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Elva valla leht
Elva miljon ületas 500 000
kilomeetri verstaposti

LÜHIDALT
ELVA VALLA
KAASAVA EELARVE
MENETLEMISE
KORD OOTAB
TAGASISIDET

Elva valla kogukondlik

E

suurprojekt Elva miljon
ületas 8. juulil 500 000
kilomeetri piiri, mille
üle rõõmustab kogu
projekti meeskond koos
kogukonnaga.

K

õige enam kilomeetrid
on kogutud jalgrattasõi
duga – üle 216 000 kilo
meetri. Jooksjad aga on
lisanud Elva miljonisse üle 128 000
kilomeetrid. Populaarsemad liiku
mismeetodid on veel kõndimine ja
ujumine ning talvekuudelt pärineb
palju kilomeetreid ka suusarada
delt.

Motiveerivad
kampaaniad
Elva vald on korraldanud ka mit
meid kampaaniad, et motivatsioo
ni jätkuvalt hoida. Näiteks loositi
juunikuus vähemalt 50 km kogu
nud osalejate vahel välja neli ralli
passi ja kaks meenete komplekti.

ELVA VALD OOTAB LIIKUMISKILOMEETREID KOGUMA NII KOHALIKKE
KUI KAUGEMALT TULIJAID.

Loorberitel
puhkama jääda
on aga veel vara
sest pool teed on
siiski veel ees.

Kevadel toimus kampaania koos
raadioga Elmar, kus loositi välja
Polari spordikell.
Loorberitel puhkama jääda on
aga veel vara ja pool teed on siis
ki veel ees. Elva vald ootab kõiki
spordisõpru liituma! Kilomeetritel
aitab järge pidada Strava äpp, mis

1. augustist saab
taotleda ranitsatoetust

R

anitsatoetust on võima
lik taotleda esmakord
selt 1. klassi mineva lapse
ühel vanema alates 1. augustist
kuni 31. oktoobrini 2021.
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Ranitsatoetuse saamiseks peab
olema lapse ja ühe vanema rah
vastikuregistrijärgne elukoht Elva
vald. Ranitsatoetuse eesmärk on
lapse põhihariduse omandamise

Illustratsioon: Envato

Foto: Jaak Jänes

ühildub mugavalt spordikella või
nutitelefoniga.
Praegu on Strava äpis liitunud
Elva miljoniga üle 1700 aktiivse ka
sutaja. Juhul, kui sa ei ole nutisead
me kasutaja, saad kilomeetreid üles
märkida ka teisiti, täpsema info
leiad: elvamiljon.ee.

alustamisel kaasnevate kulutuste
osaline katmine. Ranitsatoetuse
suurus on 70 eurot.
Toetust saab taotleda kahel vii
sil:
» elektrooniliselt Elva valla
e-taotluste keskkonnas SPO
KU, kuhu tuleb sisse logida ID
kaardiga või mobiil-IDga;
» täites paberkandjal ranitsatoe
tuse taotluse, mida saab täita

lva valla kaasava
eelarve menetlemi
se kord on avalikul
konsultatsioonil kuni 25.
juulini.
Määrus reguleerib Elva
valla eelarve koostamisel
kaasava eelarve menetluse
korraldamist. Võrreldes prae
gu kehtiva korraga on täpsus
tatud kaasava eelarve objek
tile ja taotlusele esitatavaid
nõudeid, samuti on selge
malt kirjeldatud vallavalitsu
se rolli ettepanekute esmases
analüüsis ning ettepanekute
sõelumise protsessi.
Kõik ettepanekud kaasa
va eelarve menetlemise kor
ra kohta on oodatud kuni 25.
juulini e-teenuste keskkonna
Spoku kaudu.
Kaasa eelave menetlemise
korra leiate valla kodulehelt,
esilehelt „Pane tähele!“ aknast.
Lisainfo:
Kertu Vuks,
Elva abivallavanem
kertu.vuks@elva.ee
5813 7086

Elva vallavalitsuses või teenus
keskustes sotsiaaltööspetsialis
ti juures.
Täiendav informatsioon on leitav
Elva valla veebilehel www.elva.ee/
ranitsatoetus1.
Milvi Sepp
milvi.sepp@elva.ee
515 4872

2

Elva valla leht

19. juuli 2021

Nr 96

SPORDIFESTIVAL

Augustikuus oodatakse
kõiki liikumis- ja
spordifestivalile
Elva vald korraldab 28.–29. augustil koostöös kuue Lõuna-Eesti
maakonnaga esimese Eesti liikumis- ja spordifestivali. Festivali
eesmärk on pakkuda uusi teadmisi ja tutvustada põnevaid
liikumisvõimalusi.
MERILYN SÄDE
KOMMUNIKATSIOONIJUHT

E

uroopa spordilinn Elva
soovib
augustikuise
festivaliga viia külasta
ja spordiseiklusele läbi
Võru-, Viljandi-, Valga-, Tartu-,
Põlva- ja Jõgevamaa. Külastada
saab messiala, spordibrändide
müügipunkte, osaleda näidis
treeningutel, võistlustel ja töö
tubades ning kuulata põnevaid
paneeldiskussioone.
Festivalilt leiab katsetamiseks
kindlasti traditsioonilisi spordi
alasid nagu näiteks jalgpall ja
korvpall, aga kindlasti ka tege
vusi, millega iga päev kokku ei
puutu. Näiteks saab festivalil
proovida seebihokit, kiikingut
ja peotantsu, vaadata koerte
Agility’t jne. Näha saab põnevat
slackline’i kõndi ja esinemist
Arbi järve kohal ning ennast on
võimalik proovile panna Battle
for Life takistusjooksul. Festiva
lil on esindatud mitukümmend spordiala ja
osa saab võtta erinevatest võistlustest – seega
leiab põnevust kindlasti igaüks.
Peale võistluste, treeningute ja töötubade
on kõik huvilised oodatud kuulama põnevaid
paneeldiskussioone. Arutlusele tulevad spordi
rahastamise, e-spordi, motivatsiooni säilita
mise, spordikeskkonna, tippspordi, iseseisva
treenimise, tervisliku toitumise, treeneri ja
laste vaheliste suhete, spordiinvesteeringute
tuleviku jpt teemad.

Pealaval esineb Traffic
Peale sportlike tegevuste ja meeleolu on kõigil
võimalik osa saada ka Elva keskväljakul ehk
festivali pealaval toimuvast kontserdist. 28.
augustil kell 21 esineb keskväljakul Traffic ning
kontsert on kõigile tasuta. Samal õhtul män
gitakse mõnusat muusikat ka Verevi rannas.
Soovitame täpsemat programmi uudistada
festivali kodulehelt sportsfest.eu.

Mis on festivali eesmärk?
Festivalil on peale uuenduslikkuse ja põnevu
se ka tõsise eesmärgi täitmise soov. Erinevad

SPORDI- JA LIIKUMISFESTIVALI PROGRAMM

Festivali programm
(programm täieneb ning võib esineda muudatusi):

Laupäev, 28. august
Ala: Elva keskväljaku pealava kultuuri
keskuse ees
» kell 9–10 Festivali pidulik avamine
Paneeldiskussioonide teemad pealaval:
» kell 10–11 Spordi rahastamine
» kell 11–12 E-sport kui tavaspordi kata
lüsaator
» kell 12–13 Kuidas õppida altmineku
test ning säilitada motivatsiooni?
» kell 14–15 Doping Eesti spordis
» kell 15–16 Spordikeskkonna ja spordi
keskuse loomine ning selle hoidmine
» kell 16–17 Tippsport - teekond tippu
» kell 21 kontsert, esineb TRAFFIC
Ala: Verevi järve rand
» kell 11–20 Ranna-indiaca Eesti meist
rivõistlused
» kell 11–19 Aerutamise tutvustamine ja
selle proovimise võimalus
» kell 13–14 Veepalli maavõistlus
» kell 14–19 Airbadmintoni turniir
» kell 15–19 Spikeballi turniir
» kell 19–00 muusikat mängib DJ
Ala: Elva linnastaadion
» kell 10.30–12 Jooksmise näidistree
ning, mõeldud harrastajatele
» kell 11–18 Koerte Agility võistlus
» kell 12–18 Kiikingu Eesti meistrivõist
lused
» kell 17–18.30 Jooksmise näidistree
ning, mõeldud harrastajatele

uuringud näitavad, et eesti meestest 40% ja
naistest 26% on ülekaalulised ja murekoht on,
et rasvumine algab üha varasemas eas. Samuti
liiguvad meie lapsed ja noored vähe – piisavat
liikumiskoormust ehk 60 minutit päevas saab
vaid iga viies laps.
Seega on festivalikorraldajate suur soov kut
suda inimesi liikuma pakkudes neile põneva ja
meelelahutusliku programmi, kus inimesed
saavad ise aktiivselt kaasa lüüa ja erinevaid
spordialasid proovida. Piisav liikumine aitab
püsida tervena, hoida vaimset tervist ning
tagada seeläbi pikema ja parema elu. Just see
ongi festivali eesmärk – näidata inimestele
põnevaid alasid lastes neil need ka kohe ise
järele proovida.

