Raamatu
kogudest saab
tõendi

Tugigrupid
alustavad
koolitustega

Paneme Elav
Elva brändi
elama

LK 2

LK 3

LK 6

Elva valla leht

16. AUGUST 2021, NR 97
infoleht@elva.ee
elva.ee / 730 9882
facebook.com/elvavald

Augustis saab Elva valla eri piirkondades
end COVID-19 vastu vaktsineerida
miseks korraldatakse samuti Elva
vallas järgmine vaktsineerimisring,
kuid soovijatel on võimalus saada
teine süst ka Elva haiglas või Tartu
Ülikooli Kliinikumis.
Elva haiglas on võimalik alates 12.
augustist kuni oktoobrikuu lõpuni lasta end tasuta COVID-19 vastu vaktsineerida igal neljapäeval
kell 13–16. Vaktsineeritakse Pfizeri
ja Moderna vaktsiinidega. Moderna
vaktsiini kasutamisel tehakse teine
süst nelja nädala pärast ja Pfizeri
vaktsiini kasutamisel kuue nädala
pärast. Pärast esimest süsti registreeritakse kohe ka teise süsti aeg.

Vajalik on ette
registreerimine
Elva vallavalitsus koostöös Tartu Ülikooli Kliinikumi ja Tartu linnaga korraldab augustis Elva valla eri
piirkondades COVID-19 vastu tasuta vaktsineerimise. Peale selle saab lasta end vaktsineerida alates 12.
augustist igal neljapäeval Elva haiglas.

E

lva
vallavanem
Heiki
Hansen kutsub üles kohalikke elanikke aktiivselt
kasutama koju kätte toodud vaktsineerimise võimalust.
See on kõikidele, kel ei ole seni
olnud aega või võimalust sõita

Tartusse end vaktsineerima. „Pa
nen kõigile südamele, et vaktsineerimine on ainus tõhus viis, kuidas
end, oma lähedasi ja töökollektiivi
koroonaviiruse leviku eest kaitsta.
Vaktsineerimine aitab ühis
konna
avatuna 
hoida. Mina olen juba
vaktsineeritud ja kutsun kõiki üles
kindlasti ka ennast vaktsineerima,”
sõnas Hansen.

Elva abivallavanem Marika Saar
ütles, et juba lähitulevikus küsitakse üritustel, toitlustusasutuses,
huvitegevuses, kontsertidel, teatris, kinos, muuseumites, näitustel
ja treeningrühmades vaktsineerimis- või läbipõdemistõendit või
negatiivset testitulemust. Ta lisas,
et tõendite kontrollimine aitab vähendada viiruse leviku ohtu kollektiivsetel kogunemistel ning see on
oluline selleks, et saaksime tunda
end turvalisemalt.
„Mida rohkem on inimesi vaktsineeritud, seda suurem on tõenäosus, et üritusi ja muid vabaaja veetmise võimalusi ära ei keelata. See

VAKTSINEERIMISAJAD JA KOHAD:
» 18. augustil kell 11–13 Rannu COOP poe juures vaktsineerimisbuss;
» 18. augustil kell 14–15 Annikorus Konguta kooli ees vaktsineerimisbuss;
» 19. augustil kell 11–14 Puhja seltsimaja parklas vaktsineerimisbuss;
» 19. augustil kell 15–17 Ulila keskuse juures vaktsineerimisbuss;
» 20. augustil kell 11–13 Palupera pritsikuuri juures vaktsineerimisbuss;
» 20. augustil kell 14–16 Hellenurme teenuskeskuse parklas vaktsineerimisbuss;
» 24. augustil kell 11–14 Rõngus COOP poe juures vaktsineerimisbuss;
» 24. augustil kell 15–17 Aakre rahvamaja juures vaktsineerimisbuss;
» 25. augustil kell 11–16 Elvas turuplatsi pargis vaktsineerimisbuss.

otsus sõltub muidugi sellest, milline on koroonaviiruse levik. Seega
peale selle, et vaktsineerimine võimaldab tegeleda sulle meelepäraste
tegevustega, on see ainus viis viiruse leviku peatamiseks. Igaüks saab
võtta vastutuse ja anda oma panuse,

et viirusest võitu saada,” ütles Saar.
Elva valla eri piirkondades
vaktsineeritakse tasuta kõiki
vähemalt 12-aastaseid Pfizeri

vaktsiiniga ning vaktsineerimiseks ei ole tarvis aega ette registreerida. Teise vaktsiinidoosi saa-

Elva haiglas vaktsineerimiseks
tuleb end registreerida digiregistratuuris või helistades Elva haigla
registratuuri tel 737 0300.
Peale selle on Elva valla elanikel
võimalik lasta end vaktsineerida
ka Tartu vaktsineerimiskeskuses
(Ihaste tee 7) kuni augustikuu lõpuni ette registreerimata.
Elva vallaga seotud vaktsineerimisinfo leiate ka valla kodulehelt
www.elva.ee/vaktsineeri.
Rohkem infot koroonaviiruse
vaktsineerimise osas leiate aadressilt vaktsineeri.ee ja saate telefonil
1247, kust saab infot kõige lähemate vaktsineerimispunktide kohta ja
kus saab juba ka kohe aja broneerida. Samuti saab sealt infot ilma eelregistreerimiseta vaktsineerimis
ürituste kohta.
Lisainfo:
Merilyn Säde, vallavalitsuse
kommunikatsioonijuht
merilyn.sade@elva.ee või
tel 5915 1120
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Raamatukogudes ja teenuskeskustes
saab COVID-19 tõendit printida
Elva valla raamatukogude ja teenuskeskuste

KONTAKTID JA LAHTIOLEKUAJAD

töötajad abistavad kõiki,

Elva valla raamatukogude lahtiolekuajad:

kes soovivad endale luua

» Elva linnaraamatukogu suvine lahtiolekuaeg E-R kell 11–18, tel 745
6752 või 5300 2054.
» Aakre raamatukogu E kell 10–18; T–N 9–16; R 9–14, tel 5196 0008.
» Konguta raamatukogu E kell 12–18; T–N 13–19; R 9–15, tel 745 9645.
» Puhja raamatukogu T–R kell 11–18; L 10–13; tel 5345 6688.
» Ulila harukogu E kell 16.45–18; T 10–18, K 16.45–19; N 10–18.
» Uula harukogu T, N, R kell 12–16; K 14–18; L 10–14.
» Rannu raamatukogu E, T, N, R kell 10–16; K 12–18, tel 745 4151.
» Sangla harukogus T, N kell 10–16; R 8.30–13.
» Rõngu raamatukogu E, T kell 9–17; septembris ka N,R kell 11–17 ja
L 9–13, tel 5669 6142.
» Hellenurme harukogu E kell 8–17; T, K, N 8–13.30.
» Koruste harukogu L kell 10–15.
» Teedla harukogu E ja R kell 10–17.
» Valguta harukogu T kell 10–16; N 10–17.

Euroopa Liidu digitaalse
COVID tõendi. Abistatakse nii seadmesse alla
laadimisel kui ka tõendi
printimisel. Tõendi trükkimine on tasuta.

K

indlasti tuleb raamatu
kokku
kaasa
võtta
ID-kaart koos PIN-koodidega, ilma nendeta ei ole
võimalik digitõendit luua ja välja
trükkida.
Kui olete oma nutiseadmesse
tõendi laadinud, siis ei ole seda
tarvis eraldi välja printida. Tõendit on võimalik näidata ka nutiseadmest.
Luua on võimalik kolme erinevat tõendit: vaktsineerimis-,
läbipõdemis- ja testitõendit.

Teenuskeskustes vastuvõtt etteregistreerimisel:
»
»
»
»
»

Konguta teenuskeskus tel 523 9389
Puhja teenuskeskus tel 504 9912
Palupera teenuskeskus tel 511 2479
Rõngu teenuskeskus tel 509 6202
Rannu teenuskeskus tel 525 3370

EL digitaalne COVID testitõend
võimaldab Eestis Sars-Cov-2 negatiivse PCR testi andnutel tõendada

Ürituste ja tegevuste
külastamise juhend

S

eoses Vabariigi Valitsuse
kehtestatud
piirangutega tuletame meelde
reeglid, millega tuleb
arvestada Elva vallas mõnda üritust külastades või tegevustes
osaledes.
Alates 9. augustist ei kontrollita nakkusohtu ainult nendel üritustel ja tegevustes, kui piirarvud
on sisetingimustes kuni 50 inimest ning õues kuni 100 osalejat.

Koroonaviirusega
seotud kontroll
Kõigil Elva vallas toimuvatel üritustel ja tegevustes, kus osaleb
siseruumides üle 50 ja väljas üle
100 inimese kontrollitakse, kas
osalejad on läbinud vaktsineeri-

miskuuri, COVID-19 haiguse läbi
põdenud või ta on negatiivse testitulemusega.
Negatiivne
testitulemusena
aktsepteeritakse kuni 48 tundi
varem tehtud antigeeni kiirtesti
või kuni 72 tundi varem tehtud
PCR-testi. Negatiivset testitulemust peab tõendama.
Seega tuleb üritusel osalejal arvestada, et:
» Üritusel osalemiseks tuleb
tõestada, et oled läbinud vaktsineerimiskuuri, põdenud läbi
COVID-19 haiguse või sul on
negatiivne testitulemus. Enda
nakkusohutuse tõendamine on
inimese enda kohustus.
» Kui soovid üritusel osaleda,
kuid sul ei ole näidata ette
tõendit vaktsineerimiskuuri

tervishoiuteenuse osutaja tervise
infosüsteemi esitatud testitulemuse info tõesust. Testitõendi saab

läbimise, COVID-19 haiguse
läbi põdemise või negatiivse
testitulemuse osas, ei saa sa
üritusel osaleda. Õiguslik alus
selleks on Vabariigi Valitsuse
korraldus. Piletiraha sel juhul
ei tagastata.
Alaealistel pole vaktsineerimispassi esitamine ega testimine
nõutav.
Vaktsineerimis-, läbipõdemisja testitõendi kohta leiate rohkem
infot: www.kriis.ee/et/vaktsineerimistoend

Missuguseid üritusi
piirangud puudutavad?
9. augustil kehtima hakkavad piirarvud kehtivad:
» Avalikel koosolekutel ja
üritustel, sh konverentsidel,
teatrietendustel, kontsertidel,
kinoseanssidel;
» Meelelahutusteenuse osutamisel, nt ööklubis, kasiinos, pil-

LÜHIDALT
ELVA VALLA
KOOLIDE
ÕPPEAASTA
AVAAKTUSED

luua ja alla laadida kohe pärast
seda, kui negatiivse PCR testitulemuse info jõuab saatekirja vastusena tervise infosüsteemi.

