valla ametnikud ja
teenistujad.
Kaasamise hea tava koondab infot kaasamise üldiste
põhimõtete kohta Elva vallas,
selgitab lahti näiteks kogukondade kaasamise, kaasava
eelarve ja eelarve koostamise
protsessidega seonduva ning
selgitab ruumilise planeerimisega seotud kaasamis
tegevusi.
Kõik ettepanekud kaasamise hea tava täiendamiseks on
väga oodatud! Ettepanekute esitamise tähtaeg on 6.
juuni ning ettepanekuid saab
esitada Elva valla e-teenuste
keskkonna Spoku kaudu.
Lisainfo valla kodulehel:
elva.ee/kaasamise-hea-tava.
Lisainfo:
Kertu Vuks,
abivallavanem
kertu.vuks@elva.ee
tel 5813 7086

ELVA
GÜMNAASIUMI
LÕPETAMISTE AJAD
Elva gümnaasiumi lõpetamised toimuvad:
» 11. juuni – ülemineku
klasside lõpuaktus
» 21. juuni – 12. klasside
lõpuaktus
» 22. juuni – 9. klasside
lõpuaktused:
9.a kell 11;
9.b kell 13;
9.d kell 15;
9.c kell 17.
Lisainfo saamiseks palutakse
jälgida Elva gümnaasiumi kodulehte elvag.edu.ee. Täpsustav info laetakse sinna esimesel võimalusel.
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Meenutades Ain Kaalepit
4. juunil oleks Ain Kaalep saanud 95-aastaseks. Tema elu
ja tegevus vääriks dokumentaalromaani, kuid leheruum
lubab teda meenutada üpris faktikasinalt.

A

metlike paberite kohaselt
sündis Ain Kaalep 95 aastat tagasi, 4. juunil 1926,
Tartus (teistel andmetel Peedul,
siis veel Nuti nime all) Juhan ja
Magdaleena Kaalepi peres.
Ain õppis Hugo Treffneri gümnaasiumis ja alates 1943. aastast
Tartu Ülikoolis, mille lõpetas
1956. aastal soome-ugri keelte alal.
Kui 1980. aastate lõpus ja 1990.
aastate alguses hakkas üha enam
ärkama võru keele ja kultuuri eneseteadvus (1995. aastal rajati Võro
instituut), ilmus peagi Ain Kaalepi sulest Lääne-Võrumaa murrakus kirjutatud “Haukamaa laul”
(1999), mis sisaldab ka haikusid ja
sonette.
2000. aastal pälvis Kaalep Võro
Keele ja kultuuri fondilt Gustav
Adolf Oldekopi auhinna “mittevõrokesele, kes on võru keelt ja
kultuuri toetanud“.
Austagem Aini lembust Lõuna-Eesti murrakute vastu ja avaldagem allpool tema võrukeelse CV:

Elulugu faktõn
» 1932–34 Tartun Hugo Treffneri
gümnaasium
» 1934–36 Kamja algkuul
» 1936–43 Hugo Treffneri gümnaasium
» 1943 Tartu ülikuul
» 1943–44 Soomõ syaväe Eesti
rügement
» 1945–46 vangin
» 1946–49 TÜ ajaloo-keeleteaduskonnan, kost visadi tõistmuudu poliitika peräst vällä;
lõpõt kaugoppõn 1956 soomõ-ugri kiili pääl.
» 1949–56 tüüt mitmide kotusside pääl, nt internaadikasvatajana jne.
» 1956 kutsõline kirjanik
» 1962 Kiränige liidu liigõq
» 1976 “Edasi” korrespondent
» 1979–82 TRÜ tõlkõkabineti
juhataja
» 1986 ENSV teeneline kiränik
» 1989 “Akadeemia” päätoimõtaja
Ajakirja „päätoimõtaja“ oli Ain
kuni 2001. aastani. Seejärel aga sai

temast üheks akadeemiliseks aastaks Tartu ülikooli vabade kunstide professor.
Võrokeste koostatud CV-s on
jäänud märkimata, et Ain oli aastatel 1966–1968 Tallinna konservatooriumi
lavakunstikateedri
väliskirjanduse õppejõud ning
aastatel 1968–1973 Elva keskkooli
õpetaja. Ülikooli tõlkekabineti
juhataja oli ta aastatel 1976–1983.

Sõjamees
Üks ohtlikemaid lehekülgi meie
omakandimehe elus avanes 29.
novembril 1943. Vaenlane kippus Soomelt Karjala kannast ära
võtma ja 17-aastane Ain läks vabatahtlikuna sõtta. Ta tegi läbi
Taaveti allohvitseride kooli ning
osales lahingutes Viiburi lähistel
ja Vuoksil. Ain ja teised meie soomepoisid toetasid eluga riskides
hõimuvellesid rahvusvahelise vabatahtlike armee koosseisus.
Talvesõja lõpus loeti eri rahvustest soomepoisid esimest korda üle. Neid oli Eestist, Rootsist,
Norrast, Taanist, USAst ja Ungarist kokku 11 663 meest.
Jätkusõjas (juuni 1941 kuni september 1944) tõttas soomlastele
appi 23 rahvusest vabatahtlikke,
nende hulgas ka Ain ja tema võitluskaaslased Eestist. Kõige rohkem eestlasi oli Soome mereväes –
10% lahinglaevade meeskondadest.
19. augustil 1944 toodi Saksa
väejuhatuse käsul soomepoisid
meritsi Eestisse tagasi. Ain sattus õppelaagrisse Kehras. 22. septembril 1944. aastal läks Ain Kose
lahingusse, et anda tuld pealetungivate punaväe tankide ja jalaväe
pihta. 1945. aastaks jõudsid punavõimu eriasutused tutvuda nende
kätte sattunud mitmete Soome
dokumentidega ja avastasid seal
eestlastest soomepoiste „vänrikkiks“ (allohvitseriks) ülendatute
nimekirjad. Vänrikki Kaalep arreteeriti. Ta vabanes amnestia alusel 1946. aasta märtsis.
Aini suurim soov oli viia lõpule õpingud ülikoolis. Kaalep astus
Tartu ülikooli kokku kolm korda.

Esimene kord oli 1943. aastal, kui
noormehe tee viis auditooriumist
väga ruttu Soome rindele. Teist
korda õnnestus tal õppima asuda aastal 1946. Tudengipõlv kestis kolm aastat (1946–1949), kuni
mees soomepoisina punariigi
vaenlaseks kuulutati.
Ain viis õppetöö ikkagi lõpule.
See juhtus 1956. aastal ja kaugõppe vormis. Samal aastal sai temast
esimest korda kutseline kirjamees.