Festivali toimumispaigad
Festival toimub Elva linna erinevates paikades:
keskväljakul, Arbi ja Verevi järvede ääres, Elva
spordihoones, Elva linnastaadionil, rulapargis,
Elva Nike Arenal, Elva gümnaasiumi Puiestee
tänava majas ja Tartumaa Tervisespordikesku
ses.
Rohkem infot leiate: sportsfest.eu

Ala: Arbi järv, Elva rulapark ja Elva
keskväljak
» kell 11–19 rahvusvaheline rulasõidu
võistlus Elva Slam
» kell 12–12.15 Slackline'i kõnd ja esine
mine Arbi järve kohal

» kell 14–18 Seebihoki turniir 3vs3
» Kell 15–16 Suusasprint rulluiskudel
100 m
» kell 19.30–19.45 Slackline'i kõnd ja
esinemine Arbi järve kohal
Ala: Elva gümnaasiumi Puiestee täna
va maja ja Elva Nike Arena
» kell 11–18 Akrobaatika takistusrida
» kell 13–14 Aeroobika rühmatrenn
» kell 14.30–15.30 Eesti noorte jalgpalli
meistrivõistluste mäng U10
» kell 15–17 Ameerika jalgpalli näidist
renn
Ala: Tartumaa Tervisespordikeskus
» kell 10–18 Battle for Life takistusjooks
» kell 10–18 Jõud meistrivõistlused
jahilaskmises
» kell 10–19 Täpsusküti mitmevõistlus,
Elva Väepäevad
» kell 10–19 Laskenädala raames las
kespordi ja vibu tutvustamine ning
proovimise võimalus
Ala: Elva spordihoone
» kell 11–15 Orienteerumisbingo algu
sega spordihoonest, toimub üle kogu
Elva linna
» kell 11–19 Võistluskunstide telk (kikk
poks, poks, maadlus, sumo, judo,
taipoks)
» kell 13–21 E-spordi turniir CS:GO
meistrivõistluste finaal
Ala: Sportland Prodigy Elva discgolfi
park
» kell 11–15 Spordifestivali kettagolfi
turniir

Pühapäev, 29. august
Ala: Elva keskväljaku pealava kultuu
rikeskuse ees
Paneeldiskussioonide teemad:
» kell 10–11 Kuidas iseseisvalt treenimi
sega alustada?
» kell 11–12 Tervis kui elu alus: õige
toitumine ja piisav liikumine
» kell 12–13 Treeneri ja lapse vahelised
suhted
» kell 15–16 Spordiinvesteeringute
tulevik
» kell 16–17 Laste ja noorte treenimine

Ala: Elva linnastaadion
» kell 13–15 Eesti meistrivõistluste II
liiga kohtumine: FC Elva II vs. FA
Tartu Kalev

Ala: Verevi järve rand
» kell 11–18 Rannavõrkpalli turniir
» kell 11–18 Sõudmise tutvustamine ja
selle proovimise võimalus

Võistlused pühapäeval, 29. augustil
» kell 9–14 Filter Elva rulluisumaraton
» kell 9–17 Filter Maanteekarikasari
Elva 36. rattapäev

Ala: Arbi järv, Elva rulapark ja Elva
keskväljak
» kell 11–15 Rahvusvaheline rulasõidu
võistlus Elva Slam II päev
Ala: Elva gümnaasiumi Puiestee täna
va maja ja Elva Nike Arena
» kell 15–16 Võimlemispidu
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Elva valla turismijuhina
alustas tööd Moonika Einaste
Juunis alustas sihtasutu

MOONIKA
EINASTE.

ses Elva Kultuur ja Sport
tööd Moonika Einaste,
kes peab turismis oluli
seks külalist kõnetavat
kohalugu ja kordumatut
emotsiooni.

M

Vallavalitsus kehtestas
Elva linnas Valga mnt 47
detailplaneeringu

V

Elva valla turismijuhina

oonika Einaste on
lõpetanud Tartu üli
kooli Pärnu kolledži
turismi-ja hotelliette
võtluse eriala. Ta on varasemalt
töötanud Tartu hotellides Dorpat
ja Lydia Hotell. Lydia Hotellis töö
tas ta müügiosakonnas ning oli
ka uue hotelli käivitamise juures.
Einaste on omandanud väärtus
likke kogemusi töötades Itaalias
Firenzes ärihotellis.
Einaste otsustas turismijuhiks
kandideerida uudishimust Lõuna-
Eesti ühe sihtkoha arenduse vastu.
„Olen seni olnud oma töös seotud
majutuse valdkonnaga ja tundsin,
et töökoht Elva vallas pakub mulle
põnevaid väljakutseid, seda eriti ka
Tartu 2024 sündmuste valguses.“

LÜHIDALT

Foto: erakogu

Einaste sõnul pole talle varasema
töökogemuse tõttu võõras ka
kliendisuhete hoidmine ning ta
peab ühe piirkonna müügiartik
liks piiritut külalislahkust, külalist
kõnetavat kohalugu ja kordumatut
emotsiooni.

Kodutunne kõigile
„Ootan põnevusega, et saaks pa
nustada just nõnda innovaatilise
koha arendusse nagu seda on Elva
vald. Näen, et Elva vallal on pak
kuda nii mõndagi, mis tekitab ko
duse tunde kõigile külalistele ning

jätkab elamuste pakkumist ka ko
halikele. Mul on suur rõõm seda
valdkonda koordineerima asuda,“
lisas ta.
Moonika Einaste asendab seni
turismijuhina töötanud Hemmin
ki Otstavelit kuni Otstaveli lapse
hoolduspuhkuse lõpuni.
Moonika Einaste kontaktid:
moonika.einaste@elva.ee või tel
5353 6329.
Lisainfo:
Ivi Tigane,
SA Elva Kultuur ja Sport juhataja
ivi.tigane@elva.ee või 552 8870

Elva linnas, Paju tn 3 kinnistu kirjalik
enampakkumine

E

lva vallavalitsus müüb avalikul kirjalikul
enampakkumisel Elva linnas asuva kinnistu
Paju tn 3 (katastritunnus 17101:001:1284), siht
otstarve 100% elamumaa, suurus 857 m².
Kinnistul asub amortiseerunud elamu (EHR
104031078, suletud netopind 83,8 m²) ja kasutus
kõlblik kõrvalhoone (EHR 104031079). Elektri- ning
vee- ja kanalisatsiooniühendust on võimalik uuel
omanikul saada, teenusepakkujatel valmisolek ole
mas.
Tutvustavaid pilte leiab kinnisvaraportaalist
www.kv.ee/3353454.
Kinnistu enampakkumise müügihinna alg
suurus on 30 000 eurot.
Avaliku kirjaliku enampakkumise tingimustega
saab tutvuda valla veebilehel www.elva.ee/vallava
ra-muuk, kust leiate ka vormi pakkumuse esitami
seks.
Enampakkumise tagatisraha 3 000 eurot tuleb
tasuda hiljemalt 3. augustil 2021.
Vormikohane avaldus enampakkumisel osalemi
seks koos lisadokumentidega tuleb esitada kirjali

ELAMU ON AMORTISEERUNUD.