» TERA Peedu kool 23.
augustil kell 11 Peedu
lauluväljakul/koolimajas
» Konguta kool 1. septembril kell 10 koolimajas/lauluväljakul

Erinevad tõendi liigid
COVID läbipõdemise tõend võimalda inimesel tõendada haiguse läbipõdemist, mille aluseks on
Eestis Sars-Cov-2 positiivse PCR
proovi andmine, mille kohta on
tervishoiuteenuse osutaja tervise
infosüsteemi info kandnud. Tõendi saamiseks ei pea pöörduma perearsti juurde, selle saab igaüks
luua endale ise patsiendiportaalis.
Tõendi saab luua 11. päevast alates
proovi andmisest.
COVID
vaktsineerimistõend,
kus on peale isikuandmete kirjas
ka tõendi number, haigus, mille
vastu vaktsineeriti, toimeaine, immuunpreparaat, vaktsiini müügiloa hoidja, manustamise kordus,
immuniseerimise kuupäev ja riik,
kus immuniseeriti. Samuti tõendi
väljaandja andmed.
Iga inimene saab endale ise
tõendi luua patsiendiportaalis
digilugu.ee.

» Rõngu keskkool 1. septembril kell 9 koolimajas
» Aakre lasteaed-algkool
1. septembril kell 11 koolimaja saalis
» Elva gümnaasium 1.
septembril kell 11 Elva
lauluväljakul
» Palupera põhikool 1.
septembril kell 12 koolimaja saalis
» Puhja kool 1. septembril
kell 10 koolimajas
» Rannu Kool 1. septembril kell 9 koolimajas
» Valguta lasteaed-algkool 1. septembril kell 9
koolimaja saalis
» Elva muusikakool 2.
september kell 17 muusikakooli tagahoovis
Soovime kõigile meeldejäävat uut kooliaastat!

Lisainfo: kriis.ee/et/vaktsineerimistoend

»
»

»
»

»

jardisaalis ja laste mängutoas;
Jumalateenistustel, muuseumides ja näitustel;
Sportimisel, treenimisel,
noorsootööl, huvitegevuses -ja
hariduses, täienduskoolitustel
-ja õppel;
Spordivõistlustel, spordi- ja
liikumisüritustel;
Avalikes saunades, spaades,
basseinides, veekeskustest ja
ujulates;
Toitlustusasutustes.

Meelespea ürituse
korraldajale
» Sisetingimustes kehtib piirarv
kogu hoones või territooriumil, näiteks mitte vaid ühes
saalis vaid kogu hoones.
» Esinejad ei lähe piirarvu sisse.
Kehtestatavat piirarvu ei rakendata ka neile, kes on seotud
ürituse või tegevuse korraldamisega, samuti koha omaniku
või tema esindaja, töötajate,

»

»

»

»

töövõtjate, esinejate ja hädaabitööde tegemisega seotud
isikute ja koha majanduslikuks teenindamiseks vajalike
isikute suhtes. See tähendab, et
spordivõistluse korraldamisel
rakendatakse väljas 100-inimeselist piirarvu pealtvaatajate
suhtes, kuid mitte sportlaste,
treenerite ja kohtunike suhtes.
Kiirtestimist saab korraldada
vaid tervishoiuteenuse pakkuja.
Iga ürituse plakati, veebilehe
ja sotsiaalmeedia info juures
võiks olla kirjas juba eelnevalt, et piirarvudest (50 ja 100)
rohkemate osalejatega üritusel
kontrollitakse COVID tõendi
olemasolu.
Tõendite kontrollimisel tuleb
kontrollida ka isikut tõendavat
dokumenti.
Alla 18-aastastele nimetatud
nõudeid ei rakendata.
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Tugigrupid hoolduskoormusega inimestele
alustavad koolitustega
Elva vallavalitsuse sotsiaal- ja terviseosakond ootab Elva valla hooldust vajavate
inimeste omastehooldajaid ja koduteenust või muud hoolekandeteenust saava
inimese hoolduskoormusega lähedasi osalema tugigruppide töös.

T

ugigruppides on võimalik omavahel jagada
kogemusi, üksteist toe
tada ning saada t eadmisi
ja oskusi igapäevase hooldusega
seotud tegevuste kohta.
Tugigruppide koolitused toimuvad kolmes kohas: Elvas, Puhjas ja Rõngus.
Esimene koolitus on „Psühholoogia, aitaja roll“:
» 14. septembril Elvas matkakeskuses kell 18;
» 15. septembril Puhjas päevakeskuses kell 18;
» 16. septembril Rõngus rahvamajas kell 18.
Teine koolitus „ Sobivad suhtlemisvormid ja -viisid, et saavutada usalduslik suhe abivajaja“:
» 18. oktoobril Elvas matkakeskuses 18;
» 19. oktoobril Puhjas päevakeskuses kell 18;

» 21. oktoobril Rõngus rahvamajas
kell 18.
Kolmas koolitus „Suhtlemine hooldatavaga/abivajava lähedasega, enesekehtestamine ja oskus öelda ei“:
» 22. novembril Elvas matkakeskuses kell 18;
» 23. novembril Puhjas päevakeskuses kell 18;
» 25. novembril Rõngus rahvamajas kell 18.
Neljas koolitus „Motivatsioon, selle
hoidmine ja tõstmine“:
» 13. detsembril Elvas matkakeskuses kell 18;
» 16. detsembril Puhjas päevakeskuses kell 18;
» 17. detsembril Rõngus rahvamajas kell 18.
Selle aasta koolitusi korraldab Tartu Tervishoiu kõrgkoolist Maiken
Jaanisk, kes on lõpetanud Tartu
Ülikooli psühholoogia magistrantuuri ning täiendavalt õppinud

Avatakse värvimis
toetuse taotlemise
kordusvoor
Elva vallavalitsus avab eramute ja korterelamute fassaadide ja
piirdeaedade värvimise toetuse taotlemise kordusvooru.

E

lva vallas asuvate fassaadide
ja piirdeaedade värvimiseks
on võimalik toetust taotleda
perioodil 16.08–31.08.2021. Taotlemine toimub elektrooniliselt Elva
valla kodulehe kaudu Spoku keskkonnas.
Toetus on üldjuhul mõeldud elamute fassaadide ja p
iirdeaedade
värvi uuendamiseks Elva valla
haldusterritooriumil üldplaneeringuga määratud tiheasustusaladel.
Tähelepanu tuleb pöörata muudatusele, mis võimaldab sellel aas-

ämmaemandust, sotsiaaltööd ja
hooldustööd. Aastast 2000 aktiivne
koolitaja meeskonnatöö, suhtlemise-, arengu- ja kriisipsühholoogia,
kliinilise psühholoogia, geriaatria
ja erivajadustega inimeste toetamise teemadel. Üle 20 aasta aktiivne
psühholoog-nõustaja.
Tugigruppide koolitused toimuvad Euroopa sotsiaalfondi toetava
projekti „Hoolekandeteenuste osutamine Elva vallas“ raames alates
01.09. 021 kuni 30.06.2022 kokku
üheksal korral.
Tugigruppi
registreerimiseks
ning lisainfo saamiseks pöörduda projekti koordinaatori Anneli
Salumaa poole e-aadressil anneli.
salumaa@hooldusravikeskus.ee või
telefonil 5302 7999.

tal toetust anda ka valla hajaasutusega alal asuva elamule ja/või

elamu piirdeaia värvimiseks tingimusel, et see elamu või piirdeaed
on oluline objekt. Objektiks võib
olla näiteks terviklikult säilinud
autentne taluhoone ja selle piire,
või muu taoline, mis on avalikust
ruumist hästi vaadeldav ja annab
välimuse parendamisel piirkonnale
lisandväärtust.
Toetuse suurus on fassaadide
värvimisel kuni 50% värvi maksumusest. Eramu värvimisel on
toetuse suurus maksimaalselt 200
eurot ning korterelamu värvimisel
maksimaalselt 400 eurot. Piirdeaia
värvimise puhul makstakse toetust
kuni 50% värvi maksumusest, kuid
mitte rohkem kui 100 eurot.
Toetuse suurem eesmärk on Elva
valla avaliku ruumi visuaalse pildi
korrastamine ja meeldiva elukeskkonna loomine.
Lisainfo:
Jaanika Saar, vallaarhitekt
tel 53 481 114, jaanika.saar@elva.ee.