Filosoof
Ain Kaalep pani oma aforismide vihikusse kirja väga lühikese
lause: Sõnal on musttuhat palet”.
Selle võime tunnistada kogu tema
kirjandusliku loomingu ühiseks
peakirjaks.
Ei saa osundamata jätta Kaalepi aforismikogu veel ühele säravale mõttele: “Inimkonna suurim
leiutis on südametunnistus”.
Kirjandusüldsus õppiski Ain
Kaalepit tundma kui sügavat
mõtlejat, kelle loometõlgendused
köitsid mõttesügavuse ja laiahaardelisusega. Oli täiesti ootuspärane, et 1989. aastal ilmuma
hakanud ajakirja Akadeemia peatoimetajaks sai just tema.

Poliitik
Vähem oleme lugenud Ain Kaalepi seotusest poliitikaga. Soomepoisiks olemine tuleb kindlasti
poliitika valdkonda kanda, sest
iga sõda on poliitika tagajärg.
Jaan Kappo: “Ain Kaalepi töötee algus oli raskem kui keskmisel eestlasel. Ülikoolis õppinud noormehel oli üks üpris
tõsine takistus, nn halb ankeet.
Maast-madalast
patriootiliste
aadete ja demokraatliku eluhoiakuga noormees ei saanud
sõja-aastatel
kõrvaltvaatajaks
jääda. Põhimõtted ei lubanud tal
astuda Saksa sõjaväkke. Noormees jõudis Soome ja võitles
kuulsas jalaväerügemendis nr.
200 hõimurahva vabaduse ja Eesti au eest. 1944. aasta sügisel tuli
ta soomepoisina Eestit kaitsma.
Teadagi, kuidas “relvaga käes
töörahva riigi vastu võidelnutesse” suhtuti. Aastatel 1945—1946
vangilaagris istunud tudeng heideti 1949. aastal seepärast koguni
ülikoolist välja ja ta sai diplomi

alles siis, kui punarežiim mõnevõrra leebus”.
Ain Kaalep võttis aktiivselt osa
Eesti taasiseseisvumise protsessist, esines kõnega Loomeliitude
ühispleenumil (1988), oli Eesti
Kongressi (1990–1991) ja Põhiseaduse Assamblee liige (1990–1991).
Ain Kaalep oli oma isamaa patrioot, kes kaitses seda nii relva kui
ka sulepeaga.

Õpetaja
Elvalastele oli Ain Kaalep austatud õpetaja. Siinses keskkoolis
viidi 60. aastatel sisse kirjanduse
süvaõpe. 1968. aastal avatud
humanitaarklassis õpetasid Tartu
Ülikooli õppejõud Karl Muru ja
kirjanik Ain Kaalep.
Arvo Mälberg: “Kaalep õpetas
Elva koolis soome keelt, stilistikat, kirjandust ja hispaania keelt.”
Karl Muru: “Olid toredad lapsed, pidime võimaluse piirides
andma parima. Mina enam-vähem korralise emakeele ja kirjanduskursuse raames, Ain Kaalep
rikastas ja pühapäevastas eelkõige
kirjandusteooria algetega.”
Jaan Kross: “Kaalep on Praeceptor Estonia – Eesti õpetaja.”

Poeet
Kaalep õpetas Elva koolis hispaania keelt ning Hispaaniaga on
seotud ka suur osa tema loomingust. Kokku on avaldatud 15 Ain
Kaalepi luulekogu. Juba avakogus
“Aomaastikud” (1962) avaldas ta
esimese eestikeelse hispaania romansi. Kaalep debüteeris literaadina Soomes ilmunud eesti sõdurite almanahhis „Kodutee”. Ta oli
siis 18 aastat vana.
Tema esimesed luulekogud olid
“Samarkandi vihik” ja “Aomaastikud”, mis ilmusid 1962. aastal. Ta
on avaldanud kogud “Järvemaastikud” (1968), “Klaasmaastikud”
(1971), “Paani surm” (1976), “Kuldne Aphrodite” (1986), “Haukamaa
laulu” (1999). Kokkuvõtte pikast
luuletajateest teeb valikkogu
“Muusad ja maastikud“ (2008). Ilmunud on ka kaks tõlkekogumikku “Peegelmaastikud” (1976, 1980).
Ta katsetas ka näidenditega, nagu
“Minu silmad ja sinu silmad”
(1965), “Iidamast ja Aadamast ehk
Antimantikulaator” (1967) ja “Mäe
veri” (1970), aga samuti juttudega,
mis ilmusid pealkirja all “Jumalatosin” (2008).
Arne Merilai: “Rahvuslasena
võitles Kaalep eesti kultuuri kolgastumise vastu. Tema missioon

oli tuua eesti luulekultuuri võimalikult avara pildi maailma pärandist.
Kuulsat Gustav Suitsu loosungit „Olgem eestlased, aga saagem
ka eurooplasteks“ täiendas Kaalep: „ja ärgem unustagem, et oleme ka asiaadid“.
Sirje Olesk („Muusade ja maastike“ järelsõna): „Kaalep oli üks
viimaseid akadeemilisi poeete,
kes on maailma luule ajalugu näinud kultuurilise 
jätkuvusena ja
osanud eestikeelset luulet vaadelda selle ühe osana. Terved põlvkonnad on käinud palverännakul
Kaalepite kodus Elvas, vanas suures ja lagunevas puumajas Verevi
järve kaldal. Eriti tegeles ta nendega, kes olid temast umbes 20
aastat nooremad – Mati Unt, Jaan
Kaplinski, Paul-Eerik Rummo, Ly
Seppel, Andres Ehin, Jaak Põldmäe. Võib üksnes oletada, milline roll oli Kaalepi luulel tänaseni
kõige põhjalikuma Eesti värsiõpetusraamatu kujunemisel, kus suur
osa näiteid pärineb just tema sulest. Kuid Kaalepi õpetajatöö on
olnud veel suurem. “Muusad ja
maastikud” on seega meie kultuuriloos täiesti ainulaadne raamat:
peale luuleteose on see sisuliselt
värsiõpetuse õpik, omamoodi
poeetikakool: mitte keegi pole
enne ega pärast nõnda palju eri
(värsi)kultuure meie luuleruumi
põiminud. Muusad ja maastikud”
sisaldab aastail 1962–1999 loodud
teoseid ja seda kogumikku võib
nimetada autori koondkoguks.“
Asjatundjad väidavad, et üks
Kaalepi luule tähtsaid jooni on
mängulisus, tekstimõnu, värskus
ja muidugi naljaga seonduvad
troobid. Nagu kõik Kaalepi luules,
on ka huumor kaalutletud; mitmes kohas on nali ise luuletuse
teemaks.
Millised teosed on kirjamehel
sündinud just Elvas? Siin on ilmavalgust näinud kümned luuletused ning raamatud: „Samarkandi
vihik“, kolm trükist „maastikke“
(„Aomaastikud“,
„Järvemaastikud“ ja „Klaasmaastikud“), „Paani
surm“ ja „Kuldne Afrodite“. Kokku
kümme luulekogu.

