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Elva valla leht
Volikogu valimiste
korraldamisest Elva vallas
Sel aastal toimuvad
volikogu valimised
natuke muudetud kujul,

T 12. OKT

K 13. OKT N 14. OKT

kui seda olid varasemad

EELHÄÄLETAMINE

volikogu, Riigikogu või

KESKUSE (ELVA LINN) JAOSKONNAS
HÄÄLETAMINE
Kell 12–20
*Saab hääletada valija, kelle elukoht asub Elva vallas
ja valija, kelle elukoht asub väljaspool Elva valda

Euroopa Parlamendi
valimised.
SALLE RITSO
VALLASEKRETÄR

R

ahvastikuregistri järgne
Elva valla valija saab valida Elva valla kõikides
valimisjaoskondades E-P
ehk enam ei ole valija seotud oma
kindla valimisjaoskonnaga.
Valimiste periood koondub ühte
nädalasse ehk 11.–17. oktoober (EP). Eelvalimised toimuvad 11.–16.
oktoober ja valimispäev on 17. oktoober. Esmaspäevast laupäevani
saab hääletada nii pabersedeliga
jaoskonnas kui ka e lektrooniliselt.
Pühapäevasel valimispäeval toi
mub ainult pabersedeliga hääletamine. Sel aastal saab valija
uuendusena pühapäeval jaoskonnas pabersedeliga hääletades oma
e-hääle veel ära muuta.

Elva vallas on 6
valimisjaoskonda
Valimisjaoskond nr 1 asub Elva
kultuurikeskuses (Kesk tn 30, Elva
linn). Avatud E-L kell 12-20, P kell
9-20. Jaoskonna ruumides saab
hääletada Elva valla elanik (E-P),
muu omavalitsuse elanik (E-N).
Elva jaoskond korraldab ka:

Elva vallas. Kodus hääletamise
taotluse saab esitada kirjalikult
(sh e-kirjaga) ja telefoni teel vallavalitsusele, Elva või Konguta
jaoskonnakomisjonile hiljemalt
valimispäeva, 17. oktoobri kella
14.00-ni.

Kohaliku omavalitsuse volikogu valimised 2021
E 11. OKT

L 16. OKT

P 17. OKT 2021

VALIMISPÄEV

ELEKTROONILINE HÄÄLETAMINE
E kell 9 kuni L kell 20
ASUKOHAS HÄÄLETAMINE (sh Elva vallas
asuvas haiglas, ööpäevases hoolekandeasutuses)
Kell 9–20

» asukohas hääletamist ehk valija
kelle elukoht ei ole rahvastikuregistris Elva vallas ja kes terviseseisundi või mõne muu mõjuva
põhjuse tõttu ei saa hääletada
valimisjaoskonnas asuvas hääletamisruumis, võib ta taotleda
hääletamist oma asukohas. Selleks esitatakse taotlus hiljemalt
14. oktoobril kella 14-ni Elva
vallavalitsusele või Elva jaoskonnakomisjonile.
» vallas asuvates hoolekandeasutustes ja haiglas hääletamist
(E-N).

R 15. OKT

KÕIKIDES JAOSKONDAKÕIKIDES
DES HÄÄLETAMINE
JAOSKONDADES
kell 12–20
HÄÄLETAMINE
*Saab hääletada Elva valla
Kell 9–20
valija
*Saab hääletada Elva
valla valija
Kodus hääletamine
kell 9–20
*Elva valla valija

» kodus hääletamist (R-P) kogu
valla territooriumil. Kui Elva
valla valija terviseseisundi või
mõne muu mõjuva põhjuse tõttu
ei saa hääletada hääletamisruumis, võib ta taotleda hääletamist
kodus. Kodus hääletamise taotluse saab esitada juhul, kui valija
elukoht ja asukoht on Elva vallas.
Kodus hääletamise taotluse saab
esitada kirjalikult (sh e-kirjaga)
ja telefoni teel vallavalitsusele,
Elva või Konguta jaoskonnakomisjonile hiljemalt valimispäeva,
17. oktoobri kella 14.00-ni.
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infoleht@elva.ee
elva.ee / 730 9882
facebook.com/elvavald

Valimisjaoskond nr 2 asub Konguta rahvamajas (Kultuuri, Annik
oru küla). Avatud R-L kell 12-20, P
kell 9-20. Jaoskonna ruumides saab
hääletada ainult Elva valla elanik.
Konguta jaoskond korraldab ka
» kodus hääletamist kogu valla
territooriumil. Kui Elva valla
valija terviseseisundi või mõne
muu mõjuva põhjuse tõttu ei
saa hääletada hääletamisruumis, võib ta taotleda hääletamist kodus. Kodus hääletamise
taotluse saab esitada juhul, kui
valija elukoht ja asukoht on

ELVA VALLA VALIMISDEBATID
Elva valla kohalike omavalitsuste valmistel osalevad valimisnimekirjad korraldavad Elva valla
valimisdebatid:
» 22.09 kell 19 Elva kultuurikeskuses „Kuidas pakkuda väärt haridust ja tagada elanike heaolu?“
» 29.09 kell 19 Puhja koolimaja aatriumis „Kuidas pakkuda elavaid elamusi elanikele ja külalistele?“
» 06.10 kell 19 Rõngu rahvamajas „Kuidas luua parimat elukeskkonda ja juhtida avatult?“
Kõigist debattides toimub otseülekanne Elva valla Facebooki lehel ja YouTube’is. Kohapeal osalemiseks peab
olema kaasas vaktsineerimis-või läbipõdemistõend, kiirtestimist ei korraldata.

Valimisjaoskond nr 3 asub
Palupera teenuskeskus (Vallamaja,
Hellenurme küla). Avatud R-L kell
12-20, P kell 9-20. Jaoskonna ruumides saab hääletada ainult Elva valla
elanik.
Valimisjaoskond nr 4 asub Puhja
noortekeskuses (Viljandi tee 28/2,
Puhja alevik). Avatud R-L kell 1220, P kell 9-20. Jaoskonna ruumides
saab hääletada ainult Elva valla elanik.
Valimisjaoskond nr 5 asub Rannu päevakeskuses (Elva tee 3, Rannu alevik). Avatud R-L kell 12-20, P
kell 9-20. Jaoskonna ruumides saab
hääletada ainult Elva valla elanik.
Valimisjaoskond nr 6 asub Rõngu rahvamajas (Valga mnt 12, Rõngu alevik). Avatud R-L kell 12-20, P
kell 9-20. Jaoskonna ruumides saab
hääletada ainult Elva valla elanik.
Elektrooniline
hääletamine
toimub E kella 9-st kuni L kella
20-ni.
Kohalike omavalitsuste valimistel on hääletamisõigus vähemalt
16-aastasel valijal, kelle elukoha
aadress on rahvastikuregistrisse
kantud.
Peale Eesti kodanike saavad kohalikel valimistel hääletada veel:
1. Eestis elavad muu Euroopa Liidu liikmesriigi kodanikud;
2. Eestis püsivalt elavad välisriigi
kodanikud;
3. Eestis püsivalt elavad kodakondsuseta isikud.
NB! Valima minnes tuleb kaasa
võtta isikut tõendav dokument
(ID-kaart, pass, juhiluba).
Lisainfo valla veebilehel www.
elva.ee/kov2021 või www.valimised.
ee.
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ELVA VALLA INFO

Erakorralise kriisi toimumise korral saavad
Elva valla elanikud infot numbrilt 1247
Elva vallavalitsus sõlmis

PANE TÄHELE!

juulis Häirekeskusega
lepingu, mis tähendab,

» Laadi telefoni „Ole valmis" äpp ja valmistu sealsete juhtnööride
järgi võimalikuks kriisiolukorraks.

et Elva valla elanikud
saavad vallas toimunud
erakorralises kriisiolukorras infot numbrilt

» Laadi telefoni Elva valla äpp, kust saad operatiivset infot vallas
toimuva osas.