UUED AMETNIKUD ELVA
VALLAVALITSUSES

Ennetustöö
spetsialist –
Karmen Paavel
Karmen asus Elva vallavalitsusse tööle
juuli lõpus vabanenud ennetusspetsialisti ametikohale.
Ennetustööspetsialisti ülesanne
on tervisedenduse ja ennetustöö
Fotod:
KARMEN
korraldamine ja koordineerimiJaak Jänes
PAAVEL.
ne Elva vallas. Ennetustööspetsialist korraldab ja planeerib ennetustööd elanike, sh laste ja perede
õiguste ja heaolu tagamiseks. Ta planeerib, koordineerib ja k
 orraldab
tervist, heaolu ja turvalisust edendavaid tegevusi ning koordineerib Elva valla tervise ja heaoluprofiili koostamist ning jälgib selle
rakendamist.
Karmeni kontaktid: tel 5301 9106; karmen.paavel@elva.ee

Ehitusspetsialist –
Kaire Volmer
Kaire asus Elva vallavalitsusse tööle juuli keskel vabanenud ehitusspetsialisti ametikohale.
Ehitusspetsialisti ülesanne on ehitusalase tegevuse korraldamine Elva vallas.
Ehitusspetsialist kontrollib ehitus- ja
kasutusteatiste, ehitus- ja kasutuslubade ja projekteerimistingimuste taotluKAIRE VOLMER.
seid ja vormistab vastavaid haldusakte.
Ta vaatab läbi ehitusprojekte, kontrollib
nende vastavust lähteülesandele, õigusaktidele ja standarditele, detailplaneeringule ja projekteerimistingimustele. Peale selle nõustab ja annab infot ehitusvaldkonna seadusandluse ja ehitisregistri
osas ning teostab ehitusjärelevalvet.
Kaire kontaktid: tel 730 9884; 514 8253; kaire.volmer@elva.ee

Infosekretär –
Kadri Koddala
Kadri asus Elva vallavalitsusse tööle infosekretäri ametikohal augusti alguses lapsehoolduspuhkuse asendajana.
Infosekretäri ülesanne on valla
valitsuse asjaajamise ja dokumendiringluse korraldamine, dokumentide
korrektne ja nõuetekohane vormisKADRI KODDALA.
tamine ning kodanike teenindamine
infolauas.
Infosekretär tagab kodanike teenindamise infolauas, sh annab
teavet vallavalitsuse teenistujate tööfunktsioonide, vastuvõtuaegade ja kontaktandmete kohta ning nõustab kodanikke vallavalitsuse teenuste osas ning juhendab taotluste ning avalduste
täitmisel. Ta võtab vastu teenindussaali esitatud avaldused, taotlused ja muud dokumendid ning r egistreerib need dokumendiregistris.
Kadri kontaktid: tel 730 9880; kadri.koddala@elva.ee
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RMK ootab tagasisidet
seoses Käo riigimetsas
plaanitavate metsatöödega
RMK annab teada, et plaanib alustada metsatöödega Tartumaal Elva vallas,
Elvas Käo riigimetsas. Kohalikke kogukondi kutsutakse andma tagasisidet
raietööde toimumise, organiseerimise ja ulatuse osas. Kirjalikku tagasisidet
oodatakse 23. augustini.

R

MK kutsub kohalikke
kogukondi suhtlema kõrgendatud avaliku 
huviga
aladel
plaanitavate
metsatööde osas.
Käo metsaala puhul ootab RMK
ka kirjalikult kohaliku kogukonna,
elanike ja kohaliku omavalitsuse
ettepanekuid, millele metsatööde
plaanimisel tähelepanu pöörata,
e-aadressile tartumaa@rmk.ee 23.
augustiks 2021.
RMK on kirjeldanud ala ja
koostanud selle ala piires kasvavate metsade kaardid ja iseloomustuse. Metsaala piiride ja

seal paiknevate metsade kirjeldusega saab tutvuda RMK kodulehel
www.rmk.ee.
Enne täpsemate plaanide paika
panekut oodatakse kohalikelt elanikelt ja teistest asjast huvitatud
inimestelt ja ühendustelt kõigepealt ettepanekuid selle kohta,
millised on kohapealsed eripärad,
millele tuleb kindlasti metsa majandamise kava koostades tähelepanu pöörata.
Näiteks, kas saaks raietöid teha
selliselt, et need kogukondi võimalikult vähe häiriksid; kas teha
neid ühel aastal rohkem või teha

vähemal määral ja pikema perioodi jooksul; kuidas raiealasid metsa
paigutada; mismoodi pannakse uus
mets kasvama jms.
Igaühel on võimalus juba metsa
tööde kavatsusest teavitamisest
alates RMK plaanides kaasa rääkida
ja neile teemakohaseid ettepanekuid esitada. Üheskoos vahetult ja
regulaarselt suheldes loodetakse
leida kogukondadega kõiki osapooli rahuldav parim lahendus,
mis arvestab kohalike vajadustega
kodumetsade kasutamisel.
Lisainfot jagab RMK Tartumaa
metsaülem, tel 515 5090

26. augustil toimub Elva valla
õpetajate inspiratsioonipäev

E

lva vallavalitsus ootab
taas kõiki õpetajaid, tugispetsialiste, koolijuhte
ja haridusametnikke inspireerivale päevale „Stardi targalt“,
mis toimub 26. augustil kell
9.30–15 Elva spordihoones.
Arutleme üheskoos tulevikukindluse üle, erialase meisterlikkuse saavutamise üle oma töös,
allkirjastame Elva valla hariduse
kvaliteedi kokkuleppe, räägime
väärtuskasvatusest ja ettevõtlikkusest hariduses ja jagame isiklikke lugusid uutest algustest
oma elus.
Motivatsiooni aitavad tõsta
Harald Lepisk (loova eneseteostuse uurija), Marika Saar (abivallavanem, ideeliider), Merike Mätas (ettevõtja, kogemusnõustaja),
Mari- Liis Nummert (väärtuskasvatuse eest kõneleja), Kärt Anton
(muusik) ja mitmed teised.
Päeva modereerib Ivi Tigane,
kes juhib selle aasta suvest alates
sihtasutust Elva Kultuur ja Sport.

Ootame kõikide lasteaedade,
huvikoolide ja koolide meeskondi ühiselt osalema ja ammutama
värskeid ideid uueks õppeaastaks!

Kuidas inspiratsiooni
päeval osaleda?
Oma osalemine tuleb registreerida e-vormil, mille leiate Elva
valla kodulehelt „Pane tähele“
kastist. Registreeruda saab 23.
augustini (k.a).
Elva valla haridustöötajatele on üritusel osalemine tasuta.
Väljastpoolt Elva valda osalejatele on osalustasu 10 eurot inimese
kohta.
Vabariigi Valitsus võttis 29.
juulil 2021 vastu otsuse langetada alates 9. augustist osalejate
piirarve nendel üritustel ja tegevustes, kus nakkusohutust ei
kontrollita. Seega kehtivad 26.
augusti üritusel järgmised sissepääsureeglid:

» Inspiratsioonipäeval saavad
osaleda üksnes vaktsineerimiskuuri läbinud, COVID-19
haiguse läbi põdenud või
negatiivse testitulemusega
inimesed (test peab olema
tehtud maksimaalselt 72 tundi enne ürituse algust ja seda
tuleb tõendada).
» Sissepääsul kontrollitakse
kõigi inimeste COVID-19
tõendeid (vaktsineerimis-,
läbipõdemise- või negatiivse
testi tulemuse tõendit), nende
ehtsust ja kehtivust ning
kahtluse korral on korraldajal
õigus tuvastada ka tõendi
esitaja isikusamasus.
» Kohapeal ei toimu COVID-19
testimist.
Lisainfo:
Mare Tamm,
haridus- ja kultuuriosakonna
juhataja
mare.tamm@elva.ee
5622 0169

LÜHIDALT

Vallavalitsus korraldab
detailplaneeringute avalikud
väljapanekud

V

allavalitsus võttis 3. augustil vastu Elva linnas Vambola
5 kinnistu detailplaneeringu ja Käärdi alevikus Mesika
32 kinnistu detailplaneeringu.
Detailplaneeringute avalik väljapanek toimub 19. augustist kuni
2. septembrini. Detailplaneeringutega saab tutvuda valla veebilehel www.elva.ee/planeeringud ning paberkandjal Elva vallavalitsuses infosekretäri juures (Kesk 32 Elva linn).
Vambola 5 detailplaneeringu eesmärk on muuta krundil kehtiva
detailplaneeringuga määratud hoonestusala ja ehitusõigust.
Hoonestusala läänepoolset piiri laiendatakse krundipiirini (Vambola 7 krundi suunas) ning suurendatakse ehitusõigust olemasoleva
elamu ja olemasoleva abihoone laiendamiseks.
Mesika 32 detailplaneeringu eesmärk on muuta krundi kasutamise sihtotstarve elamumaaks ning määrata ehitusõigus üksik
elamu ja abihoonete püstitamiseks.
Planeeringu kohta arvamuste tekkimisel palume need esitada
avaliku väljapaneku jooksul vallavalitsuse e-aadressil elva@elva.ee.
Lisainfo:
Maarika Uprus, planeeringuspetsialist
maarika.uprus@elva.ee või 527 1860

Vallavalitsus algatas
Elva linnas Palu tee 11a
detailplaneeringu

V

allavalitsus algatas 3. augustil Elva linnas Palu tee 11a kinnistu detailplaneeringu. Kinnistu omanik soovib jagada
Palu tee 11a kolmeks elamukrundiks ning kruntidele ehitusõigust üksikelamute ja abihoonete püstitamiseks.
Detailplaneeringu algatamise otsuse ja lähteseisukohtadega saab
tutvuda valla veebilehel https://www.elva.ee/planeeringud.
Lisainfo:
Maarika Uprus, planeeringuspetsialist
maarika.uprus@elva.ee või 527 1860

DETAILPLANEERINGU ALA.
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Elva uus brändistrateegia saab elama
hakata vaid üheskoos töötades

ulenevalt kohanimeseadusest avalikustame info, et vallavalitsusel on menetlemisel uue
kohanime määramine:
Vehendi külla planeeritud
uuele ühissõidukipeatustele (riigitee nr 22176 Vallapalu-Rannaküla mnt ca 7 km-l)
antakse nimi Marjasoo.
Uue kohanime asendiplaaniga saab tutvuda valla veebilehel, vallamajas ja piirkondlikus teenuskeskuses.
Vallavalitsus menetleb eelnõud eeldatavasti 2021. aasta
augusti lõpus vallavalitsuse
istungil.

ranis Wabrik ettevõtjate
ja ettevõtlushuviliste
Mentorklubis esimest
korda Elva piirkonna uut
brändistrateegiat Elav
Elva, mis loodi koostöös
brändiloomeagentuuri Brand Manuali, Elva
valla turismiettevõtjatega ja sihtasutusega Elva
kultuur ja sport.