Tõlk
Jaan Kappo: „Ta polnud rahvamehe tüüpi. 1958. aastast Elvas
elanud mees oli nende aastate
jooksul uskumatult palju korda
saatnud, see nõuab pühendumist.
Noorel andekal poeedil oli raske
oma luuleraamatuid välja anda:
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kirjastus riskinuks seda tehes
pahandustega. Nii pidi Ain Kaalep elatise saamiseks tõlkima.
Eesti kirjanduselu sellest isegi
võitis – valmisid antiikautorite
ja luuleklassikute teoste suurepärased tõlked.”
Kaalep on tõlkinud välisautorite teoseid saksa, ladina, prantsuse, soome, läti, leedu, ungari,
rootsi, itaalia ja hispaania keelest. Ain Kaalep oskas ka türgi
keelt.
Peale algupärandi ja tõlgete
on Ain Kaalepist jäänud meile
ka kuuldemänge ja ooperilibretosid.

Teenitud tänu
Ain Kaalep on pälvinud Juhan
Smuuli (1977 ja 1985) kirjanduse aastapreemiad, Juhan Liivi
luuleauhinna (1984), saanud
1986. aastal Eesti NSV teenelise
kirjaniku aunimetuse ja 1995.
aastal Eesti Vabariigi kultuuripreemia. Ta on võtnud vastu
Riigivapi III klassi teenetemärgi ja Eesti rahvuskultuuri fondi
elutöö tänuauhinna (mõlemad
1996. aastal). Teda on nimetatud
Elva linna aukodanikuks (1998).
Ain pälvis Hendrik Adamsoni
murdeluulepreemia (2000) ja
Eesti Vabariigi kultuuripreemia
elutöö eest. Kuus aastat hiljem
omistati Elva kirjamehele Rahvusmõtte auhind, 2010. aastal
aga Wiedemanni keele- ja Jaan
Krossi kirjandusauhind. 2014.
aastal sai Ain Kaalepist Tartu
linna aukodanik ja Tartu suurtähe kavaler ning 2016. aastal
kunstiühingu Pallas auliige.
Tema üks kõige originaalsemaid autasusid on Austria Vabariigi 2002. aasta tõlkepreemia ja
Hispaania Kuningriigi katoliikliku Isabeli ordu kommendadoori
tunnusmedal.
Ain Kaalep suri mullu 9. juunil
2020. Lahkus filosoof, kirjamees
ja lihtsalt elurõõmus inimene.
Kinnitagu seda üks salmike
tema loomingust:
Sõber, kui ehitad maja,
siis tee talle suured aknad,
et päikese selged kiired
sisse neist paistmast ei lakkaks!

Kalju Hook
Koduloo rubriigis kirjutab Kalju
Hook Elva vallaga seotud inimestest, kohtadest ja sündmustest

Rõngu kandi viie tee
puhvetite päiv tuleb taas

Marid oma käsitöö näitus-müügiga
ja lastel võimalik osa võtta tekstiilitemplite trüki õpitubast.

JÄÄTISE KOHVIK

Sel aastal on Elva suvi täis häid maitseid ja vägevaid elamusi. Suvel toimub
Elva vallas lausa kolm kodukohvikute päeva. Kodukohvikute suvi Elvas saab
avapaugu 12. juunil Rõngu kandis, kus oma uksed avavad Rõngu kandi viie tee
puhvetite päival kaheksa kodukohvikut.
KÕDUKÜLA JA
RÕNGU RAHVAMAJA
MEESKOND

» Valguta Seltsimaja, Valguta
küla.
» AVATUD: kell 11–16
Nagu nimigi ütleb, saab meie juures maiustada jäätisega nii suur
kui väike. Jäätisest annab teha nii
mõndagi ja kõiki põnevaid katsetusi saab meie kohvikus proovida.
Nautida saab omavalmistatud jäätist. Kindlasti leiab puhvetist ka
suutäie soolast. Kohapeal avatud
näitus-müük.

Kohvik MEMME MAAL

N

agu ikka pakume 12.
juunil Rõngu kandis
põnevaid ja uudseid
maitseid, vahvate uute
koduhoovide
avastamisrõõmu
ning ehedat emotsiooni. Terve
päeva vältel toimub templimäng,
minikontserdid puhvetites, sportlik jõukatsumine, isetegevuslaste
etteasted, jalga saab keerutada kohalike pillimeeste rütmide 
saatel
ja ehk on võimalik edevamatel
külastajatel jääda ka Puhvetite päiva NOORTE TV kaamerasilma ette.
Templimängust osavõtmine on
imelihtne. Valige välja esimene
puhvet, mida soovite külastada ja
ostu sooritades küsige puhvetist
endale templimängu leht. Selleks,
et osaleda templimängu loosis,
tuleb terve päeva vältel külastada
kõiki puhveteid, sooritada seal ost
ja päeva lõpuks tuua leht puhvetite
päiva peastaapi Rõngu rahvamajja,
kus kell 19 toimub LIVE loos, mida
kanname üle oma Youtube kanalil.
Kõigi võitjatega võetakse kohe ka
ühendust, et võidud kiiresti oma
omanike juurde jõuaks. Templimängu peaauhind on sel aastal
spaapuhkus perele. Templimängu
auhinnakorvis leiab hääd ja paremat sellistelt ettevõtetelt nagu
Kommipomm, Birchlagoon, Sepa
talu, Rõngu Pagar ja teised kohalikud tootjad ja ettevõtjad.
Sel aastal ainsa muudatusena,
tulenevalt Eesti vabariigis kehtestatud piirangutele, ei lõpeta me
päeva Rahvapeoga Hiugemäel. Terve korraldusmeeskond hoiab pöidlaid, et piirangud soosivad meid
järgmisel aastal, kui lavale astuvad
sellised juba kinnitatud artistid
nagu AG, Ott Lepland&Band ja
Smilers.
Sel aastal üllatame oma vahvaid
külastajaid terve päeva vältavate
minikontserdite ja vahvate isete-
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» Rannaküla, Linaski talu
» AVATUD: kell 11 – kuni külastajaid jagub

TERVE PÄEVA VÄLTEL TOIMUVAD PUHVETITES
MINIKONTSERDID JA ISTEGEVUSLASTE ETTEASED.

gevuskollektiivide üleastumistega puhvetites. Seda, mis kontserti
kuskil nautida saab, sellel infol
saab silma peal hoida Rõngu kandi
viie tee puhvetite Facebooki lehel.
Igal nädalal toimub ka vahvate auhindadega jagamismäng ja mis on
ühtlasi ürituse pea informatsiooni
kanal. Sel aastal avavad oma uksed järgmised puhvetid:

Mõisapreili Margarethe
Suvekohvik
» Mõisa tee 10, Aakre küla
» AVATUD: kell 11–15
Teid ootab ees ajarännak ja romantiline õhkkond. Menüüst leiate
peenemaid magusaid ja soolaseid
suupisteid.