1247

» Suurema ja laiaulatuslikuma kriisi korral saab infot Elva linnast
vallavalitsuse tagant asuvast Kaitseliidu majast, mis on kriisi
ajal valla kriisikomisjoni staap. Lisaks saab infot numbrit 1247.

1247.

» Kui elekter ja/või mobiililevi on olemas, saab infot alati Elva
valla kodulehelt, valla äpist ja valla Facebookist. Soovitame
valla äpp enda telefoni laadida.

MERILYN SÄDE

» Suurema veekatkestuse korral saab vett Elva linnast, Puiestee
tn 13.

KOMMUNIKATSIOONIJUHT

K

riisiolukord on erakorraline sündmus, mille ajal
on elanike infovajadus
suurem. Näiteks on erakorraline sündmus ulatuslik tulekahju, plahvatus või varing, tõsine
transpordi-, kiirgus- või tuuma
õnnetus, terrorirünnak, massitulistamine või paljude kannatanutega
massiline korratus.

Rakendus „Ole valmis“
Kriisiinfotelefonilt saavad see
sugustes olukordades elanikud infot olukorra lahendamise, oluliste
teenuste häirete, katkestuste ja teenuste kättesaadavuse taastamise
ning vajalikke juhiseid jm olukorraga seotud infot.

» Mobiiltelefone saab pikema elektrikatkestuse ajal laadida autos,
sülearvutist või akupangast. Kui need variandid ei ole võimalikud, saab telefoni laadida Elvas Kaitseliidu staabis.
NUMBRIT ON LIHTNE MEELDE JÄTTA - 1 NUMBER 24
TUNDI 7 PÄEVA NÄDALAS.

Elva vallavalitsus on koondanud
kriisiga seotud erineva info ka valla
kodulehele: elva.ee/kriisi-info-valla-elanikele, millega soovitame tutvuda. Valla kodulehelt leiab lisaks
infot pere ja kogukonna kriisiolukordadeks valmistumise jmt kohta.
Peale selle soovitame kindlasti
laadida nutiseadmesse rakenduse
Ole valmis, kus on suunised kriisi
olukorraks valmistumiseks ning
rakendust saab avada ka siis, kui
internetti ei ole.

Foto: Bigstock

Valla äpp on mugav
Soovitame igal elanikul laadida
oma nutiseadmesse ka Elva valla
äpi, mille kaudu jagatakse iga päev
elanikele olulisemaid vallavalitsuse
uudiseid ja kogukondlikku infot,
sh infot erinevate sündmuste osas.
Valla äpp on mugav ja kiire infosaamise allikas ka kriiside ajal.
Lisainfo äpi kohta: elva.ee/elva-valla-app. Äpi saab alla laadida tasuta
Play Poest ja Apple Store’ist.

Kriisiinfotelefonilt saavad elanikud infot oluliste teenuste häirete,
katkestuste ja teenuste kättesaadavuse taastamise kohta.

Siseministeerium soovitab enne
KOV valimisi oma rahvastikuregistri
andmed üle vaadata

S

iseministeerium soovitab
inimestel enne 
kohaliku
omavalitsuse
volikogu
valimisi oma elukohaandmed ja

e-posti aadress rahvastikuregistris
üle vaadata. See on oluline selleks,
et valija saaks hääletada just oma
kodukohas sealsete kandidaatide
poolt ja et temani jõuaks hääleta-

misega seotud informatsioon.
Valija kantakse valijate nime
kirja ja talle määratakse valimis
ringkond nende andmete alusel,
mis on rahvastikuregistris 17.
septembri seisuga. Seetõttu on
oluline, et selleks ajaks oleks kõigil õiged elukohaandmed rahvastikuregistris olemas.

Kui elukoht on muutunud,
saab rahvastikuregistri e-teenuste portaalis rahvastikuregister.ee
esitada uue aadressi. Elukohateate võib esitada ka elukohajärgsele
valla- või linnavalitsusele koha
peal või saata postiga. Elva vallavalitsuse registripidaja kontakt:
kristi.kalmus@elva.ee, 511 0278.

» Pikaajalise elektrikatkestuse korral on kanalisatsioonitorustikes
ja kanalisatsioonipumplates sõltuvalt asukohast reservmaht 3
kuni 12 tunniks.
» Kui kriisi ajal on elektri- ja mobiilsidega probleem, soovitame
telefon seadistada 3G või 4G võrgu asemel 2G võrku – nii jõuab
info teieni.
» Kui kriisi ajal on elektri- ja mobiilsidega probleem, soovitame
hädaabinumbriga 112 ühenduse saamiseks vajadusel SIM-kaardi
telefonist eemaldada. Nii saab kindlasti 112 helistada.
» Soovitame koju valmis osta patareidega töötav raadio ning patareid, et saada igasuguse kriisi ajal infot. Hea oleks koju osta ka
mobiiltelefoni laadimiseks akupank ning seda aeg-ajalt laadida.
» Vallal on olemas lumetõrje võimekus ja suurtehnika, mis
tähendab, et kriisiolukorras saab saata masinaid ka valla teistesse piirkondadesse appi. Suure lumesaju korral tagatakse teede
korrashoid 24h jooksul.
» Kui kodudes ei ole enam sooja, määrab vallavalitsus igasse piirkonda hoone, kuhu tuuakse inimesed sooja. Sel teemal jagatakse infot eraldi.

Õiged andmed rahvastikuregistris on olulised ka selleks, et
valijani jõuaks valimiste teabeleht, mis saadetakse oktoobri alguses. Teabelehe eesmärk on anda
üldist infot hääletamisõiguse
kohta, samuti on lehel märgitud
kõigi hääletamisruumide asukohad valimisringkonnas. Need,
kel on ametlik @eesti.ee e-posti
aadress suunatud või on e-posti
aadress rahvastikuregistris, saavad teabelehe e-kirjaga. Nendele,
kelle e-posti aadressi teada ei ole,
saadetakse teabeleht paberil. Teabeleht jõuab valijateni hiljemalt 7.
oktoobril.

Kohalikel valimistel saavad
oma hääle anda kõik Eestis elavad
vähemalt 16aastased Eesti kodanikud, muude EL-i liikmesriikide
kodanikud ning siin pikaajalise
elaniku elamisloa või alalise elamisõiguse alusel elavad EL-i mittekuuluvate riikide kodanikud ja
kodakondsuseta isikud.
Kohaliku omavalitsuse volikogu valimised toimuvad 17. oktoobril. Valimisnädal algab esmaspäeval, 11. oktoobril ja koosneb kuuest
eelhääletamise päevast ning
lõpeb pühapäeval, valimispäeval.
Eelhääletamise ajal on võimalik
oma hääl anda ka elektrooniliselt.
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Uuendati Elva valla
piirkonnakogude statuuti
Elva vallas tegutseb kuus piirkonnakogu, mis lõpetavad tegevuse oktoobris, kohalike omavalitsuste
valimistega. Elva vallavolikogu võttis 23. augustil
toimunud istungil vastu uue statuudi.