Ü

Elva bränd ning seda ümbritsevad
visuaalsed sümbolid on töövahend
selleks, et oleksime ühtmoodi tuntavad nii siin kui ka sealpool piiri.
Elava Elva tunnuslause on „Elva
vallas lihtsalt puhkad“, mille sisu ja
taust on seotud valla eesmärkidega.

Eesmärk on olla elav
Elva valla eesmärk on olla elav ja
külalislahke vald igal aastaajal ning
valla arengustrateegias on eesmärk
teha kohalike ja uute elanike igapäevane elu võimalikult heaks, lihtsaks, mugavaks ja terviklikuks, pakkudes üheskoos sedasama ka valla

külalistele. Elava Elva eesmärk on
tuua kokku ühe sõnumi alla kõik
valla piirkonna mitmekülgsed võimalused ning teha info leidmine ja
oma puhkuse planeerimine meie
piirkonnas mugavaks.
Brändistrateegiaga koos on loodud Elava Elva kampaanialehekülg
elavelva.ee, kuhu hakkab ka tulevikus koonduma piirkonna turismi ja
pakettide info. Peale selle on plaanis uuendada ka senist ingliskeelset turismiinfo lehekülge v
 isitelva.
com ehk lähitulevikus saab ka see
lehekülg olema Elav Elva brändi
stiilis.

Kuna loodud bränd on alles uus,
siis oleme väga avatud tagasisidele
ja koostööpakkumistele. Selleks
võib alati võtta ühendust turismijuht Moonika Einastega.
Elav Elva on Elva valla uus sihtkohabränd, mille arengut ja kasutamist juhib Elva vald sihtasutuse
Elva kultuur ja sport kaudu.
Lisainfo:
Moonika Einaste,
Elva valla turismijuht
moonika.einaste@elva.ee
tel 5353 6329

ellenurme paisjärve virgestusala rekonstrueerimise
kavandamisega
alustati
2020. aasta veebruaris.
Projektiga nähti ette paigaldada
järve kaldale puitkattega ujuv
pontoonidel ujumissild, riietuskabiin ning rajada palliplats koos
liivaalusega. Projekt näeb ette ka
kalda nõlvuse muutmist.
Tööd puhkealal on peagi lõppemas, kuid juba praegu on võimalik uuenenud puhkeala kasutada.
Tänaseks on paigas ujumissild ja
valmis saanud palliplats. Ajalehe

ÜHISSÕIDUKIPEATUS.

Foto:
Triinu Paas

E

lva 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 (piletite müük
lõpetatakse kell 19).

ilmumise ajaks on tööde teostaja
Rajan OÜ lubanud paigaldada ka
riietuskabiini.
Projekti panid kokku vallaarhitekt Jaanika Saar, geoinfospetsialist Kullo Laos ja nüüdseks ametist
lahkunud arendusspetsialist Allan
Allik.
Projekti kogumaksumuseks oli
11 520 eurot. MTÜ Valgamaa partnerluskogu toetas projekti 9500
euroga, ülejäänud osa omafinantseeris Elva vallavalitsus.
Maia Kukk
Palupera piirkonna koordinaator

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

ELVA LINNA SAUN
ON AVATUD JA
OOTAB SAUNALISI

Hellenurme paisjärve
ümbrus uueneb

H

UUE KOHANIME
MÄÄRAMINE ÜHISSÕIDUKIPEATUSELE MARJASOO

T

8. juulil tutvustati resto-

ritusel tutvustas brändiagentuuri
asutaja
Kaarel Mikkin uut strateegiat. Mikkini peamine sõnum üritusel oli, et bränd ja
selle strateegia ei tee üksinda ära
kõige olulisemat tööd – pakkuda
külalislahkelt kõiki vallas olevaid
võimalusi kohalikele ja külalistele.
Selleks on tarvis kõigi ühist panust
ja tegutsemist, et meie külaliste kogemus siin oleks meeldejääv ning et
nad sooviksid ka hiljem tagasi tulla.
„See on nüüd kõigi teie kätes,
kuidas bränd oma elu elama hakkab,“ ütles Mikkin. Ta lisas, et Elav

LÜHIDALT

Saunapileti hinnad:
» täiskasvanu – 5 eurot;
» pensionär (s.h. töövõimetuspensionär) – 4 eurot;
» õpilane (vanus 7–18) –
3,5 eurot;
» laps – 2,50 eurot;
» perepilet (kuni 2 täiskasvanut ja 2 last/õpilast) –
11 eurot.
NOORED NAUTIMAS UUT UJUMISSILDA.

Foto:
Janis Pakassaar

Lisainfo telefonil 527 4620

5
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Tellige tasuta pakendikotiteenus otse koju
Elva linna, Käärdi aleviku ja Valguta küla*
eramajadel on võimalus
liituda pakendijäätmete
kogumislahendusega.
Teenus on tasuta, kulud
kannab OÜ Tootjavastutusorganisatsioon (edas-

PANE TÄHELE!
Kuna Elva linnas asuvad avalikud pakendikonteinerid täituvad kiirelt, palume eramajade elanikel liituda tasuta TVO kollase pakendikoti teenusega. Juhul, kui jääte teenuse liitumisega hätta, võtke
julgelt ühendust Elva vallavalitsuse keskkonnaspetsialistiga, kes
aitab Teid teenuse tellimisel.
Kortermajadel palume tellida iga kortermaja juurde oma isiklik
pakendikonteiner. Antud teenust pakuvad mitmed pakendiorganisatsioonid: Tootjavastutusorganisatsioon (TVO), MTÜ Eesti Taaskasutusorganisatsioon (ETO) ja Eesti Pakendiringlus OÜ.

pidi TVO).

P

akendikotiteenus sisaldab
ühte kollast 150-liitrist kile
kotti, millesse võib panna
kartongist, plastist, klaasist
ning metallist puhtaid pakendijäätmeid (jogurtitopsid, konservikarbid, plastmassist pudelid, klaasist
pudelid, klaaspurgid, mahla- ja veinipakid jne). Tuleb ainult veenduda, et pakendid oleksid täiesti tühjaks tarbitud ja vajadusel loputatud.
Pakendikoti äravedu toimub
ühel konkreetsel nädalapäeval iga
28 päeva tagant. Äraveo päeva eelsel õhtul pange pakendikott kas
aia taha või aeda nähtavale kohale.
Täis koti asemele jäetakse uus tühi
kott. Kui pakendeid tekib rohkem
kui üks kotitäis, siis ärge muretse, teile saadetakse lisa kott. Peale
täidetud kottide äravedu jäetakse
sama arv tühje kotte asemele.
Teenusega saab tutvuda ja liitumisankeedi täita TVO kodulehel
www.tvo.ee/teenused/eramajale.
Lisaküsimuste korral palutakse
ühendust võtta info@tvo.ee või tel
681 1480.

KOLLANE KOTT.

Foto:
erakogu

Miks liituda teenusega?
» Pakendikotid on tasuta ning
need saadetakse postiga eramaja
aadressile.
» Pakendid viiakse ära koduväravast (ei pea viima kaugel asuvasse pakendikonteinerisse).

» Kui pakendikott on täis, siis
tõsta see äraveopäeval lihtsalt nähtavale kohale, näiteks
olmejäätmete konteineri
kõrvale.
» See on lihtne! On üks kott,
kuhu saad panna kõik puhtad
pakendid ja täis kilekottide
asemele jäetakse alati uued
tühjad kilekotid.
» Pakendikotiteenus on õigesti
sorteeritud pakendijäätmete
puhul tasuta.
» Kogumispäeva eel saadetakse
meeldetuletus. Kui pakendikotti pole võimalik kokkulepitud päevaks välja jätta, tuleb
jäätmekäitlejat sellest teavitada 3 tööpäeva enne veopäeva.
» Säästad keskkonda, sest
pakendid suunatakse taas
kasutusse.
Lisainfo:
elva.ee/pakendite-sorteerimine
*

Valguta külas teenindatakse ainult
Rannu-Rõngu maantee äärde jäävaid
majapidamisi.

Pakendikoti teenusega saab kokku hoida jäätmekäitluskuludelt ning
teenus on väga mugav – pakenditest saab vabaneda kodust lahkumata.

Keskkonnainfot saab edastada
riigiinfo telefonile 1247

K

eskkonnaamet
tuletab
meelde, et võimalikest
keskkonnarikkumistest,
reostusjuhtumitest, abi vajavatest
või hukkunud metsloomadest

saab teatada riigiinfo telefoni 1247
kaudu või e- aadressile 1247@1247.
ee. Riigiinfo telefonilt jõuab teave
kõige kiiremini piirkonna inspektorite või ametnikeni.