Mustlastantsukohvik
Romaška
» Koruste küla, Salulaane
» AVATUD: kell 14–20
Kõigile uudishimulikele elamuste otsijaile – ainult sel ühel päeval
peatub mustlaslaager Salulaanes.
Saate võimaluse kogeda ainulaadset õhustikku, kui tulete Romaška
mustlastantsukohvikusse.
Tulge
sööma, jooma ja pidutsema. Pakume maagilist õhtut tantsude, ennustuste ja võimalusega mõneks
tunniks tunda end mõnusalt meie
mustlastaboris. Igal täistunnil teie
ees sütitavad mustlastantsud. Saa-

Foto:
Jaak Jänes

te õppida tantsu. Õnnelikku tulevikku ennustavad mustlaskaardid.
Avatud on mustlaslaat Jarmarka.
Tulge ja kergitage saladuste loori, maitske tabori toitu. Ainult teile valmivad koha peal maitsvad,
salastatud Romade retsepti järgi
valmivad söögid. Tantsu ja muusika saatel pakume eksklusiivseid
mustlastantsukokteile, sekka teravamaid maitseelamusi julgetele.

"Vanaaja kohwik"
» Pansion Hermann Rõngus,
Tartu mnt.1
» AVATUD: kell 10.30–17
Menüüs: seljanka, singipirukad,
kuumad/külmad joogid, kommiloos. Magusroaks Pansioni marjakook – vanaaja retsepti järgi. Koduõlle kaasamüük. Kohv ja oma aia
Pfefferminz tee. Müügil vanaajast
pärit asju.

Kohvik PÄRNA PAGAR
» Pärna tänav, Rõngu alevik.
» AVATUD: kell 11–17
Pärna pagar ootab teid oma hoovi
pikniku pidama. Küpsetame koos
grillburgereid, sööme retropirukaid, menüüs on ka sušivalik (ette
tellimisel) kohvi kõrvale pakume
magusaid kooke ja tartalette. Tegevused kogu perele. Taksoteenust
pakub meie vanake VAZ-21061,
aastast 1986. Kohal on Pritsumehe

Vanas kalurikülas maagilise Võrtsjärve kaldal ootab kodukohvik
Memme maal veetma terve perega
imelist päeva täis põnevaid maitseid ja osa saama elamustest Võrstjärvel ning lihtsalt lustima ning
nautima sooja suvepäeva. Kodukohviku menüüs on kala, kalatooted ja otse loomulikult hõrgutav
angerjasupp. Suud saab magusaks
teha pavlova ja mini-küpsise koogiga. Linaski sadamast väljub igal
tunnil parvlaev Hestia. Võimalik
osta erinevaid kalatooteid ja käsitööd. Ahjaa, simmanit ja pidu saab
ka ikka. Kohtume Võrtsjärve ääres
Linaskil, kus paistab alati päike.
Rõngu rahvamaja sisehoovis
avavad uksed lausa kaks kodukohvikut:
» Kohvik VIRXI JUURES
AVATUD: 11–18
Virxi kohvikus saab maitsta ja
kaasa osta ahjusooja suitsusinki.
» Noorte kodukohvik NOOBEL
AVATUD: 9–12
Menüüs kosutava smuutivalik ja
maiustada saab pannkookidega.
Peale selle avab Rõngu alevikus
üheks päevaks oma pruulikoja uksed Voldi Pruulikoda ja Rõngu
Raamatukogu ootab kõiki ajaloohuvilisi kell 15 oma ruumidesse
AJALOO RÄNNAKULE, infot esineja ja teemade kohta leiate puhvetite päiva Facebooki lehelt.
Iga puhvet pakub peale erinevate maitseelamuste ka tegevusi,
kontserte ja üllatusi kogu perele.
Hoidke tegevustel ja värsketel uudistel silma peal Facebookis Rõngu
rahvamaja / Rõngu kandi viie tee
puhvetite päiv ja jälgige meid ka
Instagramis Rõngu rahvamaja.
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KOGUKOND

Murumuna lasteaia lapsed kogusid
teadmisi veeteemadel
Kevade saabumise
ja vee vulisemisega
algas Liblikate rühmas
veeteemaline projekt
„Imeline ja salapärane
veemaailm!", mis kestis
kokku seitse nädalat.
JÄNKUKSESTE RÜHMA
JA LIBLIKATE RÜHMA
ÕPETAJAD,
ELVA LASTEAED MURUMUNA

Ä

ratasime lastes huvi vee
vastu erinevate katsete
abil – näiteks tegime
ise vikerkaart, vihmapilve, sukeldujaid ning vaatlesime
mis ujub või upub.
Edasi tutvusime kodukoha veekogudega (Arbi järv, Elva oja, Elva
jõgi, Verevi järv, Paisjärv). Uurisime
õppekäigult kaasa toodud vett, veetaimi ja sääsevastseid. Peale selle
meisterdasime ise rahustava veepudeli ning Montessori nurgakese,
kus lapsed said olla loovad teokarpide, liiva, kivide ning veega. Katsetasime kuidas tuul vett liigutab,

KALAAKVAARIUM AKNAL,
KONNAKUDU CHIA
SEEMNETEST NING LAPSED
ARBI JÄRVE ÄÄRES KALAL.

selleks tegime puhumise võistlust
pallidega. Rääkisime vee säästmisest ja hoidmisest puhtana.
Kui veekogud uuritud ning oskasime erinevatel veekogudel vahet
teha, läksime edasi veetaimede teemaga. Vaatasime, millised on tuntumad veetaimed ning maitsesime
merevetika snäkke.
Projekti viimase teemana rääkisime vee elustikust. Meisterda-

Fotod:
Erakogu

sime rühma aknale kalavitraažid,
ja kalapüüdmise mängu. Peale selle käis hobikalastajast koolipoiss
Karl meile rääkimas kalastamisest
ja kalastamise varustusest. Pärast
läksime koos Arbi järve äärde kalastama, kus Karl demonstreeris meile
erinevaid kalastusviise.
Nädala raames tutvusime erinevate kalamaitsetega ning iga laps
leidis oma lemmiku. Õppisime pu-

hastama suitsuräime, kuid tuleb
tõdeda, et see ei olnud just laste
lemmik tegevus.

Jänkukeste rühm tutvus
samuti veeteemadega
Jänkukeste rühma lapsed tutvusid veeteemaga märtsis ja aprillis.
Alustasime sellest mis häält teeb
vesi ning kuidas ta maitseb, kas ta
on kuiv või märg. Kui veeomadused

Rannu kiriku juures
toimusid Teeme Ära talgud
8. mail toimusid Rannu õigeusu kiriku juures „Teeme Ära!”
talgud. Praegu tühja, kuid rikkaliku ajalooga väärt hoone
päästmiseks oli vaja teha nii mõndagi.