P

iirkonnakogude uus ja ühtne statuut reguleerib uute
piirkonnakogude moodustamist Elva valla territooriumil, piirkonnakogu pädevust
ja töökorraldust. Enne statuudi
koostamist konsulteeriti kõikide
piirkonnakogudega, kes leidsid, et
piirkonnakogude jätkamine tulevikus on kogukondade jaoks vajalik.
Seni kehtis Elva valla territooriumil igas Elva vallaks ühinenud
omavalitsuse piirkonnas erinev
piirkonnakogude statuut. Uus
määrus loob võimaluse kõikides
Elva valla piirkondades uue piirkonnakogu moodustamiseks ühtsetel alustel.
Piirkonnakogu on valla erinevate
piirkondade huvide paremaks esindamiseks ja arvestamiseks oma

valitsuse ülesannete täitmisel ning
kohaliku initsiatiivi ja identiteedi
hoidmiseks moodustatav valla ühe
piirkonna konsultatiivne esinduskogu. Piirkonnakogu võib moodustada Elva, Konguta, Palupera, Puhja,
Rannu ja Rõngu piirkonnas.
Statuudi järgi on kogul õigus
teha vallavalitsusele ettepanekuid
piirkonna kohaliku elu küsimustes, olla informeeritud valla eelarve
koostamise protsessidest ja esitada
ettepanekuid eelarve kujundamiseks. Piirkonnakogu informeerib
vallavalitsust piirkonna probleemidest ja vajadustest ning teeb ettepanekuid nende lahendamiseks.
Piirkonnakogude moodustamine toimub peale volikogu v alimisi
ja kogude valimised korraldab
vallavalitsus.

Tulge Maal elamise
päevale!

TULGE JA VAADAKE, KUIDAS ELATAKSE MAAL PÄRISELT!

Foto: Bigstock

25. septembril kell 10–16 toimub
üle-eestiline Maal elamise
päev, mille eesmärk on kutsuda
inimesi tutvuma maal elamise
võimalustega.

T

änavusel Maal elamise päeval on Elva vallas võimalus
tutvuda erinevate piirkon-

dade teenustega ning osaleda mitmetel laatadel. Kaasa löövad nii
rahvamajad, külaseltsid, koolid,

Uue statuudi järgi sõltub piirkonnakogu liikmete arv piirkonna
elanike arvust:
» kuni 2000 elanikku – 7 liiget;
» 2000 kuni 4000 elanikku – 9
liiget;
» üle 4000 elaniku – 11 liiget.
Piirkonnakogu liikmeks võib olla
piirkonnas rahvastikuregistri andmetel elav täisealine inimene, kes
esindab piirkonna asustusüksust
või Elva linnas asumit või piirkonnas tegutsevat ettevõtet, mittetulundusühingut või muud huvi
gruppi.
Piirkonnakogu valimised korraldab Elva vallavalitsus pärast sügisel toimuvaid kohalike volikogude
valimisi. Täpsemat info piirkonna
kogude valimiste kohta jagatakse
valla infokanalites.
Tutvu Elva valla piirkonnakogu
statuudiga täpsemalt: elva.ee/piirkonnakogud.
Lisainfo:
Kertu Vuks, abivallavanem
Kertu.vuks@elva.ee

lasteaiad kui ka ettevõtjad.
Maal elamise päeva keskuseks
kujuneb sel aastal Kirepi, kus oli
juba varasemalt plaanis sel päeval
taastada vanad traditsioonid ning
toimub Kirepi laat. Kirepisse tulevad kokku ka need piirkonnad, kes
kohapeal peaasjalikult ehituse tõttu ei saa oma asutusi näidata ning
oma piirkonda tutvustava telgi alla
ennast Kirepisse sisse seavad. Kirepis on huvilistele avatud ka Kase
talu ning kohapeal pakub MTÜ Kirepi kogukond peale laada veel nii
töötube kui ka mõisatuuri. Laadalt
ei puudu ka muusikaline elamus.
Maal elamise päev pakub avastamist nii noortele kui ka vanadele
üle terve valla. Oma sammud tasub
seada ka näiteks Valguta, Konguta,
Rannu, Rõngu ning Aakre piirkondadesse, kes kõik on ette valmistanud vägeva Maal elamise päeva
programmi.
Rohkem infot Maal elamise päeva kohta leiab Elva valla Facebookist, äpist ning aadressidelt: www.
elva.ee/maal-elamise-paev
ning
www.maalelamisepaev.ee.
Olete lahkesti oodatud Maal elamise päevale!

UUS AMETNIK ELVA VALLAVALITSUSES

Personalispetsialist Gelija Otsa

G

elija asus Elva vallavalitsusse tööle augusti lõpus.
Personalispetsialisti
ülesanne on personalitöö korraldamine vallavalitsuses, et tagada
vallavalitsuse eesmärkide ja tulemuslikkuse täitmiseks asjatundlik
ja motiveeritud personal.
Personalispetsialist
osaleb
vallavalitsuse personalipoliitika,
motivatsiooni- ja palgakorralduFoto:
GELIJA OTSA.
se põhimõtete väljatöötamisel ja
Jaak Jänes
elluviimisel, korraldab 
personali
värbamise ja valiku läbiviimise ning korraldab personali organisatsiooni sisenemise ja väljumise protsessi. Peale selle vormistab ta
personalidokumendid, koordineerib tervise- ja tööohutusalast tööd,
suunab töötervishoiuarstile jms ja planeerib ning vajadusel korraldab koolitusi ja ühisüritusi.
Gelija on läbinud ettevõtluskõrgkooli Mainori personalijuhtimise
õppekava ning on saanud ärijuhtimise rakenduskõrghariduse. Viimastel aastatel on ta töötanud erasektoris personalispetsialistina.
Gelija kontakt: gelija.otsa@elva.ee

Vallavalitsus algatas Käärdi
alevikus Mesika 8a ja Karro
kinnistute detailplaneeringu

E

lva vallavalitsus algatas 10. augustil Käärdi alevikus Mesika
8a ja Karro kinnistute detailplaneeringu. Detailplaneeringu
koostamine algatatakse Käärdi alevikus Mesika 8a ja Karro
kinnistutel ning juurdepääsu tee lahendamiseks Elva linnas Kadaka
tänav T2 ja Liiva 14 kinnistutel asendiskeemil näidatud ulatuses.
Detailplaneeringu ala on kokku ca 7,4 ha. Koostamise eesmärk on
detailplaneeringu ala kruntimine ja ehitusõiguse määramine üksikelamute püstitamiseks. Elva vallavalitsuse 20.12.2017 korraldusega
nr 220 vastu võetud Mesika 8a detailplaneeringu koostamine lõpetatakse. Detailplaneeringu lähteseisukohtadega on võimalik tutvuda
valla veebilehel www.elva.ee/planeeringud.
Lisainfo: Maarika Uprus, planeeringuspetsialist
maarika.uprus@elva.ee või 527 1860

DETAILPLANEERINGU ALA.
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HARIDUS

Elva valla koolid ja lasteaiad
sõlmisid hariduse kokkuleppe
26. augustil sõlmiti
Elva valla õpetajate
inspiratsioonipäeval
Elva valla koolide ja
lasteaedade hariduse
kvaliteedi kokkulepe.