Foto: Terje Korss

kult kinnises ümbrikus, märkega „Paju 3 pakkumus“
hiljemalt 3. augustil 2021 kell 10 Elva vallavalitsu
sele aadressil Kesk 32 Elva vald Tartumaa 61507 kas
tähitult, lihtpostiga või käsipostiga vallamaja trepil
asuvasse postkasti.
Pakkumiste avamine toimub 3. augustil 9.15 valla
majas.
Lisainfo: Terje Korss, vallavaraspetsialist
terje.korss@elva.ee või 5302 0888

al l av al i t s u s
kehtestas 15.
juunil
Elva
linnas Valga mnt 47
kinnistu
detailpla
neeringu.
Planeeringuga ja
gatakse ala neljaks
elamukrundiks – kol
mele krundile võimal
datakse üksikelamute
ja abihoonete püsti
tamine. Valga mnt
VALGA MNT 47 DETAILPLANEERINGU
ääres asuv olemasolev
LAHENDUSE MAHULINE
ILLUSTRATSIOON.
elamu
säilitatakse.
Sõidukite juurdepääs
kruntidele nähakse ette Betooni tänavalt, krundid varustatakse
ühisvee ja -kanalisatsiooni ning elektri maakaabelliiniga.
Planeeringulahendusega on võimalik tutvuda valla detailplanee
ringute andmekogus www.elva.ee/planeeringud.
Lisainfo: Maarika Uprus, planeeringuspetsialist
maarika.uprus@elva.ee või 527 1860

Elva vallas esitati haja
asustuse programmi 2021.
aasta taotlusvooru 80 taotlust

H

ajaasustuse programmi selle aasta taotlusvooru laekus
Elva vallas kokku 80 taotlust kogusummas 261 331,77
eurot.
Hajaasustuse programmi 2021. aasta taotlusvoor oli avatud 1.
veebruarist 1. aprillini.
Riigi Tugiteenuste keskuse hajaasustuse programmi kaudu
rahastatud toetuse abil on inimestel, kes elavad hajaasustusega
piirkonnas, võimalik välja ehitada veevärk ja kanalisatsioon, teha
korda koduõuest suurele teele viiv juurdepääsutee või paigaldada
autonoomseid elektrisüsteeme.
Projektide teostumisse panustavad võrdselt nii riik, kohalik oma
valitsus kui ka taotleja. Elva valla osalus programmis oli 60 000
eurot, riik panustas samuti 60 000 eurot.
Elva vallavalitsusele laekus 80 taotlust kogumaksumusega 261
331,77 eurot. Taotlustest kolm tunnistati mittevastavaks, seega
jõudis hindamiskomisjoni 77 taotlust, mis kõik said positiivse hin
nangu.
Hindamise tulemusel moodustunud pingerea alusel saavad toe
tust 39 projekti. Neist 15 projekti olid veesüsteemide valdkonnast, 22
kanalisatsioonisüsteemi rajamiseks ja 2 projekti juurdepääsuteede
parandamiseks. Rahaliste vahendite lõppemise tõttu jäi rahulda
mata 38 taotlust.
Hajaasustuse programm jätkub ka järgmisel aastal. 2022. aasta
Elva valla eelarvesse on planeeritud toetusesummad. Eeldatav taot
lemise aeg on 2022. aasta kevadel. Programmi üks tingimus on, et
taotleja omaks vähemalt 2021. aasta lõpu seisuga sissekirjutust Elva
vallas.
Lisainfo valla kodulehel: www.elva.ee/hajaasustuse-programm-2021
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Elva vald tänas sotsiaal- ja
tervisevaldkonda panustajaid
15. juunil anti Rõngu

ja tasakaalukas. Kolleegide arvates
on Sirje oma igapäevatöös täpne,
põhjalik ning ta on oma pikaajalise
kogemuse tõttu ka väga hea nõu
andja,“ kirjeldas Saar.
Sirje Erm on oma pika tööaja
jooksul panustanud oluliselt Elva
valla inimeste heaolu paranda
misse.

rahvamajas üle Elva valla
sotsiaal- ja tervisevald
konna tunnustused.
Kokku anti tunnustusi
viies kategoorias.

A

asta laste ja perede
heaolu edendaja au
nimetuse pälvis SA Elva
laste- ja perekeskuse
kasvataja Helme Kikkas, kes on
keskuses töötanud viis aastat asen
dushoolduse valdkonnas kasvata
jana. „Helme kolleegid on öelnud,
et ta on väga energiline, abivalmis
ja kohusetundlik kaaslane, kelle
peale saab alati kindel olla ning
keda saab alati usaldada,“ ütles Elva
abivallavanem Marika Saar.
Helme Kikkasest sai mõned aas
tad tagasi oma peremaja juht ning
tegu on äärmiselt põhjaliku ja oma
kaaslasi toetava inimesega. „Tema
põhimõte on näha probleemide
taga võimalusi ning ta on valmis
lahenduste nimel pingutama,“ lisas
Saar.

VASAKULT: KARIN TIISLER, LEA PUNG, SIRJE ERM JA
MTÜ HOOLEKODA ESINDAJA GERDA KIIPLI-HIIR.

Aasta sotsiaaltöö edendaja au
nimetus anti Elva vallavalitsuse
sotsiaaltööspetsialist Sirje Ermile.
Sirje Erm alustas sotsiaaltööd Ran

Foto:
Merilyn Säde

nu vallavalitsuses sotsiaalnõuniku
na 1991. aastal ning ta on edukalt
töötanud sotsiaaltöövaldkonnas
30 aastat. „Sirje on kohusetundlik

Aasta sotsiaalteo aunimetuse sai
Valguta maanaiste selts, mille
juhatuse liikmed on Airi Tuule

mets, Lea Pung ja Galina Laas. Au
nimetus anti Valguta tervisepäeva
ja välijõusaali avamise korraldami
se eest.
15. augustil 2020 korraldasid
Valguta maanaiste seltsi liikmed
mitmekesiste tegevustega tervise
päeva, kus avati tiigi ääres kuue
trenažööriga välijõusaal ning tut
vustati erinevate seadmete kasu
tamise kasulikkus lihasgruppidele.
„Päeva tegi põnevaks ümber Valgu
ta tiigi toimunud kanuuralli, ton
tide paraad ning samuti oli kõigil
võimalus sõita ponidega ja kasuta
da trenažööre,“ rääkis Saar.
Aasta tervisedendaja aunimetu
se pälvis Elva kesklinna perearsti

keskuse pereõde Karin Tiisler, kes
alustas oma erialast tööd kvalifit
seeritud õena Elvas 1991. aastal.
„Karin Tiisler on abivalmis ja siiras
ning ta on oma tööaastate jooksul
panustanud oluliselt Elva valla ini
meste tervise parendamisse ja ai
danud igati kaasa tervisesõbraliku
elukeskkonna kujundamisele.“
Aasta märkaja aunimetus anti
MTÜ-le Hoolekoda, mille juhatuse
liige on Kai Räisa. Mittetulundus
ühingu Hoolekoda liikmed teevad
vabatahtlikena tänuväärset tööd
ja korraldavad toiduabi jagamist
kogukonna abivajajatele Tartu
Toidupanga kaudu. Peale selle toi
mib ka riideabi jagamine. „Oma
tegevusega on mittetulundus
ühingu liikmed toetanud märki
misväärselt ja aidanud igati kaasa
laste ja perede heaolu edendami
sele ning toimetuleku parandami
sele kogukonnas,“ kirjeldas Saar.
Mittetulundusühingu juhtmõte
on: andmise rõõm on kõige suu
rem rõõm.
Elva valla sotsiaal- ja tervise
valdkonna tunnustamiseks oli
kandidaate võimalik esitada veeb
ruarikuus. Aunimetuste laureaadid
otsustas vallavalitsuse moodusta
tud komisjon.
Lisainfo:
Marika Saar, Elva abivallavanem
marika.saar@elva.ee või
tel 522 7013

Elva valla sotsiaal- ja tervisevaldkonna tunnustamiseks oli kandidaate võimalik esitada veebruarikuus.
Aunimetuste laureaadid otsustas vallavalitsuse moodustatud komisjon.

Lapse toiduraha katmise toetuse
taotluste esitamise tähtaeg on
20. september 2021

» elektrooniliselt Elva valla
e-taotluste keskkonnas SPO
KU, kuhu tuleb sisse logida
ID-kaardiga, Smart-IDga või
mobiil-IDga;
» täites paberkandjal taotluse,
mida saab täita Elva vallava
litsuses või teenuskeskustes
sotsiaaltööspetsialisti juures.

L

apse toiduraha katmise
toetuse eesmärk on vähe
kindlustatud peredele toe
tuse andmine lapse toitlusta
mise kulude katteks koolieelses
lasteasutuses (sh lastehoius), üld
hariduskoolis või kutseõppeasu
tuses käivale lapsele. Toetusega
hüvitatakse üldhariduskooli ja
kutseõppeasutuse õpilase toidu
päeva maksumuse ja riigi poolt
eraldatud koolilõuna toetuse vahe.
Toetuse taotlemiseks esitab
lapsevanem, hooldaja vallavalit
susele taotluse koos lisadokumen
tidega hiljemalt 20. septembriks:

TEGEMIST ON SISSETULEKUST SÕLTUVA
TOETUSEGA.