TIIT KUUSEMAA

I

deed oli veeretatud ligi aasta.
Sama mure on vaevanud üht
aegu ja sõltumatult Elva valla
volikogu esimeest Maano Koemetsa, siinkirjutajat, naaberkoguduse
juhatuse esimeest Jaan Eensaart
ja küllap ka paljusid teisi. Püha
Martini koguduse õpetaja Timo
Švedko ütles ka oma jah-sõna.
Praostkondliku toe tagas praost

Mart Jaanson ja abipraost Vallo
Ehasalu. Toetust tuli Puhjast, Elvast ja Tartust. Kogu ettevõtmist
õnnistas õigeusu piiskop Eelija.
Nüüd, piiranguköidikuist vabanedes, oligi aeg tegutseda. Sünoptikute sajuennustust trotsides
kogunesid inimesed Rannu pühakoja 115. pühitsemise aastapäeval
seda päästma. Meid hellitas oivaline ilm ning talgutele tuli kokku 40 inimest igast ilmakaarest,

TALGULISED RANNU KIRIKU JUURES.

soost, vanusest ja ilmavaatest.
Ilmikud ja vaimulikud. Muidugi
lõid kaasa ortodoksi kiriku liikmed nii Kavildast kui ka Tartust.
Ka endine vallavanem ja nüüdne
riigikogu liige Toomas Järveoja
pani käed külge.
Spetsialistidena tulid appi

Foto:
Tiit Kuusemaa

plekksepp Daniel Kangur pojaga
ja arborist Andres Põldre kaasaga. Üllar Kaaver saatis abiks oma
tõstuki. Toitlustuse eest kandsid
hoolt Eensaarte pere ja Ülle Tensmann. Kõrvalt ajaloolisest preestrimajast saime vett, elektrit ja
puhkevarju.

selged, tutvusime erinevate Elva
veekogudega: Arbi järv, Paisjärv ja
Elva jõgi.
Edasi otsustasime lastega uurida, kes vees elavad. Esmalt pöörasime tähelepanu kaladele. Selgeks
said ahven ja särg. Kaladega tutvudes tekkis lastel huvi kalapüügi
vastu. Mõeldud tehtud ja juba seadsimegi sammud järve äärde. Õng
valmis pandud, sammudega selle
pikkus mõõdetud oli aeg esimene
kärbsetõuk konksu otsa panna ja
õnge vette heita.
Meie esimene kalapüük ei olnud
küll tulemusrikas, aga vähemalt oli
lastel võimalus tutvuda lihtkäsi
õngega ja püüdmist proovida. Kuna
kalaisu oli ikkagi suur, siis ei jäänud
muud üle, kui järgmisel päeval poodi kala ostma minna. Poest ostetu
peal oli võimalik lastel harjutada
kala puhastamist. Veeretasime kala
jahus, kastsime klopitud muna sisse ja lõpuks praadisime. Küll enda
valmistatud kalad maitsesid ikka
hästi.
Kui kalad uuritud pöörasime
pilgud konnade poole. Käisime
mitmel päeval ojades ja kraavides
konni otsimas, kuid me ei näinud
ega kuulnud neid. Konnahäältega
tutvumisel tuli appi videokeskkond
Youtube ja väike konnapill. Looduses õnnestus näha konnakudu.
Kuna lapsed soovisid väga konnakudu katsuda, siis looduse säästmise mõttes otsustasime selle ise
valmistada. Selleks oli vaja natukene vett ja chia-seemneid ning konnakudu uurimine läbi luubi võiski
alata.

Algul haris meid muinsuskaitse nõunik Inga Raudvassar ortodoksi kirikute arhitektuuriloost
ja lõpus isa Toomas Erikson pühakoja vaimsusest, pidades ühtlasi
lõpupalvuse. Viimaks talgusupp ja
kohv kringliga.
Kõik esmavajalik saigi tehtud:
lipendav katuseplekk kinnitatud,
pehkinud aknad tornist alla toodud ja akna-avad kilega suletud,
ohtlikud puud ja oksad maha võetud, kirikuõu võsast ja kulust puhastatud, koda ise seest puhtaks
pestud. Vaid puud katusel jäid
eemaldamata, sest tõstuk ei ulatunud.
Aitäh igale talgulisele – teie
kõigi panus oli tähtis. 28. mail
Kirikute Ööl saab kirikukoda uudistada nii seest kui ka väljast.
5. juunil kõlab seal ortodoksi
kirikukoori laul. Tulge kuulama!
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Otsused 04.05 istungilt

Puhja alevikus, Reku
tee 3 kinnistu kirjalik
enampakkumine

Maa
Määrata Metsalaane külas, Väike-Hansu katastriüksuse (33101:001:0332) jagamisel kaheks katastriüksuseks uutele katastriüksustele koha-aadressid ja
sihtotstarbed: Elva vald, Metsalaane küla, Konguta
tee 9, sihtotstarve elamumaa; Elva vald, Metsalaane
küla, Väike-Hansu, sihtotstarve maatulundusmaa.
Määrata Neemiskülas, Järve katastriüksuse
(66601:003:0249) jagamisel kaheks katastriüksuseks uutele katastriüksustele koha-aadressid ja
sihtotstarbed: Elva vald, Neemisküla, Järve, sihtotstarve maatulundusmaa; Elva vald, Neemisküla,
Järveniidu, sihtotstarve maatulundusmaa.
Määrata Pööritsa külas, Vainu katastriüksuse
(33101:004:0060) jagamisel kaheks katastriüksuseks
uutele katastriüksustele koha-aadressid ja sihtotstarbed: Elva vald, Pööritsa küla, Vainu, sihtotstarve elamumaa; Elva vald, Pööritsa küla, Vainupõllu,
sihtotstarve maatulundusmaa.
Määrata Tilga külas, Pajustiku katastriüksuse
(69403:001:0299) jagamisel neljaks katastriüksuseks uutele katastriüksustele koha-aadressid ja sihtotstarbed:
» Elva vald, Tilga küla, Pajustiku, sihtotstarve
maatulundusmaa;
» Elva vald, Tilga küla, Allika, sihtotstarve maa
tulundusmaa;
» Elva vald, Tilga küla, Segametsa, sihtotstarve
maatulundusmaa;
» Elva vald, Tilga küla, Liivamäe, sihtotstarve
maatulundusmaa.

Seada sundvaldus Elektrilevi OÜ (registrikood
11050857) kasuks Elva vallas, Elva linnas asuvatele katastriüksustele: Nõlvaku tn 11, Kirde tänav T1,
Kirde tn 1c, Kirde tn 1b, Arbimäe tn 12 ja Arbimäe
tänav T2.