Riigiinfo telefoni 1247 haldav
Häirekeskus on spetsialiseerunud
teadete vastuvõtmisele ja info
edastamisele ning omab vajalikke tehnilisi lahendusi. 2021. aastal

LÜHIDALT

Käärdi alevikus Mesika
tänava avaliku pakendi
konteineri asukoht muutus

A

nname teada, et Mesika ja Kaera tänava ristil asunud avalik pakendikonteiner on teisaldatud uude asukohta Mesika
tänava lõppu vana puuallee algusesse. Antud pakendikonteineri teisaldus puudutab Käärdi aleviku Mesika tänava elanikke.
Tuletame kodanikele meelde, et konteineritesse on lubatud
panna ainult pakendeid! Segaolmejäätmete või muu sinna mittesobiliku jäätme panekul rikutakse pakendikonteineri sisu, mille
tulemusel ei saa jäätmeid ringlusesse suunata.
Palume kodanikel hoida konteinerite ümbrus puhtana ja prügistamise korral teavitada Elva vallavalitsuse keskkonnaspetsialisti telefonil 5305 2500.

PAKENDIKONTEINERI UUS ASUKOHT
MESIKA TÄNAVA LÕPUS.

Foto: erakogu

Elva valla kaasav eelarve
ootab ideid

E

lva vallas on kaasava eelarve ideede realiseerimiseks ette
nähtud sel aastal 45 000€, mis jaotatakse piirkondade põhiselt rahvahääletusel kolme kõige rohkem hääli saanud
ettepaneku vahel.
Kaasava eelarve raames saab oma idee esitada igaüks. Ettepanekuid saab saata 1.-15. septembril 2021 VOLIS-keskkonna kaudu või
e-posti teel elva@elva.ee.
Lisainfo idee esitamise tingimuste kohta leiate: elva.ee/kaasav-eelarve-2021

koondas Häirekeskus kõik hallatavad info- ja abitelefonid ühtse
riigiinfo telefoni 1247 alla. Ühtset
numbrit on lihtne meeles hoida,
see on üks number, kuhu saab
helistada ööpäev läbi. Numbrile
1247 helistamine on tasuta. Teateid saab edastada ka e-aadressile
1247@1247.ee.
Häirekeskus avas ühtse riigi
info telefoni 16. märtsil 2020. aas-

tal. „1247 on kujunenud hädaabinumbri 112 kõrval teiseks oluliseks
teenuseks, mida inimesed riigilt
vajavad ja ootavad. See aitab meil
hoida hädaabinumbri liinid vabad neile, kelle elu, vara või tervis
on ohus,“ sõnas Häirekeskuse riigiinfo telefoni 1247 teenuse juht
Karmen Oks.
Lisainfo: keskkonnaamet.ee
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Paju küla läbi aegade
Rannu kohvikute päeva

LÜHIDALT

SIRJE JA ANTS
KAAVER KOGUTUD
MATERJALIMAPIGA.

hommikul toimus selles
piirkonnas veel üks oluline sündmus, kus osalesid vaid kutsutud külalised. Paju küla elanikud
Sirje ja Ants Kaaver olid
oma küla ajaloo kohta
kogutud materjalid ning
isiklikud mälestused

Foto: Viive Vink

raamatuks vormistanud
ning toimus selle väljaande tutvustus.

A

nts on põline Paju küla
elanik. Töötanud traktoristina, aga olnud ka
küla laulu- ja pillimees.
Alles paar aastat tagasi ostis endale lõõtsa ja nüüd oskab sedagi pilli
mängida. Sirje suunati Randu algklasside õpetajaks ning ta töötas
selles ametis pensionile jäämiseni. Peale selle andis kunstiõpetust
ning juhendas fotoringi ja jäädvustas kõik olulised koolisündmused.
1961. aastast ollakse abielus ning
nende kaks poega oma peredega
elavad ja tegutsevad vanemate
kodu lähedal.
Külaelanikud suhtlesid varasemalt tihedalt ja eks seda soodustasid ka põimunud sugulussidemed.
Sirje hakkas kuuldud lugusid kirja

panema ning juurde uurima, kes
on küla taludes elanud ja toimetanud. Materjali koguti just selleks,
et anda need teadmised edasi oma
järeltulijatele. Kirjapandud mälestusi sai suur mapitäis. Siis hakkaski
kerima mõte, et neid käsikirjalisi
lugusid pole ehk huvitav lugeda
ja äkki peaks ikka olulisemad asjad raamatuks vormistama. Mõtet
arutati poegadega, kes selle heaks
kiitsid ja väljaandmist rahaliselt
toetasid. Pojatütar Krista aitas ka
raamatut toimetada.

Raamat mälestustest
Raamatus on kirjeldatud talusid
alates Rannu alevikust kuni küla
lõppu. Mõne talu kohta pikemalt,
mõne kohta lühemalt ning välja
pole jäetud ka praeguseks kadunud
majapidamisi. Nagu koostajad esitlusel mainisid, on raamat koostatud nende teadmiste ja mälestuste

Eesti liikumis- ja
spordifestival lükkub
edasi 2022. aastasse

E

lva linnas 28.–29. augustil
toimuma pidanud Eesti
liikumis- ja spordifestival
on seoses koroonaviiruse levikuga riigis lükatud edasi 2022. aasta
suvesse. Samamoodi lükkub edasi 28. augustil toimuma pidanud
Trafficu kontsert.
Festivali korraldusmeeskond
leiab, et kuna koroonaviiruse
levik riigis on taas tõusuteel,
siis läheb festivali korraldami-

ne praegustes oludes vastuollu
festivali eesmärkidega. “Festivali peamine mõte on juhtida
inimeste tähelepanu tervisele
ja heaolule ning anda võimalus
katsetada uusi spordialasid ning
elada kaasa võistlustele. Praeguses olukorras ei ole aga võimalik
festivali eesmärke täita,” ütles
projektijuht Martin Thomson.
Eesti liikumis- ja spordifestival
toimub seega 2022. aasta 30.–31.

põhjal ning kõik ei pruugigi tõene
olla. Muidugi on pikemalt lahti kirjutatud oma perekonna ja nendega
seotud talude lugu. Raamatus on
ka palju fotosid, kaks kaarti, millest
üks on Sirje enda joonistatud.
Esitlusel sai kuulda meeldejäävamaid mälestuskilde. Loomulikult ei puudunud ka muusika. Laulu lõid lahti Ants, pojatütred Krista
ja Katrin ning naabrinaine Sirje ja
muidugi kuuldi ka Antsu lõõtsamängu. Külalisi kostitati maitsvate
suupistetega ning laua pärl oli raamatu kaanekujundusega tort.
Tegelikult on perekond Kaaver
teinud ära väga suure töö kohaliku pärandi kogumisel ja seda rõõmustavam, et sellega saavad nüüd
tutvuda kõik asjahuvilised. Rannu
raamatukogu sai ühe eksemplari
kingituseks ning peagi saavad soovijad seda ka laenutada.
Viive Vink

juulil Elva linnas. Festivali programm ja eesmärk jääb samaks
ning üritusega soovitakse pakkuda kõikidele huvilistele põnevaid
liikumisvõimalusi,
võimalust
võtta osa võistlustest või elada
neile kaasa, osaleda põneval konverentsil ja paneeldiskussioonidel ning nautida muusikat.
Koos festivaliga lükkub edasi
ka 28. augusti õhtul toimuma
pidanud Trafficu kontsert.
Eesti liikumis- ja spordifestivali korraldab Elva vald koostöös
kuue Lõuna-Eesti maakonnaga.
Lisainfo:
Martin Thomson, projektijuht
martin.thomson@elva.ee või tel
5330 1578

Augustis algab praktiline
koolitus „Samm tööellu
muutuval tööturul“

K

utsutakse osalema tasuta praktilisel koolitusel „Samm
tööellu muutuval tööturul“, mille kohta toimub infotund
23. augustil kell 12 aadressil Tartu, Lutsu 3 II korrusel,
Antoniuse õue maja ( Jaani kiriku lähistel).
Koolitus on suunatud neile, kes on olnud tööturult eemal kuus
kuud või kauem ja hetkel ei õpi.
Koolitusel on põhjalik enesearengu programm (kokku 130 tundi),
kus on kuus osa ja kus erinevat lektorit, saab teada rohkem enda
võimaluste ja tööturu kohta ning selguse teha häid valikuid.
Vajadusel on võimalus minna erialasele kursusele ja saada tasuta
karjääri-, psühholoogilist ja võlanõustamist ning osaleda tööpraktikal.
Kogu koolitus on tasuta. Transpordikulud kompenseeritakse
ning koolitusel on tasuta toitlustamine ja vajadusel lapsehoid.
Infotunnil osalemiseks on vajalik registreerumine, mida
palutakse teha telefonil 526 5488 või e-aadressi ingrid.purje@
jmk.ee.
Tegevusi toetavad Euroopa sotsiaalfond ja Elva vallavalitsus.

Elva vallavalitsus võtab tööle
raamatupidaja

V

allavalitsus võtab tööle raamatupidaja, kelle ülesanne on
e-arvekeskuses algdokumentide kontrollimine ja nende
alusel tehingute kajastamine, müügiarvete koostamine ja
väikevahendite arvestuse pidamine. Kandideerimise tähtaeg on
22. august.
Olete oodatud kandideerima, kui teil on:
» erialane haridus;
» raamatupidamisalane töökogemus;
» teadmised kehtivatest raamatupidamise- ja maksuseadustest;
» eesti keele oskus kõrgtasemel;
» hea pingetaluvus.
Omalt poolt pakume:
» huvitavat ja vastutusrikast tööd;
» toredaid ja toetavaid kolleege;
» erialast täienduskoolitust.
Kandideerimiseks tuleb esitada CV, motivatsioonikiri koos palgasooviga ning koopia haridust tõendavast dokumendist. Dokumendid palume esitada e-aadressile elva@elva.ee.
Rohkem infot valla veebilehel www.elva.ee/toopakkumised.
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Konguta koolis toetatakse õppekava
arendamist projektide abil

FOTOL ON HETK ÕPILASTELE VÄGA MEELDINUD LASKEJOOKSU
VÕISTLUSEST FOTOGRAAF RIINA ANI SILMADE LÄBI.