Foto: Bigstock

Taotlusele on vaja lisada pere
konna kõigi liikmete eelmise kuu
sissetulekute ja perekonna eelmi
sel kuul tasumisele kuuluvate elu
asemekulude suurust tõendavad
dokumendid (töötasu tõendid,
arvelduskonto väljavõte, kom
munaalteenuste arve jms). L
 apse
toiduraha katmise toetus on
sissetulekust sõltuv toetus, mida
on õigus saada perekonnal, kelle
neto
sissetulek (perekonna kõigi
liikmete eelmise kuu sissetulekust
on maha arvatud jooksval kuul

tasumisele kuuluvad eluaseme
kulud) ühes kuus on väiksem kui
riiklikult kehtestatud toimetule
kupiiri kahekordne määr pereliik
me kohta. 2021. aastal on toime
tulekupiir 150 eurot.
Otsuse toetuse määramise koh
ta perioodi 01.09.2021–31.01.2022
eest teeb valla sotsiaal- ja tervise
osakond hiljemalt 30. septemb
riks. Toetust ei maksta üldjuhul
välja toetuse saajale, vaid kantak
se üle teenuse osutaja arveldus
kontole.
Erakorralistel juhtudel võetak
se taotlusi vastu ka muul ajal.
Täiendav informatsioon on lei
tav Elva valla veebilehel www.elva.
ee/lapse-toiduraha-toetus.
Milvi Sepp
milvi.sepp@elva.ee
515 4872
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Elva vald tunnustas silmapaistvaid
ja aktiivseid noori
lauluväljakul Elva valla
õpilaste tunnustamis
üritus 100 Noort Tegi
jat. Sündmusele olid
kutsutud õpilased koos
vanematega valla ühek
sast koolist, kes on oma
Foto: Kayvo Kroon

ELVA VALLA 100 NOORT TEGIJAT.

tegevusega panustanud
nii iseenda, kooli kui ka
kogukonna arengusse.

A

unimetusega 100 Noort
Tegijat tunnustatakse
silmapaistvaid, aktiiv
seid ja uuendusmeel
seid Elva valla koolide õpilasi,
sealhulgas ka vabariiklike olüm
piaadide parimaid ning kuld- ja
hõbemedaliga koolilõpetajaid.
Sel aastal anti välja ka Aasta
noore ja Õpilaste aasta haridusteo
tunnustused.
Aasta noore tiitli pälvis Emily
Hermann. Emily Hermann on iluja rühmvõimlemisega tegelenud

üle kümne aasta. Airi Pärn, kes on
Emily treener, iseloomustab teda
kui ülimalt pühendunud ning töö
kat neiut. Peale selle on aasta noo
rel ka suurepärased õpitulemused
Elva gümnaasiumis, kus ta lõpetab
sel aastal 9. klassi. Emily praktisee
rib ka treeneriametit spordiklubis
Airi.
Õpilaste aasta haridusteo tun
nustus anti Palupera põhikooli
noortele. Kooli õpilasesindus osa
les koos õpetaja Kairit Leesaluga
HARNO projektikonkursil "Idee
viit". Selle tulemusena eraldati
Palupera põhikooli õpilasesindu

sele rahalised vahendid. Projekti
eesmärk oli tuua õpilased lähemale

meediale ja selle loomisele, tarbi
misele ning kriitilisele hindamise
le. Taotletud rahaga soetati vajali
kud vahendid ning tulemuseks oli
kogu kooli puudutava meediaringi
sünd. Palupera põhikooli direktor
Svetlana Variku toob välja, et peab
kõige väärtuslikumaks õpilaste
tohutut iseseisvust ja pealehakka
mist, mis väärib tunnustamist.
Kõik tunnustuse saajad jäädvus
tasid oma nime Elva valla auraa
matusse, neile anti üle tänukiri ja
meene.
Rahalise preemia said medaliga
koolilõpetajad, keda oli sel õppe
aastal kokku seitse. Elva gümnaa
siumi lõpetas kuldmedaliga Kertu

Elvas avati
mälestuspink
tantsujuhtidele
23. juunil avati mälestuspink Elvas
tegutsenud tantsujuhtidele: Helbe
Ots, Aleks Raja, Juta Värk.

N

ende tegevus on ulatu
nud Elvast kaugemalegi.
Helbe Otsa oli Elva
keskkooli algklasside õpetaja ala
tes 1956. aastast ja peagi kohe al
gas ka tema tantsuringide juhen
damine. Läbi aegade oli tal koolis
nii lasterühmad, segarühmad kui
ka neidude rühmad. Elva linnas
juhendas ta täiskasvanute tantsu
gruppe veel Elva kultuurimajas,

OSALEGE
FOTOJAHIS „LASTE
JA NOORTE HÄÄL
KOHALIKU ELU
KORRALDAMISEL“

K

10. juunil toimus Elva

õppetöö või koolivälise

LÜHIDALT

MÄLESTUSPINGI PIDULIK AVAMINE.

Autobaasis ja mujalgi. Teda tun
ti kui kohusetundlikku, ranget ja
täpsust nõudvat õpetajat. Tema
rühmad kuulusid
ülevaatustel
alati parimate hulka ning tema
rühmad osalesid alati nii rajooni
kui ka vabariiklikel tantsu- ja lau
lupidudel. Esimesel vaberiiklikul
koolinoorte laulu- ja tantsupeol
osales ta juba mitmete rühma
dega. Kõikidel rajooni, maakon

Foto:
Kayvo Kroon

na rahvakultuuri sündmustel olid
tema rühmad oodatud. 2002. aastal
omistati Helbe Otsale Ullo Toomi
auaadress. Helbe nimeline tantsu
rühm on tänaseni Elvas tegev. Helbe
viimaseks tegevuseks-juhendami
seks oli Mesimummide memmede
tantsurühm (hilisem Meelespea).
Aleks Raja oli samuti pedagoog
nii koolis kui ka tantsumaailmas
Jõgevamaal, Valgamaal, Tartumaal.

Kasesalu ja hõbemedaliga Merlina
Paljuste. Miina Härma gümnaasiu
mi lõpetas kuldmedaliga Elva valla
noor Oliver Mõttus ning hõbe
medaliga Timmu Õunapuu. Tõrva
gümnaasiumi lõpetas hõbemedali
ga Elva valla noor Ella Maria Raud
ning Hugo Treffneri gümnaasiumi
Kadi-Liis Hansen ja Ave Albert.
Sündmusel lõi muusikalist mee
leolu laulja Uudo Sepp.
Elva valla koolides lõpetas 9.
klassi 164 noort ja 12. klassi 50 noort.
Lisainfo:
Auli Mäesalu, haridusspetsialist
auli.maesalu@elva.ee või
tel 5886 4201

Tema nõudlikkus, korraarmastus
olid teada, teda kuulati ning oldi
tänulikud. Ka temal oli alati mitu
rühma korraga, mis osalesid erine
vatel maakondlikel, vabariiklikel
sündmustel. 2004. aastal omistati
Rajale Vabariigi presidendi Valge
tähe V klassi teenetemärk. Aleks oli
Elvas toimuva Lustipeo üks algata
jatest ja 40 tantsu looja. Elva linn
omistas talle kultuuripreemia Elva
Täht aunimetuse.
Tema viimaseks Elva rühmaks
oli Meelespea.
Juta Värk oli Elva keskkooli alg
klasside õpetaja ja tantsujuht El
vas. Tal oli tantsurühmi nii koolis
(lasterühmad) kui ka Elva EPT-s
segarühm. Sõbraliku ja range tant
sujuhina oli ta hinnatud tantsijate
hulgas.
Kõik need kolm õpetajat on and
nud Elva ja Eestimaa tantsuajaluk
ku tervikuna oma jälje. Nüüd on

õiki alla 18-aastaseid
lapsi kutsutakse mär
kama ja jäädvustama
oma kodukohas paiku, mis tu
leks lapsesõbralikumaks muu
ta, sest on lastele ebamugavad
või suisa ohtlikud.
Samuti on oodatud head
näited kohtadest, kus on las
tega arvestatud ning kus las
tel on hea ja huvitav olla.
Lastel palutakse oma tähe
lepanekud jäädvustada digi
fotodele ja saata fotod koos
lühikese selgitusega e-aad
ressil lasteombudsman@
oiguskantsler.ee.
Fotosid
oodatakse 10. septembrini
2021.
Õiguskantsleri
kantselei
kasutab saadetud fotosid sü
giseste kohalike omavalit
suste volikogude valimiste
eel avalikus teavitustöös, et
juhtida kohalike otsustajate
ja valimistel kandideerijate
tähelepanu sellele, kui oluline
on kohalikku elu korraldades
kuulata ka laste ja noorte ar
vamust.
Lisainfo Märka Last veebi
lehel www.markalast.ee.