Muu
Võtta vastu Elva linnas Valga mnt 47 kinnistu
detailplaneering ning määrata detailplaneeringu
avaliku väljapaneku kestuseks 20. mai kuni 2. juuni 2021 ja avaliku väljapaneku kohaks Elva valla
valitsus (infosekretäri juures aadressil Kesk 32 Elva
linn).
Jätta Elva vallavalitsuse teenistuskohtade koosseisust välja kaks hooldustöötaja töökohta. Elva
vallavalitsuse struktuuris kaotatakse kaks hooldustöötaja töökohta, kes tegelesid peamiselt sotsiaaltranspordi osutamisega. Sotsiaaltranspordi
teenust osutab vallas edaspidi halduslepingu alusel
MTÜ Tartumaa Ühistranspordikeskus.
Kinnitada riigihanke „Elva valla kahe piirkonna
koolitransport ja reisijate juhuveod ning Elva linna
liini ühistransport 2021–2024“ alusdokumendid.
Korraldada Puhja alevikus Reku tee 3 kinnistu
(60501:004:0081) võõrandamiseks avalik kirjalik
enampakkumine ning kinnitada kinnistu müügihinna algsuuruseks 50 000 eurot.
Salle Ritso
vallasekretär

Otsused 11.05 istungilt
Määrata Väike-Rakke külas, Rajaratta katastriüksuse
(66601:002:0101) jagamisel kaheks katastriüksuseks
uutele katastriüksustele koha-aadressid ja sihtotstarbed: Elva vald, Väike-Rakke küla, Rajaratta, sihtotstarve maatulundusmaa ja Elva vald, Väike-Rakke
küla, Rajaratta tee, sihtotstarve transpordimaa.
Määrata Koruste külas, Paaslangi ait katastriüksuse (69401:004:0052) jagamisel kaheks katastriüksuseks uutele katastriüksustele koha-aadressid ja
sihtotstarbed: Elva vald, Koruste küla, Paaslangi ait,
sihtotstarve elamumaa ja Elva vald, Koruste küla,
Meetsumäe, sihtotstarve maatulundusmaa.
Määrata Paju külas, Janiski katastriüksuse
(66601:008:0048) jagamisel kaheks katastriüksuseks uutele katastriüksustele koha-aadressid ja
sihtotstarbed: Elva vald, Paju küla, Pajumetsa, sihtotstarve maatulundusmaa ja Elva vald, Paju küla,
Pajupõllu, sihtotstarve maatulundusmaa.
Määrata Paju külas, Jaaniski katastriüksuse
(66601:008:0049) jagamisel kaheks katastriüksu-

Lisainfo:
Terje Korss, vallavaraspetsilaist
tel 5302 0888 või terje.korss@elva.ee

Vallavalitsus korraldab
detailplaneeringu avaliku
väljapaneku

ELVA VALLAVALITSUSE INFO

Maa

E

lva vallavalitsus müüb avalikul kirjalikul enampakkumisel
kinnistu Reku tee 3 (katastritunnus 60501:004:0081), sihtotstarve 100% ühiskondlike ehitiste maa, suurus 5029 m².
Kinnistul asub kahekorruseline plekk-katusega puitehitis (endine vallamaja, EHR 104009877). Büroohoone rekonstrueeriti 2002.
aastal. Hoones on elektriküte (liitumine 3x380V, 80A), vee- ja kanalisatsiooniühendus, kamin, ATS, põrandatel linoleum ja vaipkate.
Parkla on asfalteeritud ning olemas on haljastus.
Kinnistu enampakkumise müügihinna algsuurus on 50 000
(viiskümmend tuhat) eurot.
Avaliku kirjaliku enampakkumise tingimustega saab tutvuda
valla veebilehel www.elva.ee/vallavara-muuk, kust leiab ka vormi
pakkumuse esitamiseks.
Vormikohane avaldus enampakkumisel osalemiseks koos lisa
dokumentidega tuleb esitada kirjalikult kinnises ümbrikus, märkega „Reku tee 3 pakkumus“ hiljemalt 10. juunil 2021 kell 10 Elva
vallavalitsusele aadressil Kesk 32, Elva vald, 61507 kas tähitult, lihtpostiga või käsipostiga vallamaja trepil asuvasse postkasti.
Enampakkumise tagatisraha 5 000 eurot tuleb tasuda hiljemalt
10. juunil 2021.
Pakkumiste avamine toimub 9.15 vallamajas.

seks uutele katastriüksustele koha-aadressid ja sihtotstarbed: Elva vald, Paju küla, Jaaniski, sihtotstarve elamumaa ja Elva vald, Paju küla, Jaaniskimetsa,
sihtotstarve maatulundusmaa.
Määrata Elva vallas, Mäelooga külas Otsa maaüksuse (58201:001:1480) uueks koha-aadressiks Elva
vald, Mäelooga küla, Tuulevälja.

Muu
Kuulutada välja Elva valla eelarvest eraldatava lammutustoetuse 2021. aasta taotlusvoor taotluse esitamise perioodiga 24.05.–27.06.2021.
Korraldada Elva linnas Vapramäe 9//11//13 kinnistu detailplaneeringu eskiislahenduse avalik
arutelu 2. juunil 2021 kell 18 Elva kultuurikeskuses
(Kesk 30 Elva linn).
Korraldada Elva linnas H. Raudsepa 3 kinnistu
detailplaneeringu avaliku arutelu 9. juunil 2021 kell
18 Elva vallavolikogu saalis (Kesk 32, Elva linn).
Salle Ritso
vallasekretär

Kõikide Elva vallavalitsuse istungite kokkuvõtetega on
võimalik tutvuda www.elva.ee/valitsuseistung.

E

lva vallavalitsus võttis 4. mail vastu Elva linnas, Valga mnt
47 kinnistu detailplaneeringu ja korraldab selle avaliku väljapaneku 20. maist kuni 2. juunini. Detailplaneeringuga saate tutvuda valla veebilehel www.elva.ee/planeeringud ning paberkandjal Elva vallavalitsuses infosekretäri juures (Kesk 32 Elva linn).
Detailplaneeringu eesmärk on Valga mnt 47 kinnistu jagamine
neljaks krundiks ning kruntidele ehitusõiguse 
võimaldamine
üksikelamute püstitamiseks. Planeeringu kohta arvamuste

tekkimisel palume need esitada avaliku väljapaneku jooksul valla
valitsuse e-aadressil elva@elva.ee.
Lisainfo:
Maarika Uprus, planeeringuspetsialist
maarika.uprus@elva.ee või tel 527 1860