K

okkulepe sõnastab, kuidas toetatakse iga l apse ja
õpilase terviklikku arengut Elva valla lasteaedades ja koolides. Leppe eesmärk, et
valla haridusasutused oleksid koostöised, säästlikud, nutikad, kaasavad ja avatud, tuleneb ka Elva valla
arengukavast.
Elva abivallavanem Marika Saar
ütles, et tal on siiralt hea meel, et
valla kooli-, lasteaia- ja huvikoolijuhid võtsid initsiatiivi ja nii sündiski
koosloomena kokkulepe, mille iga
sõna on hoolikalt läbi mõeldud ja
iga lause taga on põnevaid algatusi
ja tegevusi. „See on oluline, et meil
on ühtne haridusruum, sest ainult
ühisele ja tugevale alusele luues on
võimalik keskenduda igal koolil ja
lasteaiaperel oma eripärale,” sõnas
Saar.

KOKKULEPPELE KIRJUTASID ALLA KÕIK ELVA VALLA Foto: Kayvo Kroon
KOOLIDE JA LASTEAEDADE JUHID.

Idee kvaliteedikokkuleppe sõlmimiseks saadi healt naabrilt Tartu linnalt, kus paljud juhid tuginevad tegevuste planeerimisel
kokkuleppele ja see on nende jaoks
aukohal. „Oma osa on täita ka kooli
ja lasteaia pidajal ehk vallal – peame looma tingimused, et meie koolid ja lasteaiad saaksid anda parima
laste arengukeskkonna loomisel,”
lisas abivallavanem.  

Lasteaiad ja koolid
teevad koostööd
Elva vallavalitsus, valla lasteaiad
ja koolid sõlmisid kokkuleppe,

milles kinnitati järgnevat: lasteaedade ja koolide juhtimine on
väärtuspõhine ja avatud arengule;
lasteaedade ja koolide personal on
kvalifitseeritud ja usaldusväärne
ning nende tööpanus on väärtustatud; lasteaedades ja koolides
luuakse vaimset tervist ja liikumist toetavat keskkonda, kus iga
laps ja õpilane on märgatud, ettevõtlik ja õnnelik.  
Samuti on kokkuleppes muuseas
kirjas, et lasteaiad ja koolid teevad
omavahel koostööd, mille fookuses on pedagoogilise kompetentsi
ja õpikeskkonna jagamine ning

histe koolituste ja ürituste korü
raldamine. Elva valla lasteaedades
ja koolides lähtutakse väärtuskasvatusest ja kaasava hariduse põhi
mõtetest, kus iga õppija saab areneda turvalises ja kiusamisvabas
keskkonnas.
Kokkuleppele kirjutasid Elva
valla
valitsusest alla vallavanem
Heiki Hansen ja abivallavanem Marika Saar ning vallavalitsuse haridus- ja kultuuriosakonna juhataja
Mare Tamm. Kokkuleppele andsid
oma allkirja kõik Elva valla koolide
ja lasteaedade juhid: Aakre laste
aed-algkool, Elva gümnaasium,
Elva Järve lasteaed, Elva lasteaed
Murumuna, Elva lasteaed Õnneseen, Elva muusikakool, Elva huviala- ja koolituskeskus, Konguta
kool, Palupera põhikool, Puhja
kool, Puhja lasteaed, Rannu kool,
Rannu lasteaed Naerupesa, Rõngu
keskkool, Rõngu lasteaed Pihlakobar, Tartu erakooli Peedu filiaal
ning Valguta lasteaed-algkool.
Fotosid sündmusest saab vaadata Elva valla Facebooki lehel.
Lisainfo:
Marika Saar, Elva abivallavanem
marika.saar@elva.ee
tel 522 7013

Kokkuleppes on kirjas, et lasteaiad ja koolid teevad omavahel koostööd, mille fookuses on
p edagoogilise kompetentsi ja õpikeskkonna jagamine ning ühiste ürituste korraldamine.

Esita kandidaat haridustöötajate tunnustamiseks

E

lva vallavalitsus ootab
kuni 20. septembrini kandidaate haridustöötajate
tunnustamiseks. Avaldusi saab
esitada Elva valla e-keskkonnas
SPOKU (vt „tunnustused“).
» Aasta hariduse tegu. Au
nimetus antakse üle Elva valla
haridusasutusele, isikule või
kollektiivile, kes on kaasa aidanud haridusvaldkonna üldisele
arengule.
» Aasta hariduse sõber. Aunimetuse saab üksikisik või
organisatsioon, kes on oma
tegevusega arendanud ja toetanud õppeasutuste koostööd
kogukonna, ettevõtete ja
organisatsioonidega, toetanud

õppijaid mitmekülgse, innovaatilise ja arendava õppetöö
või praktika korraldamisel ja
läbiviimisel.
» Aasta noorõpetaja. Eesmärk
on tunnustada õpetajat, kes on
noor, inspireeriv ja uuendusmeelne ning on töötanud Elva
vallas õpetajana kuni kolm
aastat.
» Aasta kooliõpetaja. Eesmärk
on tunnustada õpetajat, kes on
silmapaistvalt kaasa aidanud
õpilaste individuaalsele ja
sotsiaalsele arengule.
» Aasta klassijuhataja. Aasta
klassijuhataja aunimetus on
loodud eesmärgiga tunnustada õpetajat, kes on silma-

paistvalt kaasa aidanud oma
klassi õpilaste individuaalsele,
sotsiaalsele arengule ja ühtsustunde loomisele.
» Aasta lasteaiaõpetaja. Eesmärk on tunnustada õpetajat,
kes on silmapaistvalt kaasa
aidanud laste arengule.
» Aasta huvihariduse õpetaja.
Aunimetuse eesmärk on tunnustada õpetajat või huviringi
juhendajat, kes on loonud
eeldusi noore mitmekülgseks
arenguks.
» Aasta tugispetsialist. Eesmärk on tunnustada logopeedi, sotsiaalpedagoogi, psühholoogi või eripedagoogi, kes on
aidanud kaasa lapse või noore

individuaalsele ning sotsiaalsele arengule või on kujundanud organisatsioonisisest
koostööd.
» Aasta taustajõud. Eesmärk
on tunnustada abiõpetajat,
õpetaja abi, tugiisikut või teist
haridusasutuses töötajat, kes
on toetanud lapsesõbraliku
õppe- ja kasvukeskkonna
loomist.
Täpsema info ja statuudi leiate:
elva.ee/valdkondlikud-tunnustused.
Lisainfo:
Auli Mäesalu, haridusspetsialist
auli.maesalu@elva.ee või
730 9899

LÜHIDALT
UUS ÕPPEAASTA
ELVA VALLAS

E
»
»
»
»
»
»
»
»
»

lva vallas läks sel õppeaastal esimesse klassi
1️67 õpilast.
Puhja koolis alustab 1. klassis sel aastal 19 õpilast;
Konguta koolis 13 õpilast;
Palupera põhikoolis 7
õpilast;
Aakre lasteaed-algkoolis ei
lähe 1. klassi ühtegi last;
Elva gümnaasiumis 79
õpilast;
Valguta lasteaed-algkoolis
2 õpilast;
Rõngu keskkoolis 26 õpilast;
Rannu koolis 9 õpilast;
TERA Peedu koolis 12
õpilast.