nende mälestuseks mälestus
pink Elva lauluväljakul, mis oli
ka nende tantsijate üks proo
vide-esinemiste koht. Olge te
tänatud armsad õpetajad!
Täname kõiki annetajaid,
tantsijaid ja tantsusõpru, kes on
tantsuringides keerutanud ning
elamusi pakkunud nii publikule
kui ka iseendale.
Tants on tervis-energia-rõõm!
Mälestuspingi toetajad: Svetlana Variku, Urmas Kruuse, Heli
Kiis, Kalev Eek, Helve Sepp, Maie
Laasmaa, Helle Saue, Aime Zink,
Mari Novozilova, Karita Vard, Elle
Ott, Monika Pallon, Maia Kukk,
Hele-Kai Remmel, Küllike Muttik, Naisrühm Helbe, Naisrühm
Sinilind, Memmede tantsurühm
Meelespea, Memmede tantsurühm
Hõbemänd, Elva vald
Leelo Suidt,
endine Elva kultuurijuht

5

6

Elva valla leht

19. juuli 2021

Nr 96

KOGUKOND

Kirikuelust Elva vallas

P

uhja Püha Dionysiuse ki
rik läbis aastaid väldanud
uuenduskuuri: parandati,
värviti välisseinad ja uk
sed-aknad, pandi uus katus koos
laetalade proteesimisega ning
paigaldati uus piksekaitse. Selle
hiigeltöö võidukat lõppu tähista
sid nüüd kogudus, praostkond ja
koostööpartnerid piduliku tänu
jumalateenistusega Võidupühal,
23. juunil. Hoone pühitses uuesti
titulaarpraost Eenok Haamer, kaa
sa teenisid Valga praostkonna vai
mulikud ja kirikukoor Dionysius.
Tänukirjad said suurrahastajatest
Tartumaa arendusselts, Elva valla
valitsus ja EKRE, ehitajatest Nova
bild, Magri ja Pilliait ning teised
head koostööpartnerid (seltsimaja,
lasteaed, koolid, raamatukogud).
Avaldame ühtlasi tänu paljudele
kogukonna liikmetele, kes on isik
liku annetusega toetanud Puhja
pühakoja taastamist.

LAULUPÄEV RANNU KIRIKUS.

Foto: Marko Hõrak

Järgmisena kiriku torn
Nüüd on jäänud veel üle käia kiriku
torn, milleks ettevalmistused juba
käivad. „Kirik keset küla” on mitte
ainult pelk kõnekäänd ega ruumi
line tõsiasi, vaid üks nähtamatu
telg, mille ümber kogunenud osali
sed on kogenud midagi rõõmsat ja
edulist.
Kirjeldatud suurtsündmuse var
ju ei saa jääda ka uue veevärgi ja
kanalisatsioonitorustiku rajami
ne Puhja pastoraadi juurde – seda
suuresti Hooandja keskkonnas
kogutud annetuste toel. Kogudus
tänab Marnilo Grupi tublisid töö
mehi. Nüüd on kirikla oma uuen

MATKAMÄNGU EEL.

datud osas täielikult valmis vastu
võtma nii palverändureid kui ka
muid külalisi ja korraldama hoone
avaliku kasutuse käigus kogukon

Järve lasteaia lapsed
käisid õppekäigul

K

iilikeste rühma õpeta
jad kirjutasid 2020. aastal
Keskkonnainvesteerimise
keskusele projekti „Koduloomad
lastele sõbraks“, et lapsed saak
sid vahetult loomadega tegeleda.
Tartumaal pakub seda võimalust
MTÜ Metsaelu Tartumaal, kus
saab tutvuda koduloomade elu
ga, omandada teadmisi loomade
toitmisest ja nende eest hoolitse
misest.
Projekt sai küll rahastuse, kuid

õppekäik lükkus koroonapiiran
gute tõttu 2021. aasta kevadesse.
Kiilikeste rühma lapsed olid sügi
sel ära koolil läinud ning õppekäi
gule sõideti hoopis Millimallikate
rühma laste ning õpetajate Kätri
ni ja Jeleenaga. Lapsed olid elevil
erinevate loomade nägemisest ja
ka sellest, et loomi võis paitada.
Poni ootas kammimist, lambad,
kitsed ja küülikud leiba ja teri.
Lastel oli võimalus korjata kanade
pesast mune ja anda kanadele teri.

Foto:
Tiit Kuusemaa

nale suunatud ettevõtmisi (nt las
telaager augustis).
6. juulil oli taas rahvarohke rõõ
mupidu, sedapuhku Rannu Püha

Martini kirikus. Peeti Valga praost
konna laulupäeva, mille jumala
teenistuse käigus pühitses piiskop
Joel Luhamets kiriku vastvalminud
põranda, kaasa teenisid praostkon
na vaimulikud. Tänukirjad said ra
hastajatest Võrtsjärve ühendus ja
Elva vallavalitsus ning töö teostaja
test Rehe ehitus ja Liivimaa lossid,
peale selle arheoloogid Heiki Valgu
juhendamisel. Üles astusid Elva,

Nõo, Otepää, Puhja kirikukoorid
oma Valga praostkonnast, samuti
lauljad Võru praostkonnast, Tartu
Pauluse ja Viljandi Jaani kogudus
test, Eesti Maaülikooli kammer
koorist Camerata Universitatis.
Pillimänguga toetasid Püha
järveRõngu puhkpilliorkester, Karijärve
Keelpilliorkester, Puhja koguduse
kandlering ja orelil A. Klaus ning
M. Olev. Lastenäidendi korraldas K.
Lõhmus.
5.–7. juulil toimus Soontagal
praostkonna lastelaager noortejuhi
Kristiina Lõhmuse juhtimisel, mis
oli erakordselt arvukas ja kus poo
led lapsed olid Elva piirkonnast.
Koos täiskasvanute tugimeeskon
naga osales ligi 90 inimest. Laager
oli lastele tasuta ja sellesse panus
tasid vabatahtlikena vaimulikud
Valga, Viljandi, Tartu ja Tallinna
praostkonnast ning Elva, Nõo, Puh
ja ja Tartu Maarja koguduste tööte
gijad, samuti misjonärid Soomest,
kaitseliitlased, nukuteater Talleke
ning muidugi sponsorid. Kolm öö
päeva ilusat ilma, telkimist, uju
mist ja muud füüsilist tegevust,
kalastamist, laulmist, näitlemist,
lõkkeromantikat, palju uusi sõpru –
kõik see kokku andis lastele vita
miinisüsti nii uueks kooliaastaks
kui ka kogu eluks.
Tiit Kuusemaa

KIILIKESTE
RÜHMA LAPSED
SAID PONI
KAMMIDA.

Foto: erakogu

LÜHIDALT
ELVA VALLA
ÜLDPLANEERINGU
AVALIKUD
ARUTELUD
12.08 Elva Kultuurikeskuses
(Kesk 30 Elva linn) kell 18;
16.08 Rõngu Rahvamajas
(Valga mnt 12 Rõngu alevik)
kell 18;
18.08 Puhja Seltsimajas
(Viljandi tee 24 Puhja alevik)
kell 18;
24.08 Rannu Rahvamajas
(Elva tee 7 Rannu alevik)
kell 18;
25.08 Hellenurme teenuskes
kuses (Vallamaja Hellenurme
küla) kell 18;
26.08 Konguta Rahvamajas
(Annikoru küla) kell 18.

KAUNI KODU
KONKURSS OOTAB
KANDIDAATE

V

eel on võimalik esita
da kandidaate „Elva
valla kaunis kodu
2021" konkursile.
Andke meile kaunist ko
dust teada hiljemalt 30.
juuliks e-aadressile elva@
elva.ee märgusõnaga „Kaunis
kodu" saates meile kauni kodu
foto, selle omaniku e-aadressi
ning telefoninumbri, et saak
sime oma küllatulekust ette
teatada.
Lisainfo:
Jaanika Saar, tel 5348 1114

Elevust tekitas luttidest meis
terdatud udar, millest sai piima
(vett) lüpsta. Uuriti veel erineva
te kodulindude mune (kana, part,
hani, vutt, jaanalind) ja võrreldi
munade suurusi. Vallatu kassi
poiss nõudis pidevalt tähelepanu
ja jooksutas lapsi.
Tagasiteel rääkisid lapsed loo
madest ja ka sellest, millised loo
mad on neil endal kodus.
Järve lasteaia õpetajad plaani
vad järgneval kevadel teha uue
projekti ja leida uue toreda koha
õppekäiguks, et lapsed saaksid
taas vahetult tutvuda loomade ja
taimedega.
Anne Ruubel
Kiilikeste rühma õpetaja
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Elav Elva kutsub osa
võtma fotokonkursist
8. juuli õhtul tutvustati restoranis Wabrik kõikidele huvilistele
Elva valla uut turismibrändi Elav Elva. Sellega seoses kuulutati
välja ka fotokonkurss #elavelva.