ÕPPEKÄIK NÕVA LOODUSKESKUSES.

Tokyo 2020 olümpiamängude ootuses toimusid 9. juunil Konguta kooli IX
kooliolümpiamängud, sedakorda siseolümpiamängudena, et saada tuttavaks
Elva uue spordihoonega, tutvuda Elva spordiklubide tegevusega ja kanda edasi
olümpismi ideesid olümpiamängude eelõhtul.

V

õisteldi kaheksal spordi
alal, mida aitasid korraldada FC Elva jalgpalliklubi, Elva korvpalliklubi,
spordiklubi Altia, Elva suusaklubi,
Elva spordiliit. Koolipere tänab kõiki
suurepärase spordipeo eest lastele.
Mängud avas meie valla energiline ja õpilasi motiveeriv spordijuht
Madis Šumanov, helitehnikaga toetas Meelis Külaots ja kohtunikebrigaadi täiendasid vabatahtlikena

Elva gümnaasiumi õpilased. Olümpiamängude medalid said kaela 53
õpilast, neist neljakordseks olümpiavõitjaks tõusis Ernest Kovaljov.
Mängude vaheajal korraldas suusa
klubi saalihoki sõpruskohtumise
Elva gümnaasiumi ja Konguta kooli
vahel ning võitjaks tuli Konguta
tiim.
Konguta kool on südamest tänulik Eesti Olümpiaakadeemiale
mängude rahastamise eest ja õpe-

taja Kaie Talile kooliolümpiamängude idee realiseerimise eest.

Õppekäigud farmi
PRIA projekti toel oli Konguta kooli
õpilastel võimalus käia õppekäikudel Pajumäe talus Pärnumaal ja
Andre farmis Tartumaal, et näha,
kuidas jõuavad piim ja piimatooted meie toidulauale. C.R. Jakobsoni talus Kurgjal uuriti eesti toidu
aastaringi ja eksootiliste puuviljade

KÜLASKÄIK ANDRE FARMI.

degusteerimistel tutvuti üheksa
erineva ja õpilastele palju põnevust
pakkunud maitsetega. Laste lemmikuks osutus siiski arbuus, mis
tundus neile tuttava, maitsva ja
harjumuspärasena.
Konguta kool on väga tänulik
PRIAle meie projekti rahastamise,
laste silmaringi avardamise ning
tervislike
toitumisharjumuste
kujundamisele kaasa aitamise eest.

Loodus ja keskkond
KIKi projekti abil oli meie koolija lasteaiaperel võimalus õppida
tundma loodust ja meid ümbritsevat keskkonda. Peale selle sai uurida, kuidas ja mida on vaja teha
selleks, et meie loodus oleks jätku-

tud kõik huvilised, kes soovivad üldplaneeringu koostamises kaasa lüüa.
Avalikud arutelud toimuvad järgmistes piirkondades:
» 12.08.2021 Elva kultuurikeskuses kell 18;
» 16.08.2021 Rõngu rahvamajas (Valga
mnt 12 Rõngu alevik) kell 18;
» 18.08.2021 Puhja koolimajas (Viljandi
tee 28 Puhja alevik) kell 18;
» 24.08.2021 Rannu rahvamajas (Elva tee
7 Rannu alevik) kell 18;
» 25.08.2021 Hellenurme teenuskeskuses
(Vallamaja Hellenurme küla) kell 18;
» 26.08.2021 Konguta rahvamajas (Annikoru küla) kell 18.

Liina Tamm
Konguta kooli juht

KÕIGIL
HUVILISTEL
OLI VÕIMALUS
KÜLASTADA
SEITSET
KAUNIST
KODUAEDA.

Augustis toimuvad Elva valla
üldplaneeringu avalikud
arutelud
Üldplaneeringu
a

valikule
välja
panekule järgnevad üld
planeeringu
ja KSH (keskkonnamõju strateegilise
hindamise) aruande eelnõu avalikud
arutelud valla erinevates piirkondades.
NB! Puhjas toimuvad avaliku arutelu
asukoht on muutunud, Puhja seltsimaja asemel toimub arutelu Puhja koolimajas.
Aruteludel tutvustatakse üldplaneeringu koostamisel valitud lahendusi, KSH
aruannet, esitatud ettepanekuid ja arvamusi. Igas piirkonnas käsitletakse eelkõige selle piirkonna teemasid, probleeme ja
ettepanekuid, kuid aruteludele on ooda-

suutlik ja meie ökoloogiline jalajälg
lubaks meie järglastelgi looduse ilu
ja mitmekesisust nautida. Õpirännakud viisid lapsed Nõva ja Kabli
looduskeskustesse, et mõista merd
ja rannaäärset elu, aga ka Piusa
Külastuskeskusesse ja Kaevandusmuuseumisse ning Aidu karjääri,
et saada aru inimeste osast looduse ümberkujundamisel. Selleks, et
mõista paremini kliimamuutusi
külastati Jääaja keskusest ja VVV
sihtasutust.
Konguta Kool tänab Keskkonnainvesteeringute keskust õppekäikude rahastamise eest.

Foto: Marko Hõrak

Aiailu nautimas
25. juulil külastas MTÜ Elva aianduse
ja mesinduse selts koos kõigi huvilistega seitset koduaeda Elva linnas ja
vallas.
Hoolimata kaua kestnud kuumadele
ilmadele võtsid lahked aiaomanikud vastu külalisi võrratu iluga kaunites aedades
looduslikus keskkonnas. Aiad lausa sulandusid ümbritsevate metsaaluste ja niitudega. Suur tänu Merike Karolin, Hele Kiis,

Anne Kalinina, Helgi Märtin, Nikolai Saalits, Aime ja Rein Mardi!
Kaasas oli ka fotograaf, kes kõike seda
ilu jäädvustas. Pilte saab vaadata veebilehelt: www.flickr.com/photos/marxerplanet/albums albumist „Elva aiandus/mesindusselts“.
Aedade külastamise korraldas MTÜ
Elva aianduse ja mesinduse selts. Tegevust toetas Elva vald.
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ELVA VALLAVOLIKOGU INFO

Vallavolikogu 26. juuli
istungi kokkuvõte

E

lva vallavolikogu XLIII istung toimus 26. juulil valla
majas volikogu saalis.
Istungi päevakorras oli kolm
otsuse ja üks määruse eelnõu.
Kaks päevakorrapunkti olid ettekanded. Istungist võttis osa 27 ja
puudus 2 volikogu liiget.
Volikogu muutis vallavara
valitsemise korda paindlikumaks. Vallavara eeskiri reguleerib vallale kuuluva kinnis- ja vallasvara kasutamist ja käsutamist.
Siiani kehtis põhimõte, et kinnisvara võõrandamise otsustab alati
vallavolikogu. Vallavara eeskirja
muudetakse nii, et volikogu delegeerib vallavalitsusele nende kinnisasjade võõrandamise õiguse,

mis ei ole vallale vajalikud ja mille
suurus ja kuju on sellised, et neid
ei ole võimalik kasutada iseseisva
maatükina. Need kinnisasjad on
maareformi käigus moodustatud
maaüksused, mille võiks liita nendega piirnevate kinnistute külge.
Volikogu annab vallavalitsusele
õiguse neid maatükke võõrandada
otsustuskorras, et menetlus oleks
kiirem ja paindlikum. Teine oluline muudatus eeskirjas puudutab
vallale kuuluvaid teemaid, mis ei
ole avaliku kasutuse objektid. Eeskiri lubab vallavalitsusel korraldada vallale kuuluvate teemaade
võõrandamise, eeldusel, et need
teed ei ole vajalikud enama kui
kahe kinnisasja juurdepääsuna.

Sellised teemaad võõrandatakse neid kasutavate kinnisasjade
omanike kaas- või ühisomandisse.
Volikogu nõustus AS T
 ootsi
Turvas geoloogilise uuringu
loa taotlusega. AS Tootsi Turvas
taotleb Keskkonnaametilt geoloogiliste tööde luba Teilma külas asuvale turbamaardlale, mille
suurus on 300 ha. Ettevõte soovib
läbi viia uuringud, mille käigus
tehakse kindlaks turbavarude asukoht, geoloogilised tingimused,
kaevandamistingimused ja turba
kvaliteet. Volikogu andis nõusoleku uuringute läbiviimiseks.
Uuringud viiakse läbi kahe aasta
jooksul loa saamisest. Uuringuluba ei anna automaatselt õigust
hilisemaks kaevandamiseks.
Volikogu delegeeris ühis
transpordiseaduses sätestatud
ülesannete täitmise vallavalitsusele. Ühistranspordiseaduses
on neliteist erinevat kohustust,

KODULUGU

Pärast augustit 1944
Punaväed „vabastasid“ Elva 24. augustil 1944.