PARANDUS

E

elmises, 10. mail ilmunud Elva valla lehes nr 93 oli volikogu
26. aprilli istungi kokkuvõttes välja toodud kümme nime, kes
avaldasid umbusaldust abivallavanem Kertu Vuksile. Avalduses oli nimeliselt välja toodud Sulev Kuus, kuid dokumendil puudus
tema allkiri. Sulev Kuus on andnud vallavalitsusele teada, et ta ei
toeta avaldust ka sisuliselt. Seega ei ole Sulev Kuus abivallavanema
umbusalduse poolt.
Palume eksitava info avaldamise pärast vabandust.
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KUULUTUSED
Muru niitmine ja aiatehnika remont,
vajadusel transport. Tel 5340 7836
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
Saeketaste ja -kettide teritus ja parandus.
Höövliterade teritus. Tel 5198 4130
Ostan kasvavat võsa – kraavid, põlluääred,
sood, metsaalused, valgustus ja harvendusraie. Hea hind, väga kvaliteetne käsitöö.
Tel 510 9827, tammepalk@gmail.com
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

Müügil kuivad klotsid 60 liitristes võrkkottides. Soodushind 2,5 €/kott. Alates 40
kotist 2,25 €/kott. Vajadusel transport. Tarm
AS info ja tellimine telefonidel 507 2419,
734 9991
Müüa männikoore multši. 150 L kott/7
EUR või puistes 1m3/30 EUR. Kottide transport kaubikuga ja puistes kalluriga, mahutavusega kuni 10m3. Telefon 501 8431
Ohtlike puude raie ja hooldus.
Tel 5686 6157
Ohtlike puude langetamine ja hooldus.
Okste, lehtede äravedu ja muud haljastusteenused. www.igihaljas.ee, tel 5650 1649
Kolimisteenus, transportteenus, kullerteenus. Soodsad veod Elva-Tartu-Tallinn-
Elva. Vedu Jäätmejaama. Kasutatud asjade
ost ja müük. Tel 505 6425

Elva Varahalduse OÜ
otsib oma meeskonda

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

Müüa saetud tomati- ja taimetoed pikkusega 2m. 1 EUR tükk. (pakendis 10 tk). Elva
lähedal kohaletoomine tasuta. Tel 5344 8891

VÄLIHOOLDUSTÖÖTAJAT

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

Soovin osta Elvas 4-toalise rõduga korteri
1. korrusel. Tel 5225 667

Ostan Sõidukeid. Seisukord ei ole oluline!
Romud/kaua seisnud/sõidukorras. Kustutame ka sõiduki registrist. 5627 6012

Pottsepatööd, kaminad, ahjud, pliidid.
Tel 5348 0240,

Vallavalitsus korraldab Peedu ravikodu
ja H. Raudsepa 3 detailplaneeringute
avalikud arutelud
Elva vallavalitsus korraldab Elva linnas Vapramäe 9//11//13 kinnistu (ravikodu) detailplaneeringu eskiislahenduse ja Elva linnas H. Raudsepa 3 kinnistu detailplaneeringu
avalikud arutelud, kus selgitatakse detailplaneeringu koostamisel valitud lahendust,
tutvustakse esitatud arvamusi, kuulatakse ära osapoolte arvamused ning püütakse leida
planeeringukompromiss.
» Elva vallavalitsus korraldab Elva linnas Vapramäe 9//11//13 kinnistu (ravikodu)
detailplaneeringu eskiislahenduse avaliku arutelu 2. juunil kell 18 Elva kultuuri
keskuses (Kesk 30, Elva linn). Detailplaneeringu eesmärk on krundile ehitusõiguse
võimaldamine Peedu ravikodu jaoks vajalike hoonete püstitamiseks. Detailplaneeringu avaliku väljapaneku ajal laekus selle kohta üksteist ettepanekut ja vastuväide,
milles avaldati arvamust, et kavandatav tegevus ei sobi elamupiirkonda ning detailplaneeringu koostamine tuleks lõpetada. Detailplaneeringuga on võimalik tutvuda
valla veebilehel www.elva.ee/peedu-ravikodu-detailplaneering.
» Elva vallavalitsus korraldab Elva linnas H. Raudsepa 3 kinnistu detailplaneeringu avaliku arutelu 9. juunil kell 18 Elva vallavolikogu saalis (Kesk 32, Elva linn).
Detailplaneeringu eesmärk on krundile ehitusõiguse võimaldamine ühe ridaelamu
püstitamiseks. Detailplaneeringu avaliku väljapaneku ajal laekus selle kohta kolm
arvamust, milles leiti, et ridaelamu ei sobi H. Raudsepa tänavale. Detailplaneeringuga on võimalik tutvuda valla veebilehel www.elva.ee/planeeringud.
Lisainfo:
Maarika Uprus, planeeringuspetsialist
maarika.uprus@elva.ee või tel 527 1860

Avalda kuulutus Elva valla lehes
Kirjutage e-aadressile infoleht@elva.ee või helistage telefonil 730 9882.
Reklaami suuruste ja hinnakirja kohta saab lähemalt lugeda valla kodulehelt:
www.elva.ee/infoleht.

kelle ülesanne on Elva kesklinna piirkonnas asuvate kinnistute välise heakorra tagamine.
» Tööaeg: Osaline tööaeg (kell 7–11)
» Isikuomadused: kohusetundlikkus, töökus, hea tervis
Võimaldame tööriistad, tööriided ja pakume jõukohast tööd.

SAUNATEENINDAJAT
kelle ülesanne on Elva linna sauna piletite müük ja ruumide koristus.
» Tööaeg: Neljapäev, reede ja laupäev kell 12–22
» Isikuomadused: kohusetundlikkus, töökus, viisakus

KESKLINNA VÄLIHOOLDUSTÖÖTAJAT
SUVEKS (1.06–31.08)
kelle ülesanne on Elva kesklinna piirkonnas asuvate kinnistute välise heakorra tagamine
» Tööaeg: Osaline tööaeg (laupäev, pühapäev kell 7–11)
» Isikuomadused: kohusetundlikkus, töökus, hea tervis
Võimaldame tööriistad, tööriided ja pakume jõukohast tööd.
Kandideerimiseks saata CV (elulookirjeldus)
e-aadressile varahaldus@elva.ee või postiga
aadressile Kesk tn 21, Elva linn.
Lisainfo telefonil 512 5500

ÕPILASTE VASTUVÕTT
2021/22. ÕPPEAASTAKS
Aakre Lasteaed-Algkool on väike mõisakool ja laste
aed ühes hoones 1.–6. klassi õpilastele ja lasteaia
ealistele lastele. Kooli õppetöö toimub liitklassides.
Lasteaed toimetab liitrühmana.
1. septembril 2021 kooliteed alustavate õpilaste
registreerimine on alanud. Ootame uusi õpilasi ka
2.–6.klassi, dokumente võtame vastu kuni 27. augustini 2021.
Täpsem info veebilehel www.aakre.edu.ee, telefonil 565 8113 või e-aadressil aakre@aakre.edu.ee.
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TEATED
Elva valla sündmuste kalender
Seoses koroonaviiruse levikuga võib sündmustekalendris tulla ette muudatusi, mis ei ole siin kajastatud.
Palume kontrollida elvakultuur.ee lehelt, kas üritus toimub või mitte. Täname mõistva suhtumise eest!