E

lav Elva kutsub kõiki külastajaid ja
elanikke jagama oma meeleolukaid ja
põnevaid kogemusi Elva vallas puha
tes, matkates, sportides, kultuuri nau
tides või igapäevaelu toimetusi tehes. Selleks
tuleb oma sotsiaalmeediapostituse juurde
märkida #elavelva või postitada oma foto/vi
deo fotokonkursi Facebooki lehele, et kõik põ
nevad seiklused oleksid ülesleitavad.
Teemaviitega #elavelva fotodest valitakse
välja parimad ning need hakkavad kaunista
ma Elva keskväljaku galeriid. Elva valla kom
munikatsioonijuht Merilyn Säde ütles, et Elva
keskväljaku galeriist saab valla esimene n-ö
elav galerii, kus hakatakse iga mõne aja tagant
fotosid uute vastu välja vahetama.  
“Kõik galeriisse minevad fotod valitakse
välja nende seast, kes kasutavad oma seik

luste markeerimiseks sotsiaalmeedias viidet
#elavelva või lisavad oma foto ürituse

lehele. Jälgime viite kasutamist jooksvalt ning
uuendame galeriid, et anda edasi Elava Elva
kõige põnevamad, meeleolukamad ja huvita
vamad hetked,” ütles Säde.
Elav Elva ühendab kogu Elva valla piirkon
na võimalused nii suvel kui ka talvel. Elav Elva
aitab leida üles Elva valla pärlid - erinevad siht
kohad, kaunid vaatamisväärsused, sportlikud
tegevused, kultuursed vahepalad ja metsiku
looduse nautimise võimalused.
Elva valla puhkamis- ja tegevusvõimalused
leiate: www.elavelva.ee  
Lisainfo:
Kertu Vuks, abivallavanem
kertu.vuks@elva.ee  

Teemaviitega #elavelva fotodest valitakse välja parimad
ning need hakkavad kaunistama Elva keskväljaku galeriid.

KODULUGU

Ajalugu kordub ehk poolakad Elvas
Ajalugu kordub aga mitte päris ühtemoodi.
Korduskujundiks on tunnistatud spiraal.

K

a Elva valla maadel võib
meie ajal kohata hooaja
lisi tööinimesi, keda me
ukrainlasteks kutsume. Ukrainast
nad siia sõidavad. Väidetavalt kor
raldatakse paljude nende tööhõi
vet hoopis Poolast, kus on tekita
tud vahendusfirmad.
Rahvus ei oma mingit tähtsust.
Eestist põrutasid lähiminevikus
Soome, Iirimaale ja Saksasse sa
muti eri rahvustest inimesed. Seal
kutsutakse neid kõiki eestlasteks.
Ukrainlaste puhul on reeglina
tegu tublide töörabajatega, kes os
kavad ka kõige rutiinsema tegevu
se juures kasutada isegi ilumeelt.
Seda sunnib väitma aastateta
gune juhtum kunstnikust sõbra
ga, kes otsustas sauna ehitada ja
palkas selleks ukrainlase. Kui leili
ruum valmis sai, pidi mu esteedist

sõber pikali kukkuma – saunalava
oli servatud väga keerulise must
riga kaunistatud laudadega. Nagu
need vanade slaavi tarede katuse
viiludel on.
Päris üllatus seisis veel ees. Kui
küsisime, milliste riistadega meis
ter need keerulised mustrid ja väl
jalõiked tegi, saime vastuseks, et
tavalise kirvega. Ja see oli tõesti
imeriist – terav kui šiletitera.
Ajaloolase jaoks seisab suur
põnevus selles, et lääneslaavlased
ei tule meie juurde tööle esimest
korda. Esimene kord leidis sünd
mus suuremas ulatuses aset 1938.
aastal
Juba 1937. aasta kevadel peeti
Elvas, muidugi seltsimajas, piir
konna taluperemeeste üldkoos
olek. See kandis toona kõlavat
nime “põllumeeste konvent”. Sõna

“Konvent” võeti lausa ladina kee
lest, mis tähendab kokkutulekut.
Selles koostegevuse vormis
polnud midagi erilist. Juba tsaari
ajast oli meie maal väga popp luua
seltse ja tegutseda koos. Kahe sõja
vahel hakkasid tegutsema valda
de põllumeeste kogud, 1931. aastal
asutati Põllutöökoda ja selle all
asutusteks saidki 72 põllumeeste
konventi.
Tuleme nüüd 1937. aasta aprilli
kuu koosoleku juurde tagasi. Siin
võeti vastu otsus tellida Poolast ja
Leedust taludesse odavat tööjõu
du. Asi aga hakkas venima. Ideest
sai asja alles aasta hiljem.
Maa Hääle teatel (15. aprill
1938) liikus Elvas ringi jõuk poola
põllutöölisi. Mitmed neist pöör
dusid toidu saamiseks elvalaste
poole. Poolakad olid saadetud
reedel ette teatamata Elva, kuna
konsulent oli taluperemehed poo
lakate saamiseks kutsunud kohale
esmaspäevaks. Paarikümnest Elva

saadetud poolakast suudeti küm
mekond kohe maale saata, teata
des poolakate saabumisest sinna,
kus võimalik, telefoni teel. Osa
poolakaid jäi omapead uitama.
Kuna neil raha ega toitu polnud,
pidid nad almust manguma ja
tasuta öökorterit otsima
Teema oli üleval ka sama lehe
19. aprilli numbris: “Elva konven
ti saabus 120 poolakat. Konvendi
abiga paigutati kohale ligi 100.
Poolakate kauplemisel Elva selt
simajas oli toodud korda looma
politseikordnik. Viimane laskis
seltsimaja saali ainult poolakaid
ja talunikke, kuna kõrvaline ele
ment viibis koridoris. Suur osa
taluperemehi ja poolakaid sobi
tasid kokkuleppe omavahel ja ai
nult väike osa pidi leppima neile
määratud peremeestega. Paljud
poolakad esitasid lisatingimusi
ja nõudsid palgalisa. Ühel juhul
kanti lepingusse sulasele 40 kr.
kuupalk.”

1940. aasta Maa Hääl kirju
tas oma 17. aprilli numbris jälle
poolakatest: “Elva konvendis on
välistööliste nõudmine 3 korda
väiksem mullusest. 15. apr. mil
lõppes Leedu poolakate tellimise
tähtaeg, oli Elva konvendis nõud
mine 30 välistöölisele. Möödunud
aastal töötas konvendis 150 poo
lakat.” Seekord asjad enam Elvaga
seotud ei olnud.
PS. Jääb veel üle teha väike täp
sustus. Need, kes kahe sõja vahel
Elva kanti tööle tulid, võisid pea
miselt olla ukrainlased ja valgeve
nelased. Vahetult enne suurt sõda
tormasid Stalini väed sakslastega
võidu haarama Poola alasid, mis
Venemaal ristiti “Lääne-Ukrai
na ja Valgevene vabastamiseks”.
Seega enamus 1930. aastate hoo
ajatöölisi võis olla ukraina ja val
gevene soost. Igatahes kui mõned
kohalikud venelased neid õrrita
sid suuremat palka küsima, said
“poolakad” neist väga hästi aru.
Kalju Hook
Koduloo rubriigis kirjutab
Kalju Hook Elva vallaga
seotud inimestest, kohtadest ja
sündmustest
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LÜHIDALT

Koerte ja kasside
vaktsineerimine
marutaudi vastu
Elva vallas toimub kasside ja koerte marutaudi vastu tasuta
vaktsineerimine sel aastal 11.,12. ja 15. augustil.
11. AUGUST 2021 RANNU JA RÕNGU PIIRKOND

Rannu alevik. Kaupluse parkla

9–9.30

Kureküla alevik. Mõisa tn 1

9.45–10.15

Väike-Rakke. Sangla kaupluse parkla

10.30–11

Valguta küla. Seltsimaja

11.30–12

Teedla küla. Bussipeatus

12.15–12.30

Rõngu alevik. Bussijaam (Turuplatsi)