Tuletame siinkohal meelde,
et ranitsatoetust suuruses
70 eurot on õigus taotleda
esimest korda 1. klassi mineva
lapse ühel vanemal, kui lapse
ja ühe vanema rahvastiku
registrijärgne elukoht on Elva
vald. Taotluse esitamise tähtaeg on 31. oktoober. Lugege
rohkem kodulehelt www.elva.
ee/ranitsatoetus1.
Samuti on võimalik taotleda lapse toiduraha katmise
toetust, mida makstakse vähekindlustatud peredele lapse
toitlustamise kulude katteks
koolieelses lasteasutuses (sh
lastehoid), üldhariduskoolis
või kutseõppes käivale lapsele. Taotluse esitamise tähtaeg
on 20. september. Lisainfo:
www.elva.ee/lapse-toiduraha-toetus
Soovime kõigile õpilastele,
õpetajatele ja lastevanematele
kaunist uut õppeaastat!

ELVA LINNARAAMATUKOGU
LÄKS ÜLE TALVISELE
TÖÖAJALE
Alates 1. septembrist läks Elva
linnaraamatukogu üle talvisele tööajale.
Raamatukogu on avatud:
» » E–R kell 11–19; L 11–16
Lasteosakond:
» » E-R kell 11–17; L 11–16
Internetipunkt on avatud
» » E–R kell 12–19; L 11–16.
Lisainfo: raamatukogud.ee
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Erivajadusega õpilasele on võimalik
taotleda transpordikulude hüvitamist

on koolivälise nõustamismees
konna soovitus (nt Rajaleidja) ning
on kindlaks tehtud, et Elva vallas ei
ole võimalik soovituse kohast õpet
korraldada.

Septembri lõpuni saab

Määruse alusel kuuluvad hüvitamisele õpilase ja tema saatja haridusasutuse ja kodu vahelise ühistranspordi sõidupiletite kulud ja
sõiduauto kasutamisega seotud
kulud. Hüvitist ei maksta juhul,
kui õpilase transport on korraldatud muul viisil, nt vallapoolne
transport või õpilane saab kasutada
tasuta ühistransporti. Kui õpilasel
on võimalik haridusasutuse ja kodu
vahel sõitmiseks kasutada ühis
transporti ja tema tervislik seisund
ja vanus seda võimaldab, siis hüvitatakse vanemale sõidupiletite hind
(v.a juhul, kui transport on tasuta).
Otsuse hüvitise määramise või sellest keeldumise kohta teeb vallavalitsuse vastav komisjon. Otsuse
hüvitise maksmisel või maksmisest
keeldumisel lähtutakse komisjoni
ettepanekust. Otsus tehakse üldjuhul kuni ühe õppeaasta kohta.
Hüvitamist saab taotleda Elva
valla e-keskkonnas 31. septembrini,
lisainfo leiate valla kodulehelt: elva.
ee/hev-opilaste-transporditoetus.

esitada taotlust, mis
võimaldab transpordikulude hüvitamise või
transpordi korraldamise haridusliku erivajadusega õpilasele, kelle
elukoht on rahvastikuregistri andmetel Elva vald
ning kes õpib tulenevalt
hariduslikust erivajadusest väljaspool Elva valda
asuvas koolis.

T

HÜVITAMISELE KUULUVAD ÕPILASE JA TEMA SAATJA HARIDUSASUTUSE JA KODU
VAHELISE ÜHISTRANSPORDI SÕIDUPILETITE KULUD.

oetuse taotlemist ja
maksmist reguleerib Elva
vallavalitsuse
määrus
"Haridusliku erivajadusega õpilase transpordi korraldamise ja transpordikulude hüvitamise
kord Elva vallas".

Taotluse Elva
vallavalitsusele
saab esitada
vanem või
eestkostja.

Hüvitamisele kuulub nende õpilaste transport, kellele ei ole Elva
valla koolides sobivat õpet võimalik korraldada. Määrus ei reguleeri
puudega õpilase transpordi korraldamist, kui transport korraldatakse
näiteks sotsiaaltranspordina.

Mittestatsionaarne õpe
Elva gümnaasiumis
Õppida pole kunagi hilja, sest
õppimine annab teile tulevikus
rohkem valikuvõimalusi.

E

lva gümnaasiumis on hea võimalus
omandada gümnaasiumiharidus
kaugõppes ehk mittestatsionaarses
osakonnas.
Õppida saab sõltumata vanusest, kui
olete lõpetanud põhikooli. Mittestatsionaarses osakonnas saab omandada haridust vastavalt oma võimetele, vajadustele
ja võimalustele. Õppetöö on orienteeritud
täiskasvanud õppijale, kes teab, mida tahab ja oskab otsustada, kuidas oma õpinguid korraldada. Samas väga hea võimalus pere või töö kõrvalt jätkata õpinguid.
Õppijaid ootab Elva gümnaasiumis
meeldiv ja hubane õpikeskkond, sõbralikud ja vastutulelikud õpetajad. Õppetöö
toimub kaks korda nädalas kell 9–17.

Õppetöö toimub Elva gümnaasiumi
Tartu mnt õppehoones, kus asub mitte
statsionaarse osakonna jaoks eraldi korrus mugavalt sisustatud õppekabinettide
ja õpetajate toaga. Kooliga samas majas
asuvad raamatukogu, kaasaegne arvuti
klass ning söökla.
Majas on tagatud liikumispuutega inimestele igale pool juurdepääs (olemas liftid ja kaldteed).
Ootame oma kooliperre uusi liikmeid,
kellelt ootame tõsist suhtumist õppetöösse ja kaasalöömist ka igapäevases
koolielus, et tunneksite ennast täieõigusliku Elva gümnaasiumi ühise pere liikmena. Kool on pidevat arenev keskkond, kus
oodatakse ka teie uusi ideid ja ettepanekuid.
Täpsem info www.elvag.edu.ee või
telefonil 730 1820
Heli Rähni
õppetöö koordinaator

Foto: Bigstock

Kes saab taotlust esitada?
Taotluse saab Elva vallavalitsusele
esitada vanem või eestkostja, kui
õpilane on rahvastikuregistri järgi
Elva valla elanik ja õpib väljaspool
Elva valda asuva põhikooli või gümnaasiumi päevases õppes ja kellel

Otsuse teeb komisjon

Lisainfo:
Auli Mäesalu, haridusspetsialist
auli.maesalu@elva.ee, 5886 4201

Väärikate Ülikool alustab
uut õppeaastat
Elva valla väärikatel õppuritel on
taas võimalus alustada täiendõpet
olulistel teemadel.

S

elle aasta esimene loeng toimub 15.
septembril kell 11 Elva kultuurikeskuses. Loengut annab pereterapeut
Kai Räisa. Väärikate ülikooli selle hooaja
esimene loeng on teemal „Elukaar ja rollide kujunemine muutuvas ajas".
Elame ajal, kus kõik meie ümber on
pidevas muutumises ning inimese kohanemine nii isiklikus kui ka ühiskonnaelus
võib esitada meile üsna palju väljakutseid.
Kai Räisal on pikaajaline töökogemus nii
sotsiaaltöötaja kui ka pereterapeudina.
Väärikate ülikooli järgmine kohtumine
toimub 6. oktoobril ning siis räägitakse
vanemaealiste liiklusohutusest.
Tartu Ülikooli Väärikate ülikool alustas oma tegevust 2010. aastal Pärnus ja
Tartus. Täna toimuvad väärikate ülikooli

programmid üle Eesti ning alates jaanuarist 2020 lisandus teiste hulka ka Elva.
Loengud toimuvad Elva linnas, kuid
oodatud on kõik Elva vallas elavad vanemaealised. Loengute korraldamise eesmärk on väärtustada aktiivset eluviisi
ning motiveerida eakaid osalema ühiskonnaelus. Loengutel osalemine aitab
eakatel hoida sotsiaalset võrgustikku.
Sel aastal on õpingute lahutamatuks
kaaslaseks ohutus, mistõttu on korraldajatel kohustus lubada saali vaid oma
nakkusohutust tõendavad inimesed. Selleks tuleb loengus osalemiseks näidata
COVID tõendit (immuniseerimise, koroonaviiruse läbipõdemise või negatiivse
testi tõend).
Kohapeal kiirtestimise võimalus puudub. Soovituslik on nii enda kui ka teiste
ohutuse kaitseks kanda maski.
Gerda Kiipli-Hiir
MTÜ Hoolekoda
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HEAKORD