V

ene punavõim suhtus sõja
käigus allutatud rahvastesse ülima kahtluse ja
vaenulikkusega. Eestlasi 
sõimati
fašistideks veel palju aastaid
pärast sõda.
Vahetult sõjategevuse lõppedes
hakkas kehtima N. Liidu 
mingi
tähtsa militaartegelase nõue paigutada Eestis iga suure ja väikese
linna
piirkonda
Puna
armee
soomusüksused. Väike Eesti kuulutati Leningradi sõjaväering
konna osaks.
Elvas paigutati tankiüksus kalmistu taha metsa, Professorite
linnaossa ja Peedule Vallase krundi ja jõe vahele. Nagu meenutab
põline elvalane August Vester,
sõitsid tankid kindlatel päevadel
Šurupovi suvila juurest läbi metsapargi ja mürisesid paralleelselt
Puiestee tänavaga raudtee poole.
Seal laaditi surmamasinad raudtee- platvormidele ja viidi kuhugi
manöövritele. Metsapark tuhniti
korralikult üles. Professorite suvemajad lagastati korralikult ära.
Elvas kehtestati karm sõjaväeline kord. Linnast lahkumiseks tuli
võtta võimuorganitelt luba. See
kord kestis ligi kaks aastat.
Eesti kirjandusloolane Jaan
Roos (1888–1965) oli üks paljudest, kes sõja lõpul metsavennaks

ei läinud, repressioonidest pääsemiseks aga valis pideva teeloleku
ühest kohast teise. Oma päevikus
1951. aasta kohta on ta kirjutanud
(„Läbi punase öö. 1951. ja 1952. aasta päevik“): „2. märts. Nõost sõitsin rongiga Elva. Elva on nüüd
rajooni pealinn ja seetõttu „pesa“.
Siin on nüüd igasugu „silmi“, keda
peab kartma. Korterite suhtes on
Elva nüüd nii segi löödud, nagu
kõik rajoonide keskkohad“.
Elvast kui „pesast“ ja siinsest
segadikust korteritega kirjutas
autor ilmselt olles kuulnud alljärgnevast.
Nõukogude administratsioon
vajas majutamist. Kindlad kohad
nähti ette sõjaväelaste ja julgeolekumeeste peredele. Need pidid
paiknema nii, et asuksid võimalikult lähedal linna olulistele asutustele ja kommunikatsioonidele
ning kogunemine eriolukorras ei
kestaks üle viie minuti häire andmise hetkest. Selle arvestusega
aeti paljud kohalikud inimesed
oma kodudest välja.
1951. aasta 20. detsembri all on
päevikus kanne: „Küsisin ühte
Elva keskkooli õpilast, et mis nad
eesti keele tunnis kirjanduse osas
õpivad? Ta vastas, et sügisest alates kuni siiani ainult vene kirjandust kogu aeg. Küsisin edasi, et

kas nad eesti kirjandust ei õpigi?
Õpilane vastas, et seda õpitakse
kevadel, kui aega üle jääb. Kui ei
jää, siis ei õpitagi“.
1952. aasta kohta saame päevikupidaja märkmetest teada,
et: „6. märts. Kogu Elva, Rannu
ja Rõngu ümbrus on kuulutatud
veiste sõra- ja suutõveohtlikuks.
Seetõttu on igasugune liiklemine
keelatud. Miilitsaid on massiliselt
Tallinnast kohale saadetud, kes
patrullivad ringi ja iga inimese
kinni nabivad, kes kusagil liigub...
Eluhoonete seintele on lehed üles
löödud, millel on loetletud majas
elavad inimesed. Ühtegi võõrast
ei tohi eluhoonetesse lasta. Kui
leitakse, arreteeritakse nii võõrad
kui maja inimesed... Koolid on suletud. Haiged ei pääse arsti juurde
ega haiglasse. Igasugune turustamine on inimestel keelatud. Seetõttu on Elvas ja osalt ka Tartus
suur toiduainete puudus... Kõneldakse, et sellel tõvel on poliitiline
maik juures: nüüd on võimalik
enese varjajaid jäägitult tabada. Ja
neid tabatakse ka väga palju.“
Jaan Roos oli kursis mitme juhtumiga võimude vägavallatsemisest: „10. juuni. Hiljuti piinati Elva
julgeolekus surnuks sealse kiriku
naisterahvast kellalööja. Löödi nii
kõvasti pähe, et ta minestas ja suri.
Teine juhtum. Samuti Elvas.
Ühele mehele, kes läks kõrvalist

mida omavalitsus peab täitma.
Vajadus ülesannete delegeerimi
seks tekkis asjaolust, et Elva linnas
on vaja kindlaks määrata takso
peatused, kus saavad kliente oodata sõidukikaarti omavad taksod.
Elvas on alustanud teenuse osutamist Välk taksod, kellel oleks vaja
taksopeatusi klientide ootamiseks. Kui taksopeatus(ed) määratud, võivad nendes kliente oodata
kõik sõidukikaarti omavad taksod.
Volikogu kinnitas valla audiitori aastateks 2021-2023.
Vallavalitsus korraldas hanke
„Audiitorteenuse ostmine“ ja kutsus hankes osalema viis audiitor
bürood. Pakkumuse tegi neli bürood ja parima pakkumuse esitas
OÜ Loodi Finantsid (28436,40
eurot). Auditeerimisele kuuluvad
kõik valla konsolideerimisgruppi
kuuluvad osaühingud (OÜ Elva
varahaldus ja OÜ Elva soojus) ja
sihtasutused (SA Elva kultuur ja

sport, SA Elva laste ja perekeskus,
SA Rõngu hooldusravikeskus, SA
Uderna hooldekodu ja SA Elva
teenused).
Sihtasutus Uderna Hooldekodu juhataja andis ülevaate asutuse tegevusest. Uderna
hooldekodu on Elva vallale kuuluv sihtasutus, mille eesmärk on
hoolekandeteenuste pakkumine.
Sihtasutuse juhataja Anne-Aime
Soeson andis ülevaate asutuse tegevusest ja tulevikuplaanidest.
Vallavalitsuse
tegevusülevaade. Vallavanem Heiki Hansen
tegi istungil ülevaate vallavalitsuse, osakondade ja valla hallatavate
asutuste tööst. Vallasekretär Salle Ritso tegi ettekande valimiste
info kohta.
Järgmine volikogu istung toimub 23. augustil 2021.

teed mööda, tuli Vene sõdur kallale ja hakkas teda peksma. Siis lükkas ta pikali ja hakkas jalgadega
trampima tema rinnakorvil. Varsti mees suri. Peksja oli teekäijale
sellepärast kallale tunginud, et
see kandis punast, valget ja musta
kirja kindaid. Teatavasti olid need
Hitleri lipu värvid.“
1949. aasta märtsis vallandas
punavõim küüditamiste laine –
Eestis hakati võitlema kodanliku
natsionalismiga. Ja ühtlasi valmistuma sundkollektiviseerimiseks maal. Küüditamistingimused olid lausa jesuiitlikud. Pole
ka imestada, peakorraldaja Stalin
lõpetas ju jesuiitide seminari.
Küüditamise
eesmärkideks
olid:
» lahutada kohalikest kogukondadest energilisemad ja analüüsivõimelisemad inimesed
ehk tunnustatud liidrid;
» tekitada peatsete kolhooside jaoks kinnis- ja vallasvara
ressurss;
» „töödelda“ ebasoovitava inimelemendi füüsilist tervist;
» „töödelda“ ebasoovitava inimelemendi psüühilist tervist.

sõjalist operatsiooni. Sellele pandi kurjakuulutav nimi – Priboi
(Murdlaine). Ettevalmistajaid oli
üle Eesti 20 254 inimest ehk peaaegu üks asjamees iga väljasaadetu kohta.
1949. aasta 25. kuni 29. märtsini
saadeti Elva jaamast Siberi poole
47 vagunit, nendes 714 inimest Elvast ja selle ümbruskonnast.
Represseeritute väljasaatmiskohad olid määratud asulad nimedega Ljubimskaja ja Kalatšinskaja.
Paraku ei õnnestunud ei eesti ega
vene geograafia-teemalistest materjalidest sellenimeliste asulate
kohta täpsemaid andmeid leida.
Ehmatus, teadmatus küüditamise esimesest päevast kuni
vabanemiseni tekitas inimestes
korvamatu stressi ja pinge. Kes
pääses koju, pidi taluma mõttetuid piiranguid elamaasumisel ja
töö saamisel. Kohta, kust nad ära
viidi, neid enam sisse kirjutada ei
lubatud. Narvas oli kuni 1953. aastani eestlaste sisskirjutamine üldse keelatud. Väljasaadetute suhtes
valitses veel palju aastaid võimude vaimne terror.
1. jaanuariks 1960, kui keskvõim
kinnitas, et nüüdseks on stalinismi läbi tekitatud kannatused inimestele heastatud, olid väljasaatmiskohtadest vabastamata veel
377 Eestist küüditatud inimest.
Küüditajatest on Eestis karistada saanud ainult kaheksa tegelast.

Eeldati, et väljasaadetutel ei jätku
tervist ega tahtejõudu, et taotleda
tagasisaamist sünnimaale.
1949. aasta deporteerimine ei
pidanud jääma ainukeseks. Stalin
planeeris Eestist välja saata kõik
eestlased. Oma kogutud teoste 5.
köites, artiklis „Rahvusküsimusest“ on ta selle must-valgel kirja
pannud. Inimeste kinnivõtmist ja
Siberisse viimist kavandati nagu

Maano Koemets
Vallavolikogu esimees

Kalju Hook
Koduloo rubriigis kirjutab Kalju
Hook Elva vallaga seotud inimestest, kohtadest ja sündmustest
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Esmapäeval, 23. augustil kell 19
Valguta seltsimajas

Valguta ja Lapetukme küla ühine koosolek.
Räägime küla probleemidest
ja nende võimalikest lahendustest.