12.45–13.15

12. AUGUST 2021 KONGUTA JA PUHJA PIIRKOND

Annikoru küla. Annikoru tee 16, (endise katlaja 9–9.15
ma juures platsil)
Karijärve küla. Bussipeatus

9.30–9.45

Ulila alevik. Pargi tn 1 park

10.15–10.30

Rämsi küla. Keskuse tee 4

10.45–11

Puhja alevik. Nooruse tn 3 parkla

11.15–11.45

Rannu, Puhja, Konguta ja Rõngu piirkonnas teostab vaktsineerimist Tartumaa volita
tud loomaarst Aivar Lastik (tel 513 6245).
Kompleksvaktsiini (katk, hepatiit, paroviirus) või kiipimise soovi korral teatada sel
lest eelnevalt (tasuline).
15. AUGUST 2021 ELVA LINN

Jaani 12, Elva linn, Paarisjalga Loomakliinik

PUHJA LASTEAED
PÄÄSUSILM
Kuulutab välja konkursi
ERIPEDAGOOGI
Ametikohale koormusega 0,5
LIIKUMISÕPETAJA
Ametikohale koormusega 0,75
ÕPETAJA
Ametikohale koormusega 1,0
ABIÕPETAJA
Ametikohale koormusega 1,0
Tööle asumine august-september 2021.a.
Nõudmised kandidaadile:
» kvalifikatsiooninõuetele vastav
haridustase;
» soov töötada lastega;
» valmisolek meeskonnatööks;
» loovus, rõõmsameelsus.

Kandidaatidel palume esitada:
» kirjalik avaldus;
» CV;
» motivatsioonikiri;
» kvalifikatsiooninõudeid tõendavate
dokumentide koopiad.

Ootame avaldusi 3. augustini 2021
aadressile Nooruse 6, Puhja, Elva vald, 61301või
e-aadressile leelo.suidt@elva.ee
Lisainfo telefonil 509 1288

Avalda kuulutus Elva valla lehes
Kirjutage infoleht@elva.ee või helistage telefonil 730 9882.
Reklaami suuruste ja hinnakirja kohta lugege lähemalt www.elva.ee/infoleht.

12–15

Võimalik teostada ka kompleksvaktsiini (katk, hepatiit, paroviirus) loomaarstiga koha
peal kokku leppides (tasuline). Hille Laos (tel 557 8806).
Marutaudi vastu vaktsineerimine on kohustuslik mitte harvem kui üks kord 24 kuu
jooksul. Märgitud aegadel ja kohtades on marutaudi vastu süstimine tasuta. Koerad
tuua süstimisele jalutusrihma otsas, kurjad koerad suukorviga. Kaasa vaktsineerimis
tunnistus või looma pass.

Kui laul teeb rinna rõõmsaks

R

akvere teatri „Liht
salt, rõõmuks” on
sündinud laulvate
näitlejate soovist pakkuda
publikule
ühte
üdini
rõõmsat ja mõnusat õh
tut. Selleks on kontsert
lavastuses
esitamiseks
välja valitud oma lemmik
lood, nii Eesti estraadi
klassikast,
poplugudest
Foto:
„LIHTSALT, RÕÕMUKS".
Kalev Lilleorg
kui ka maailmaparemi
kust – Artur Rinnest Vai
ko Eplikuni, sekka Queen ja The Beatles. Rõõmsad ja lüürilised laulud toovad naeratuse
suule ja viivad kuulajad seiklema elu ja armastuse radadele.
„Lihtsalt, rõõmuks” räägib sõprusest, meeste ja naiste vahelistest suhetest, mõistmi
sest ja mittemõistmisest, koostegemise rõõmust. Laval on viis meest ja üks naine ning
õhtu möödub vallatu koketeerimise saatel. Tahad või ei, aga laul teeb rinna rõõmsaks.
See on lavastus sellest, mis liigutab inimest kurbuses ja rõõmus, üksinduses ja
armastuses – muusikast. Lavastuse idee ja teostuse taga on Toomas Suuman, Silja
Miks, Margus Grosnõi, Madis Mäeorg, Imre Õunapuu, Vootele Ruusmaa (külalisena) ja
Teno Kongi (külalisena).
Etendus on võimalik vaadata 18. augustil kell 19 Elva kultuurikeskuses.
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MTÜ Elva aianduse ja mesinduse selts kutsub
Avatud aedade päevale
25. juulil toimub ringreis eelnevalt kokkulepitud Elva linna ja valla aedadesse.
Osavõtu soovist palume teatada 23. juulini tel 522 6891, 524 0241 või e-aadressil
eams@hot.ee.
Buss väljub Elvast Kesk 19 juurest kell 9.30.
Ettevõtmist toetab Elva vald.

Teavitus

Ulila raamatukogul on uus telefoninumber – 5857 1688.

Istungite kokkuvõtted
Kõikide Elva vallavalitsuse istungite kokkuvõtetega on võimalik tutvuda veebilehel
www.elva.ee/valitsuseistung ning vallavolikogu istungite kokkuvõtetega
www.elva.ee/volikogu-istungite-kokkuvotted.
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KUULUTUSED
Soovin vahetada 2-toalise korteri
Karksi-Nuias korteri vastu Elva linnas.
Korter peab asuma maja viimasel korrusel.
Tel 5459 4038
Soovin üürida korteri Elvas või Rõngus.
Tel 5670 4934
Piirikivi talu müüb maasikaid (sordid:
polka ja sonsatsion) ja vaarikaid (sordid:
Glen Dee ja Glen Ample). Lisainfo: Triin,
5677 3023
Ehitus-, remont- ja renoveerimistööd.
Kõik vajalikud tööd kodule ilusa ilme loomi
seks ühest kohast. Sisetööd, välitööd, abi -ja
kõrvalhoonete ehitus. Tel 5672 6823,
www.teenustööd.ee
Saeketaste ja -kettide teritus ja parandus.
Höövliterade teritus. Tel 5198 4130
Kasumetsa küttekontor: erinevat sorti
kvaliteetsed küttepuud veoga.
Tel 529 2305, www.kasumetsa.ee
Müüa kvaliteetset puitbriketti ja pelletit.
Info ja tellimine telefonil 511 9782
Müügil kuivad klotsid 60 liitristes võrk
kottides. Soodushind 2,5 €/kott. Alates 40
kotist 2,25 €/kott. Vajadusel transport. Tarm
AS info ja tellimine telefonidel 507 2419,
734 9991

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
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
Muru niitmine ja aiatehnika remont, vaja
dusel transport. Tel 5340 7836
Ohtlike puude raie ja hooldus. Tel 5686 6157
Ohtlike puude langetamine ja hooldus.
Okste, lehtede äravedu ja muud haljastus
teenused. www.igihaljas.ee, tel 5650 1649

Ostan Sõidukeid. Seisukord ei ole oluline!
Romud/kaua seisnud/sõidukorras. Kustuta
me ka sõiduki registrist. 5627 6012
Bosch autodiagnostika, konditsioneeri
täitmine (R134A), sõiduautode remont
ja hooldus, (hammasrihmade vahetus;
veermiku, pidurite hooldus ja remont jne),
varuosade müük. Elva. Tel 5597 7007
Hooajaks vajatakse maasikakorjajaid
Elvast 7 km Rannu poole. Info telefonil
5691 2150 või 5691 2151
Otsime Otepääle osalise tööajaga
puhastusteenindajat. Infot saab telefonil:
5302 3452
Müüa Raidwood voodrilauad 155tk,
kuusk 21x120x5100 (kattev laius 105).
AB-peensaetud poolpunn, toon: T7012
(heleroheline). Lisainfo tel. 504 9410
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PAKUME
TALUPIIMA JA
PIIMATOOTEID:
hapukoort, kõvajuustu,
grilljuustu, kohupiima.
Hapukoore ja piima jaoks
kaasa võtta purk.
Alates 20. juulist T ja R
Elva kesklinna Coopi juures
kell 13.30, raudteejaamas
kell 13.45 ja Pikk tänav 71
kell 14.
Sõidame punase bussiga.
Lisainfo telefonil 529 0955

Kolimisteenus, transportteenus, kuller
teenus. Soodsad veod Elva-Tartu-Tallinn-
Elva. Vedu Jäätmejaama. Kasutatud asjade
ost ja müük. Tel 505 6425
Boilerite paigaldus ja puhastus. Santehni
lised tööd. Ehitus- ja remonditööd. Vanni
tubade remont. Tel 5362 6227
Pottsepatööd, kaminad, ahjud, pliidid.
Tel 5348 0240
Kõik pottsepatööd, telefon 5851 9785

Sind leinama jääb kodumaja, igatsema koduõu.
Südamlik kaastunne Märdile ja tema lähedastele kalli õe

Aime Pruuli
kaotuse puhul.
Mälestavad Karin, Getter, Maire ja Erbert

Mälestame
head naabritädi

Traagiliselt lahkus
meie kallis klassiõde

Salme Tamm’e

Salme Tamm

Rõngu Aia 1 elanikud
Rein, Laine, Kati,
Elvi, Maarja, Ovo, Merike,
Lea, Viktor

Südamlik kaastunne
Helile kalli ema ning lähedastele
vanaema ja vanavanaema

Linda Laumets’a

Mälestame.
Avaldame kaastunnet lähedastele.
Palupera kooli 1954 a. lõpetanud
ja klassijuhataja L. Suu

Mälestame
head naabrinaist

Linda Laumets’a

kaotuse puhul.

ja avaldame kaastunnet
tema lähedastele.