Elva vallavolikogu võttis vastu
uue Elva valla heakorraeeskirja
Elva valla uus

soodsate ilmastikuolude tõttu
võimalik;
» Koristada kinnistult ja puhastusalalt* jäätmed ja prahi;
» Niita puhastusalal* muru selliselt, et selle kõrgus ei ületaks 15
cm, kui vallavalitsusega ei ole
kokku lepitud teisiti ja kokku
lepe on tingitud murutüübist
või looduslikust mitmekesisusest.

heakorraeeskiri hakkab
kehtima uuel aastal.

E

lva valla uue heakorraeeskirja loomine oli vajalik
selleks, et luua Elva vallas
ühtne ja terviklik eeskiri
ning ajakohastada praegu kehtivaid enne ühinemist kehtestatud
eeskirju ning viia need vastavusse
kehtiva õigusega.
Arvestades Elva valla territoriaalset jaotust, arvestati määruse
kehtestamisel nii tihedama kui ka
hajusama asustusega keskkonnaga
ja sellest tulenevate iseärasustega.
See tähendab, et sätestada tuli tingimused sel viisil, mis sobiks ühteaegu nii Elva linna, valla alevikesse
kui ka küladesse.
Elva valla heakorraeeskirja eesmärk on tagada vallas puhas ja ohutu keskkond ning üldine heakord.
Eeskiri sätestab heakorranõuded
ja koormise Elva valla haldusterritooriumil. Eeskirja on kohustatud
järgima kõik Elva vallas viibivad ja
tegutsevad isikud ning Elva vallas
asuvate kinnistute ja ehitiste omanikud.

Mida tähele panna?
Kohustused mootorsõiduki juhtidele:
» Teha heakorratöid (sh lume
ja jää koristus) mootorsõiduki ümbruses ühe meetri
raadiuses, kui mootorsõiduki

TIHEASUSTUSALAL TULEB KINNISTUT NIITA
SAGEDUSEGA, ET HEINA KÕRGUS EI ÜLETAKS 15 CM.

parkimise tõttu on takistatud
heakorratööde tegemine.
» Keelatud on avalikul alal hoida
romusõidukit, v.a juhul, kui selleks on kinnistu omaniku luba.
» Veose vedaja peab kinnitama ja
katma veose selliselt, et välistatud oleks selle sattumine teele
ja tänavale. Vedaja kohustub
esimesel võimalusel koristama
peale- ja mahalaadimisel või
vedamise ajal maha kukkunud
veose või selle osad.
» Keelatud on pesta sõidukit veekogus või veekogule lähemal kui
10 m veepiirist.
Kohustused kinnistu omanikele:
» Eemaldada kinnistult üle piiri
ulatuvate puude ja põõsaste
oksad, mis on ohtlikud (kuivanud, mädanenud) või mis
varjavad liikluskorraldusvahendeid või nähtavust või takista-

Lemmikloom on
terveks tema eluks

E

esti loomakaitse selts tuletab meelde, et lemmikloom
ei ole vaid üheks suveks.
Sügis on silmapaistvalt lähedal ja
on aeg liikuda tavapärase elurütmi juurde tagasi. Minnakse maalt
linnakoju, reisitakse vähem ja
lastel hakkab kool. Vahel kahjuks
lemmikuid ei võeta pereliikmena
ning kui elutempo läheb kiireks
või raskeks, siis lemmik ei mahu
enam võrrandisse.

Oma lemmiku jaoks olete teie
terve elu. Loomake tunneb turvaliselt ning on harjunud teie
lõhna, kodu ja lähedusega – nad
pakuvad enda poolt tingimatut
armastust. Loomaomaniku ülesanne on pakkuda samasugust
tingimatut armastust vastu ja kui
elu viskab takistusi, siis üheskoos
need läbida.
Enne kui võtate lemmiku, tuleb läbi mõelda iga elufaas. Kus

Foto: Bigstock

vad liiklemist sõiduteel kuni
4,5 meetri kõrguselt, kõnniteele
ulatuvate puude ja põõsaste
oksad kuni 3 meetri kõrguselt,
arvestades Elva valla raieloa
andmise tingimusi ja korda;
» Elva linnas, Rõngu alevikus,
Puhja alevikus, Rannu alevikus,
Ulila alevikus, Käärdi alevikus
ja mujal üldplaneeringuga
määratud tiheasustusalal niita
kinnistut sagedusega, et heintaime kõrgus ei ületaks 15 cm,
kui vallavalitsusega ei ole kokku
lepitud teisiti ja kokkulepe on
tingitud murutüübist või looduslikust mitmekesisusest;
» Riisuda või multšida kinnistu õuemaalt ja puhastusalalt
mahalangenud puulehed ning
oksad sügisel enne püsiva
lumekatte tekkimist või kevadel
hiljemalt 1. maiks, kui lehtede
riisumine sügisel ei olnud eba-

* puhastusala on üldkasutatav
maa ala, mis piirneb füüsilise
või juriidilise isiku omandis
või valduses oleva territooriumiga ja ulatub kinnistu piirist
kuni kõnniteeni või selle puudumisel kuni sõiduteeni, kuid
mitte rohkem kui viie meetri
ulatuses
» Hajaasustusalal paikneva
kinnistu omanik kohustatud
niitma kinnistut vastavalt vajadusele, vältimaks kulust tekkivat tuleohtu ja risustamist, kuid
mitte harvem kui kaks korda
aastas hiljemalt 31. juuliks ja 30.
septembriks. Kohustus ei kehti
metsas, metsatunnustega aladel
ega Põllumajanduse Registrite
ja Informatsiooni Ameti põllumassiivide registris olevatel ja
põllumajanduslikul otstarbel
kasutatavatel maadel;
Täies mahus Elva valla heakorra
eeskiri koos seletuskirjaga on
leitav valla kodulehelt
www.elva.ee/heakorraeeskiri.
Lisainfo: Sten Saarekivi
sten.saarekivi@elva.ee / 5886 1600

LÜHIDALT
OMAPEAD
HULKUVAD
LOOMAD

E

lva vallavalitsus palub
olla tähelepanelik oma
lemmikloomade suhtes
ning mitte lasta neid omapead jalutama. Vallavalitsusse
jõuab palju kaebusi lahtiselt
peetavate lemmikloomade,
viimasel ajal eriti kasside kohta.
Tuletame meelde, et „Elva
valla koerte ja kasside pidamise eeskirja“ kohaselt peab
looma
omanik tagama, et
tema koer või kass ei pääseks
järelevalveta teise isiku omandis olevale kinnisasjale (sh
avalikku kohta). Reegel kehtib
nii koertele kui ka kassidele.
Hulkuvad ja võõral kinnistul uitavad loomad püütakse
kinni ja toimetatakse Tartu
koduta loomade varjupaika.
Avalikku kohta tohib looma
viia jalutusrihmaga või kandmisvahendis, tagades inimeste ja loomade ohutuse.
Peale selle tuletame meelde, et jätkuvalt on loomaomaniku kohustus koristada oma
looma väljaheited.