VALIME KÜLAVANEMA
Ootame rohkesti külaelust huvitatud osavõtjaid.
See on Sinu võimalus midagi muuta või huvitavamaks teha.
Lisainfo: Lea Pung, tel 5307 0659
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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
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 võrkkottides. Soodushind 2,5 €/kott. Alates 40
kotist 2,25 €/kott. Vajadusel transport. Tarm
AS info ja tellimine telefonidel 507 2419,
734 9991

Ohtlike puude langetamine ja hooldus.
Okste, lehtede äravedu ja muud haljastusteenused. www.igihaljas.ee, tel 5650 1649
Ohtlike puude raie ja hooldus. Tel 5686 6157
Kolimisteenus, transportteenus, kullerteenus. Soodsad veod Elva-Tartu-Tallinn-
Elva. Vedu Jäätmejaama. Kasutatud asjade
ost ja müük. Tel 505 6425
Pottsepatööd, kaminad, ahjud, pliidid. Tel
5348 0240
Kõik pottsepatööd, telefon 5851 9785
Ostan metsa- ja põllumaad. Tel: 552 7322

Aime Pruuli

Kaarel Tobber`i

Kaastunne kõigile omastele hea
koduhaldja lahkumise puhul.

surma puhul.

Avaldame südamlikku kaastunnet Luurihile kalli venna

Harri Kangro

Siim Pirnipuu

surma puhul.

Mälestame Sind alati abivalmi ja
hea inimesena.
Ene, Aare, Enn, Kalmer

Avaldame kaastunnet
lähedastele

Avaldame kaastunnet
lähedastele

Siim Pirnipuu

Aime Pruuli

surma puhul.

kaotuse puhul.

Mälestavad kolleegid
Elva Varahaldusest

Perekonnad
Tõlgo, Kont, Vinkmann

Leida Lessing

Mälestame

Mälestame naabriperenaist
ja tunneme kaasa lastele
perekondadega.

Eha Tigast

Kärsna pere

Otsime kohusetundlikku koduabilist üks
kord nädalas Tõravere alevikus.
Info telefonil 528 6383

Töökaaslased Lõuna-Eesti Hooldekeskuse Hellenurme kodust.

Pärast rasket haigust lahkus
meie õe Elvi Spilevoi elukaaslane,
kasuisa ja poegadele isa

Naabrid Kuuse 1, 5, 8, 12, 16 ja
Liiva 1, 2a, 4

Otsime Otepääle osalise tööajaga
puhastusteenindajat. Infot saab telefonil:
5302 3452

RENT Elvas: Pinnasetihendaja, tekstiilipesur, puulõhkumismasin, oksapurustaja,
segumasin, elektrigeneraator, survepesur,
muruõhutaja. Tel 5383 3653,
www.facebook.com/RolinGrupp

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

Südamlik kaastunne
Gunnarile ja Maarjale isa

Üks eluraamat on sulgunud...

Bosch autodiagnostika, konditsioneeri
täitmine (R134A), sõiduautode remont
ja hooldus, (hammasrihmade vahetus;
veermiku, pidurite hooldus ja remont jne),
varuosade müük. Elva. Tel 5597 7007

Boilerite paigaldus ja puhastus. Santehnilised tööd. Ehitus- ja remonditööd. Vannitubade remont. Tel 5362 6227

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

Mälestuste kauneid jälgi
meile hinge Sinust jäi…

Mälestab prk Mals

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

Avaldame kaastunnet
lähedastele.
Raili ja Elle

Sinu kodu nüüd seal kus Linnutee...

Villi Vene
27.06.1952–04.08.2021
Mälestame. Avaldame kaastunnet
Hilsile elukaaslase ja Vellole venna
surma puhul.
Ellen, Ilme, Mare-Mall, Heli,
Raul ja Arvo

Südamlik kaastunne Maajale
perega kalli ema, vanaema ja
vanavanaema

Vaikus ja rahu on Sinuga,
hea mälestus jääb meiega.
Südamlik kaastunne Udole, Ainale
ja Maajale peredega, kalli ema,
ämma, vanaema ja vanavanaema

Leida Lessing’i
kaotuse puhul.
Mare ja Peeter, Tuulike lastega

Leida Lessing’i
surma puhul.
Galina perega ja Helbe
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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
30. september
16. august kell 18

Näitus - Narva Kunstiühingu "Vestervalli"

Elva kultuurikeskus

tasuta

17. august kell 18
18. august kell 18
18. august kell 19
18. august kell 18
19. august kell 19

19. august kell 19
20. august kell 12
20. august kell 14
20. august kell 19
20. august kell 20
21. august
kell 9–18
24. august
kell 17.30
24. august kell 18
24.-29. august
25. august kell 18
29. august kell 20
29. august kell 20
30. august kell 18
1. september
4. september
kell 11
4. september
kell 16
7. september
kell 19
9. september
kell 18
11.-12. september
14. september
kell 19
18. september
kell 19

Elva valla üldplaneeringu avalik arutelu
Rõngus
Elva valla üldplaneeringu avalik arutelu
Hellenurmes
Elva valla üldplaneeringu avalik arutelu
Puhjas
Rakvere teater "Lihtsalt, rõõmuks"
Elva valla üldplaneeringu avalik arutelu
Kongutas
Kontserdisarja "Sõstrapõõsaste vahel"
2. kontsert. 30. aastat Eesti iseseisvuse
taastamisest. Esineb Alen Veziko
Valentin Krasnogorov
„Armastus mälukaotuseni“
Eesti Vabariigi iseseisvuse taastamise
30. aastapäeva tähistamine
Elva Elamusjooks
30 aastat taasiseseisvunud Eestit,
ansambel Horoskoop
Taasiseseisvumise 30. aastapäev
Elva rohepäev ja garaažimüük
Rattapäev
Elva valla üldplaneeringu avalik arutelu
Rannus
XXI Elva Laskespordinädal

sündis 24.07.2021

Nelli Oder sündis

Iiris Kirriland

Maribel Paluvere

03.07.2021

sündis 21.07.2021

Stefani Šumanov

sündis 26.07.2021

tasuta

Elva kultuurikeskus
Konguta rahvamaja

14 € – 17 €
tasuta

Teekalda puhkemaja

10 € / 15€

Elva vald mälestab

Ulila suveaed

18 € – 20 €

23.02.1931-09.07.2021

Adelin Balkašin

Puhja park
Annikoru männiku
liikumisradadel
Annikoru laululava

tasuta

tasuta
Osalustasu 10 €
tasuta

Rannu külaplats
Elva vald

tasuta
tasuta

Algus Elva spordihoone ees
Rannu rahvamaja

tasuta

Puhja kirik

vaba annetus
tasuta

Ruubeli Rattaralli

Elva gümnaasiumi
Tartu mnt maja ees
Rõngu keskkool

osalustasu

Näidend "Püha Elisabeth"

Puhja kirik

vaba annetus

Kaunimate Aastate Vennaskond

Elva kultuurikeskus

alates 21 €

Mentorklubi: „Ettevõtete toetusvõimalused“
Seminari juhib Jan Lätt
Monomaania

Elva kultuuri
keskuse kohvik
LendTeater (Elva,
Pikk 73)
Konguta rahvamaja

tasuta
12 € / 20 €

Elva kultuurikeskus

18 € / 20 €
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Braian Pallon

Markus Orav

sündis 05.07.2021

sündis 22.07.2021

sündis 27.07.2021

Braiden Radtšenko

Sandra Pihlak

Lucas Palmist

sündis 18.07.2021

Kaljo Märtson
Elinda Ostrak

06.01.1928-09.07.2021

Aime Pruuli

04.10.1950-09.07.2021

Peeter Teder

19.04.1971-13.07.2021

Elmar Püvi

15.03.1937-15.07.2021

sündis 24.07.2021

Heino-Aadam
Raissar 04.01.194415.07.2021

Meeri Kepler

15.12.1930-15.07.2021

sündis 29.07.2021

Liilia Mölder

21.07.1938-26.07.2021

Jekaterina Soll

07.11.1942-26.07.2021

Siim Pirnipuu

Reniita Kiivit

24.01.1953-31.07.2021

Kaarel Tobber

30.01.1939-03.08.2021

Laine Külv

27.06.1952-04.08.2021

19.02.1935-15.07.2021
25.04.1938-16.07.2021

04.03.1931-20.07.2021

Eha Tigane
Villi Vene

tasuta

4€/5€
10 €

Elva valla leht

sündis 19.07.2021

Hellenurme teenuskeskus
Puhja koolimaja

Ulila suveaed
Jõesuu puhkeala

Comedy Estonia: Ari Matti Mustonen
"Flamingo"

Lizandra Koger

tasuta

2€/5€

Film "Vee peal"

Karel Kais sündis

20.06.2021

Rõngu rahvamaja

Tartumaa tervise
spordikeskus
Elva linnastaadion

Jalgpall: Meeste Esiliiga, FC Elva vs Maardu
Linnameeskond
Film "SOO"
Võrtsjärve Tulemuusika ÖÖ. Esinevad
ansamblid Tintura ja Curly Strings
Kirikukontsert. Rebecka Karlsson (viiul) ja
Marju Riisikamp (orel)
Mälestuspingi avamine

Tervitame uusi
ilmakodanikke!

tasuta

4€/5€

20. augustil
on Elva
vallavalitsus
suletud

A

jal, mil valla
valitsus on
suletud, on dokumente võimalik tuua
Elva vallavalitsuse ees
asuvasse postkasti või
saata need e-aadressil
elva@elva.ee.
Soovime kõigile
ilusat Taasiseseisvumispäeva!

Elva kooli juures avatakse mälestuspink
1. septembril kell 12 avatakse Elva gümnaasiumi Tartu mnt hoone
ees (koolipoisi kuju juures) mälestuspink Elva kooli kirjandussuuna
loojatele ja kujundajatele: Arvo Mälberg, Uno Kuresoo. Ilme Ja Karl
Muru, Ain Kaalep, Helga Hinno.
Meenutuste sõnavõtt Mare Kõivalt, Eesti kirjandusmuuseumi folkloorika osakonna juhatajalt. Oodatud on kõik huvilised!
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