Mälestavad Vilma, Tiina,
Märt ja Eda peredega

Prk. Klais ja Saks
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TEATED
Elva valla sündmuste kalender
Sündmustekalendris võib 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. juuli

Kadri Jürimaa maalinäitus
„Looduse ilu ja võlu“
Elva ujula asukohavalikute eelanalüüsi
avalik arutelu
KultuuriKolmapäev vol 4
AGULIHÄRRAD. Sõnalis-muusikalised
vested inimloomuse ainetel
Kontsert: Helisev Horoskoop
XVIII Rannu Cup 2021 jalgpallis

Elva kultuurikeskus

tasuta

19. juuli kell 18
21. juuli kell 19
23. juuli kel 19
24. juulil kell 14
25. juuli kell 10
28. juuli kell 19
28. juuli kell 19
30. juuli kell 19

30. juuli kell 19
30. juuli kell 20
31. juuli kell 20
1. august kuni
30. september
4. august kell 19
4. august kell 19
7. augustu kell 20
8. august kell 20
10. august kell 21
11. august kell 19
12. august kell 20
13. august kell 21
14. august kell 10
14. august kell
9–15
14. august kell 13
14. august kell
15. august kell 11
16. august kell 19
18. august kell 19
19. august kell 19

20. august kell 13

20. august kell 14
augusti lõpuni

KultuuriKolmapäev vol 5
Bonzo kontsert
Kontserdisarja "Sõstrapõõsaste vahel"
avakontsert. Esinevad Marek Sadam ja
Tõnu Laikre
Kirepi juulipäev
Tantsuõhtu ansambliga Kruiis
Sumeda suveõhtud terrassil
ansambliga Hellad Velled
Näitus - Narva Kunstiühingu "Vestervalli"
KultuuriKolmapäev vol 6
Kontsert: Jää-äär
Kontsert: Nublu
”Laulmata laulud” –
Toomas Uibo, Saara Pius & Mait Malmsten
Film: Kratt
KultuuriKolmapäev vol.7
Armuoru Õhtulood. Murueit ja tema tütred.
Film: Mandariinid
Elva triatlon
Laat
Kontserdisari "Puhja Kirikuaidakohviku kontsert", vol 3. Esineja kandlemees Sander Karu
Ulila Pehme Folgi Festival / UPFF
Elva avaveeujumine
Veskikontsert: Kärt ja Tõnis ja laulud
Rakvere teater "Lihtsalt, rõõmuks"
Kontserdisarja "Sõstrapõõsaste vahel"
2. kontsert. 30. aastat Eesti iseseisvuse
taastamisest. Esineb Alen Veziko
I Elva kogukonnamängud. Külade sõpruskondade ja asutuste vahelised lõbusad võistlused,
kohalike toodete laat, kontsert, tantsuõhtu
Elva Elamusjooks
Hellenurme Veskijooga,
esmaspäeviti kell 18.30

Elva kultuurikeskus

Kristofer Tera

sündis 14.05.2021

Selene Sulamägi
sündis 27.05.2021

Andri Vorobjovski

Elva keskväljak

tasuta

Elva kultuurikeskus

21 € / 24 €

Uderna mõisa saal

10 €

Rannu kooli staa
dion
Elva keskväljak

osalustasu

Verevi motelli aed

täpsustamisel

Kõhe talu

10 € / 15€

tasuta

Kirepi külaplats

5€

Aakre laululava

5€

Rõngu rahvamaja
sisehoov
Elva kultuurikeskus

10 € / 15€

Elva keskväljak

tasuta

Verevi motelli aed

17.90 €

Restoran Wabrik
hoov
Arbi järve ääres

15 € – 75 €
25 € – 30 €

Konguta rahvamaja

4€/5€

Elva keskväljak

tasuta

Tulimägi, Armuorg

tasuta

Hellenurme veski
muuseum
Verevi järv

tasuta
osalustasu

Elva lauluväljak

tasuta

Puhja kiriku aed

tasuta

Ulila suveaed

vabatahtlik
annetus
täpsustamisel

Verevi järv

osalustasu

Hellenurme veski
muuseum
Elva kultuurikeskus

16 € / 22 €
14 € – 17 €

Teekalda puhke
maja

10 € / 15€

Annikoru laululava

tasuta

Annikoru männiku
liikumisradadel
Hellenurme veski
muuseum

Osalustasu 10 €

LISAINFO ELVA.EE/KALENDER VÕI ELVA VALLA ÄPIST

Elva valla leht

tasuta

Tervitame uusi
ilmakodanikke!

10 € / kord

sündis 31.05.2021

Tomi Tammeväli
sündis 01.06.2021

Kermo Krõlov

sündis 03.06.2021

Henri Hook sündis
04.06.2021

Triinu-Liisa Ostrat
sündis 06.06.2021

Harold Krimberg

Rahe Vägi
Uiboupin

sündis 07.06.2021

Hannaliis Kivisikk

sündis 09.06.2021

Siim Sander

sündis 14.06.2021

Hannes Mõtus

sündis 19.06.2021

Elli Raim

sündis 19.06.2021

Rainer Paju

sündis 26.06.2021

Lisell Batško

Iida Tamm

sündis 27.06.2021

Mialy Väljaots

sündis 27.06.2021

Tim Kreitsberg

sündis 01.07.2021

sündis 15.06.2021
sündis 15.06.2021
sündis 18.06.2021

Liilia Kuusma

Henrik Lessing

Meleri Piirisild

sündis 18.06.2021

sündis 07.06.2021

Elva vald mälestab
Tõnu Kopp

14.12.1948-04.06.2021

Salme Tamm

Luule Miina

23.01.1940-18.06.2021

01.06.1934-29.06.2021

02.11.1944-08.06.2021

19.06.2021

Arvi Liiv 03.11.1936-

Koidula Asberg

August Veber

Jevdokia Pronin

Irina Pärt

Virve-Laine Rosin

Linda Kaseväli

Õilme Pikkajago

Valve Rikka

Peeter Kalliver

Aleksei Gussev

Linda Laumets

Tatjana Judina

Leonhard Linnas

Mare Kõks

Veera Luga

Eino Altin

07.09.1947-08.06.2021
19.09.1935-09.06.2021
27.10.1949-09.06.2021
22.08.1930-12.06.2021
15.08.1940-14.06.2021

09.03.1934-21.06.2021
23.11.1935-21.06.2021
25.12.1944-23.06.2021
07.03.1930-24.06.2021

27.06.1926-30.06.2021
30.03.1964-30.06.2021
21.03.1938-02.07.2021
01.02.1952-03.07.2021
12.11.1933-06.07.2021

27.09.1934-24.06.2021

Tänusõnad
Rõngu hooldusravikeskus tänab Bacula AS-ile, kes kinkis hooldus
ravikeskuse vanuritele õhtuooteks magusaid ja värskeid maasikaid.
Aitäh!

Elva saun on avatud
Elva saun asub aadressil Puiestee tn 2, Elva linn. Saun on avatud iga
neljapäev, reede ja laupäev kell 13–20. Viimased inimesed lubatakse
sauna tund enne sauna sulgemist.
Lisainfo telefonil 527 4620

Väljaandja: Elva vallavalitsus • Toimetaja: Triinu Paas • Küljendus: Taivo Org • Trükk: AS Printall • Kojukanne: Omniva ja
ExpressPost • Tiraaž: 6550 • Järgmine leht ilmub 16.08.2021 • Kaastöö esitamise soovist teatada 02.08.2021 kell 15
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