HULKUVAD LOOMAD Foto:
Bigstock
PÜÜTAKSE KINNI.

paikneb lemmik, kui olete reisil,
kui on tööl kiire või naudite suve.
Kõikidele olukordadele on tihti

väga lihtsad lahendused. Kindlasti teie ümber paikneb inimesi,
kes on teid ühel või teisel määral
nõus aitama. Lemmikloomade
kogukond on nutiajastul kasvanud suureks ja abipakkujaid leidub alati, kui ainult küsida.
Lemmiklooma koht ei ole tänaval. Kui märkate hulkuvat looma,
siis teatage sellest Elva vallavalitsuse heakorraspetsialisti telefonil
5886 1600 või e-aadressil sten.saarekivi@elva.ee.
Lisainfo: www.loomakaitse.ee
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KOGUKOND

Kogukonnad saavad taas
kohalikeks algatusteks
raha taotleda

LÜHIDALT

Hellenurme hooldekodu
juurde istutati mälestuspuu

H

1. septembrist on avatud
kohaliku omaalgatuse
programmi sügisvoor,
kust kogukondadesse
panustavad mittetulundusühingud ja sihtasutused saavad taas oma
tegevuseks toetust küsida. Maksimaalne toetussumma on 4000 eurot
projekti kohta, taotlemise tähtaeg on 1. oktoober.

K

ohaliku
omaalgatuse
programmiga soovitakse
kaasa aidata tugevate ja
omaalgatusel põhinevate
kogukondade tekkimisele ning
püsimisele. Toetust saab taotleda
kahest meetmest.
Kogukonna arengu meetmega
panustatakse kogukonnaliikmete
teadmiste ja oskuste kasvu, kogukonna identiteedi tugevnemisse ja
tõhusama koostöö tekkesse ning
maksimaalne toetussumma on
2 500 eurot.

PROGRAMMI EESMÄRK ON TUGEVATE JA OMAALGATUSEL
PÕHINEVATE KOGUKONDADE TEKKIMINE JA PÜSIMINE.

Investeeringute ja kogukonnateenuste arendamise meetmega
panustatakse kogukonnale vajalike
ja kogukonnaliikmete ühistegevust
soodustavate avalikus kasutuses
olevate objektide rajamisse ja arendamisse ning kogukonnaliikmetele
vajalike teenuste pakkumisse, maksimaalne toetus on 4 000 eurot.

Omafinantseering 10%
Toetust saavad taotleda avalikes
huvides oma piirkonna heaks tegutsevad mittetulundusühingud ja
sihtasutused, kus ei osale liikmena
omavalitsus ega riik ja mille liikmetest äriühingud ei moodusta rohkem kui poole. Maksimaalne toetussumma esitatud projekti kohta
on olenevalt tegevusest kuni 4 000

Foto:
Pixabay

eurot ning omafinantseering peab
olema 10% projekti kogumaksumusest. Taotlemine toimub elektrooniliselt Riigi Tugiteenuste Keskuse e-toetuse keskkonnas etoetus.
struktuurifondid.ee, kuhu saab
taotlusi esitada 1. oktoobrini kuni
kell 16.30.
Programmi infopäev toimub 15.
septembril. Täpsem info kodulehel
www.tartumaa.ee/programmid.
Lisateave: Heili Uuk, tol@tartumaa.ee, tel 5886 2500.
Taotluse sisulist koostamist
nõustab Tartu Ärinõuandla konsultant Kadri Pau, kadri.pau@arinouandla.ee.

ellenurme
hooldekodu
ühines erinevate ametkondade
ühispöördumisega ning 18. augustil istutati
hooldekodu õuealale COVID-19
haiguse tõttu lahkunutele mälestuspuu, leinapihlakas.
Istutades puu suuname pilgu
tulevikku ja meile antud uutele
võimalustele, tsiteeris ühispöördumise mõtteid hooldekodu
juhataja Kätlin Sipelgas.
Omamoodi tähendusega on
puu juures asuv kolmnurkne tahvel tekstiga „Kedagi ei unustata“.
„Siinjuures mõtleme eelkõige
Foto:
LEINAPIHLAKAS.
COVID-19 tõttu lahkunutele, kelPirjo Põim
lel ei ole omakseid, aga samas on
see toetus lähedastele ja kõikidele
töötajatele, kes selles olukorras abi andsid,“ on tahvli teksti mõtte
lahti seletanud sotsiaalministeeriumi peakaplan Ove Sander.
Maia Kukk
Palupera piirkonna koordinaator

Mälestuspink Elva kooli
kirjandussuuna loojatele
ja arendajatele

1.

septembril, tarkusepäeval, avati mälestuspink Arvo Mälbergile, Uno Kuresoole, Ilme
ja Karl Murule, Ain Kaalepile
ja Helga Hinnole.
Üheskoos vilistlaste annetustega ja kooli toetuFoto:
VASAKULT: LEELO
sega avati mälestuspink
Kayvo
SUIDT, TARMO POST,
koolipoisi juurde Tartu mnt
Kroon
TIIT USTAV.
koolihoone ette.
Elva kooli kirjanduslik suund kandis rahvuslikku pitserit, oli kuulus oma eestvedajate poolest ning pani tegutsema õpilasi p
 õnevate
ettevõtmistega, aga andis õpilastele ka suuna eluks, kuhu edasi
liikuda kirjanduslike teadmistega. Siia tuldi õppima üle Eestimaa.
Kuulsad olid meie almanahhid, meie kirjanduslikud luulepõimikud,
ning kohtumised erinevate põnevate isiksustega.
Pingi avamisele said tulla peaaegu kõik pingile kantud teenekate
haritlaste sugulased.
Mälestuspingi avamisel esines pikema sõnavõtuga Mare Kõiva –
Tartu kirjandusmuuseumi folkloristika osakonna juhataja, kes on ka
Elva kooli vilistlane.
Täname annetajaid: Andres Muru, Kaili Muru-Mölder, Maimu
Kenner, Kätlin Kontor, Tatjana Blohina, Riina Rohtung, Annika
Oras, Eve Vaigu, Ave Reis, Liina Tamm, Tiit Ustav, Leelo Suidt, Martin Jõesaar, Aivar Ostrak, Tarmo Post, Kalle Kiiranen, Ehtel Kuldvere-Vent, Maarja-Liisa Maasik, Monika Pallon, Reet Aru.
Leelo Suidt
Elva kooli vilistlane
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Kui Puhja seltsimajas
on remont
Möödujatel pole võimalik mitte märgata Puhja
alevikus pikemat aega
„sissepakitud” seltsimaja
hoonet ja selle ümber
toimuvaid remonttöid.
KAJA UDSO
PUHJA SELTSIMAJA JUHATAJA