KUUPÄEV

SÜNDMUS

ASUKOHT

PILETI HIND

kuni 31. mai

Elva kultuurikeskus

tasuta

24. mai kell 19

Aime Asi maalinäitus – MMXXI
LendTeatri uuslavastus "TÕDE"

10 € / 12 €

26. mai kell 19

LendTeatri uuslavastus "TÕDE"

26. mai kell 17

TARTU2024 regionaalse
projektitaotlusvooru infopäev
Kirikute öö (EAÕK Kavilda kirik, Elva kirik, Puhja

LendTeater (Elva,
Pikk 73)
LendTeater (Elva,
Pikk 73)
Elva kultuurikeskus
erinevad kirikud

tasuta

28. mai
kell 17–24
28. mai kell 19
30. mai kell 12
30. mai kell 17

1. juuni kuni
31 juuli
1. juuni kell 15–18
2. juuni kell 18
4. juuni kell 12
4. juuni kell 19
5. juuni kell 11
5. juuni kell 12
5. juuni kell 15–17
5. juuni kell 16
6. juuni kell 12.30
6. juuni kell 20
9. juuni kell 14
ja 16
9. juuni kell 18
10. juuni kell 17
11.–12. juuni
12. juuni kell 11
18. juuni
kell 23.59
18. / 19. / 21. / 22.
/ 27. / 28. / 29. /
30. juuni kell 19
20. juuni kell 18
20. juuni kell 20
21. juuni kell 19
22. juuni kell 18

Näitus Kadri Jürimaa õlimaalid
Lastekaitse päev
Vapramäe 9//11//13 kinnistu (ravikodu) detail
planeeringu eskiislahenduse avalik arutelu
Üritus "Ain Kaalep 95"
Kino "Eesti matus"
Retriiverite erinäitus

Tristian Kurg

Henri Matias
Hermann

sündis 23.04.2021

Melany Linde

tasuta

Elva vald mälestab
Valter Hansing

Tanel Tobreluts

Arnold Illus

Aakre rahvamaja
terass
Ulila suveaed

7 € / 10 €

Maie Kitt

Leida Lääne

Aide Katalsep

Limnoloogia
keskuse õuel,
Võrtsjärve kaldal
Elva kultuurikeskus

eelmüügist 22 €

Rannu park

tasuta

Elva kultuurikeskus

tasuta

Elva linnaraamatukogu
Puhja seltsimaja

tasuta

tasuta

Galina Krasnova

Leo Virro

tasuta

4 € / 5€

08.02.1944-04.05.2021
26.04.1932-07.05.2021

09.05.1975-07.05.2021

29.03.1941-12.05.2021

01.10.1931-10.05.2021

Elus palju suutsid anda,
suutsid rõõmu, muret kanda
kuni viimaks rahuranda
lõppes sinu rännutee...

Maie Kitt
Meie siiras
kaastunne omastele.

Ulila Veeohutuspäev
Valga praostkonna vaimulik laulupäev
Tartu Pühade Aleksandrite kiriku
koori kontsert
Hingemuusika: Pavlo Balakin (bass) ja
Tiina Kärblane (klaver)
Vabaõhukino “Veepomm paksule kõutsile”
(koguperefilm)
Elva valla lusikapidu

Ulila paadisadam
Rannu kirik

tasuta

Rannu kirik

tasuta

Elva kirik
Ulila suveaed

Vaba annetus
koguduse heaks
3.50 € / 5 €

Lahkunud on meie
hea naaber

Elva lauluväljak

kutsetega

Arnold Illus

Elva linnas H. Raudsepa 3 kinnistu
detailplaneeringu avalik arutelu
Valla tunnustusüritus – 100 noort Tegijat
Ulila Rock 2021
Rõngu kandi viie tee puhvetite päiv
Elva südaööjooks

Elva vallamaja
volikogu saal
Elva lauluväljak

tasuta
kutsetega

Ulila suveaed

alates 25 €

Rõngu alevik

tasuta

Elva kultuuri
keskuse parkla
Elva, Tartu mnt 3
õueala

osalustasu

Mälestame lahket ja abivalmis naabrimeest. Tunneme
südamest kaasa Liiale ja
Avole laste peredega armsa
isa, äia, vanaisa ja vanavanaisa kaotuse puhul.

15 € – 25 €

Leida, Elmar, Ants, Tiiu,
Kalle ja Silver

Hingemuusika: Oksana Sinkova (flööt) ja
Liis Jürgens (harf)
Vabaõhukino "Eesti matus"

Rõngu Mihkli Kirik
Ulila suveaed

Vaba annetus
koguduse heaks
4€/5€

Suvealguse kontsert. Pärimusmuusika
"Ruhnu saare lood ja laulud".
Kirikukontsert - Lea Gabral (sopran),
Külli Erikson (orel)

Annikoru laululava

täpsustamisel

Puhja kirik

tasuta

Elva valla leht

23.01.1938-12.05.2021

25.09.1923-09.05.2021

pealtvaatajatele
tasuta
tasuta

LendTeatri suvelavastus:
KUNINGAL ON KÜLM

sündis 05.05.2021

sündis 04.05.2021

25.03.1934-01.05.2021

Puhja lipuväljak

Ron Alen Pross

sündis 28.04.2021

10 € / 12 €

kirik, Rannu Püha Martini kirik, Rõngu Mihkli
kirik, Elva baptistikogudus, EAÕK Rannu kirik)

Kontsert: Fred Rõigas –
Valgre 21.sajandil
Kogupere pannkoogi festival
Kontsert – Kolm meest, naine ja 90ndad
ehk Märt Avandi, Lauri Liiv, Johan Randvere
ja Nele-Liis Vaiksoo

Tervitame uusi
ilmakodanikke!

KÜ Elva Tööstuse 15
majarahvas

Sa tulid nagu päikene ja ilm
lõi särama
sa tulid nagu päikene ja
paistsid südameja kadusid kui päikene öö
musta hõlma.....
/J. Liiv/

Maie Kitt
Mälestame ja avaldame südamlikku kaastunnet Mati,
Anti ja Erki omastele.
Helju, Maie, Relika ja
Sten-Olaf

Südamlik kaastunne
Vaike Tennole
elukaaslase

Arnold Illuse
kaotuse puhul.
KÜ Rukki 7 elanikud

Mälestame kauaaegset head naabrit

Arnold Illust
Siiras kaastunne lastele peredega.
Perekond Siimann
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