K

ui hoones ja selle lähiümbruses on remondiga
kaasnev segadus ning koroonast tulenevad piirangud seadnud omad reeglid, siis kas
kohalik kultuurielu seisab? Kindlasti mitte! Kultuuritöötajad ja kollektiivid on kogu selle keerulise aja
tegevusteks võimalusi otsinud. Kui
ühte moodi ei saa, siis ehk on võimalik teisiti? Mõeldud-tehtud. Kui
majas ei tohtinud toimetada, siis
kolisimegi tegevustega hoopis õue
ja korraldasime üritusi erinevates
külades ja piirkondades. Esimesed
soojad ilmad ja pisut leevenenud
reeglid andsid selleks loa ja nii sai
koostöös Uula ja Ulila keskuste ja
Ulila suveaiaga teoks lastekaitsepäeva eel lustakas ja õige magus
Pannkoogifestival Ulila keskuse
õuealal. Sel aastal ei jäänud ära ka
Puhja jaanituli ja oli tunda, et piirangutest väsinud rahvale oli seda

ESINEVAD PUHJA KOOLI 3. KLASSI ÕPILASED
LUULEKAVAGA „MIS MAA SEE ON?“

koosolemisõhtut lõkke ja esinejatega tõesti vaja. Täiesti teistmoodi
ettevõtmine oli ka koostöös Rõngu
rahvamajaga korraldada Sisevete
festivali alaüritust Reku sadamas.
Peale selle sai sel suvel alguse kaks
kontserdisarja kokku viie kontserdiga: Kirikuaida kohviku kontserdid igal suvekuul ja kaks koduõuekontserti sarja „Sõstrapõõsaste
vahel” raames.
Kollektiivide proovid toimusid
samuti niipea, kui selleks vähimgi
võimalus leidus. Eriline rõõm oli
sellest, kui reeglid lubasid vaikust
lõhkuda oma seltsimaja ruumides.
Kui see ei olnud võimalik, toimusid
proovid erinevatel õuedel, veebis,
kirikus ja mujalgi. Töö tulemusena
said teoks kahe kollektiivi kontserdid Tartus Autovabaduse puiesteel ja kuue isetegevuskollektiivi

Kiriku uudised Puhjast

K

una pool Puhja kirikumõisast sai taas avalikku
kasutusse, tuli mõte teha
augusti keskel seal üks lastelaager. Laagri teema oli „Elav vesi”
koos rõhuasetusega, kuidas oma
elu hoida ja ka päästa. Kolme (öö)
päeva jooksul osales üle 20 lapse,
enamuses 5–14-aastased. Kava
oli mitmekülgne: laul ja kandle
mäng, näitlemine ja meisterdamine, lõkkeõhtu, romantika
kiriku pööningul, Kalamuuseu
mi külastus koos laevasõiduga,
kahju
tule kustutamine jpm. Täname juhendajaid ja korralda-

jaid: Kristiina Lõhmus, Ülle Tensmann, Ülle Närska, Anneli Klaus,
Miina-Liisa Kuusemaa jt. Laagrit
aitasid sisustada Mart Jaanson,
Ants Prüüs, noortest Patrick ja
Tiiu Piibe. Veel täname Haridusja teadusministeerium, Võrtsjärve külastuskeskus, laevajuht Siim,
MTÜ Lavendel, Kure mõis, Helina
Raudjalg, Indrek Ostrat ja Udsode
pere.
14. augustil tähistasime praostkondlikult tuntud eesti kiriku- ja
haridustegelase Hans Wühneri
110. surma-aastapäeva. Et noorena
tegutses Wühner Tarvastus ja va-

Foto:
Tiit Kuusemaa

ühiskontsert Kultuurikolmapäeva
raames Elva keskväljakul. Muidugi
aitasid meie lauljad ja muusikuid
luua pidupäevameeleolu Taasiseseisvumispäeva tähistamisel Puhjas.

Tähtsad sündmused
Olulisim sündmus suvel oligi kahtlemata Eesti iseseisvuse taastamise 30. aastapäeva tähistamine.
Nii nagu 1991. aasta 20. augustile
eelnes erinevaid olulisi ja määrava
tähtsusega sündmusi, nii alustasime meiegi eelsündmustega varem.
Enne suvevaheaja algust näitasime
kooliõpilastele tolleaegsetest sündmustest ülevaatlikku filmi „Laulev
revolutsioon”, ning õpilased said
uudistada näitust Eesti vapi ajaloost. Kontserdisarja „Sõstrapõõ-

nemas eas Nõo kihelkonnas, siis
võtsime ette laevareisi üle Võrtsjärve Tarvastusse, tutvumaks
ärkamisaja kangelase tegudega

Viljandi praostkonnas. See sündmus seostus ühtlasi Nõo koguduse kuulutusnädala ja Puhja koguduse lastelaagriga.
Hommikul sõitsime praamiga
üle järve. Abiks oli ka kaater. Sealt
saime bussiga Mustlasse.Tarvastu kirikus pidasime ühise jumalateenistuse. Teenisid 
kohalikud
vaimulikud Elve Bender ja Allan
Praats, Valga praostkonnast
praost Mart Jaanson ja projektkoor; lapsed esitasid näidendi
Kristiina Lõhmuse juhendamisel.
Siis tutvusime Mustlas H.

saste vahel” esinejad Marek Sadam
ja Alen Veziko olid valitud teadlikult, kui teada-tuntud isamaalise
sõnumi kandjad. Põhipäeval, 20.
augustil, toimus Puhjas kolmik
üritus, mis algas mälestushetkega
Puhja Vabadussõjas langenute ausamba juures. Kõlas rahvushümn,
asetati pärjad ja süüdati tänuküünlad. Puhja koolis 3. klassi alustavate õpilaste liigutav luulekava „Mis
maa see on” tõi paljudel pisara silma. Järgnes koostöös ajalooselts
Puhja Aja Mäluga Puhja pargi ja
Vabadussõjas langenute ausamba infotahvli avamine ning kontsert-jumalateenistus Puhja kirikus
koos 30. aasta taguseid sündmusi
meenutavate sõnavõttudega. Üle
30 aasta kõlas kontserdi lõpetuseks Puhjas taas ühendkoori esituses Reneé Eespere laul „Ärkamise
aeg”, mida lauldi ka Vabadussamba
taasavamisel 20. augustil 1988 –
täpselt 33 aastat tagasi. Taas sai
näha näitust „Eesti vapp”.
Peale ürituste ja ringide töö korraldamise viisid seltsimaja töötajad Tartu 2024 raames läbi Puhja
piirkonna ideekorje ning pikaajalise kantseleitöö ja individuaalsete
arutelude tulemusena valmis juuni
lõpuks Puhja seltsimaja arengu
kava. Muidugi toimus ka kultuurirahval arvukalt koosolekuid, koolitusi ja arutelusid nii veebis kui ka
kontaktselt.
Uus hooaeg on taas algamas ja
eks näeme millised väljakutseid
see kaasa toob. Seltsimaja t öötajad
on nendeks valmis. Novembri
alguseks saab valmis ka seltsimaja
remont ja on suur rõõm, et seltsimaja 115. aastapäeva tähistamisele
läheb hoone vastu värske välimuse
ja sooja „kasukaga”.

Wühneri pärandiga. Olime tema
rajatud raamatukogus ja seltsimajas, samuti koolis, mis nüüd on
lasteaed. Koduteel sõitsime läbi
Keeri mõisast, kus Wühner veetis
oma vanaduspõlve. Õhtul toimus
palvus Nõo kirikus koos küünla
panekuga H. Wühneri hauale Nõo
surnuaial.
Kultuuriretkel osales üle 60
inimese, neist 2/3 siitpoolt Võrtsjärve; neist ligi pooled olid lapsed
ja noored. Sündmust kajastas ka
ajaleht Eesti Kirik.
Oleme tänulikud rahastajatele:
Võrtsjärve ühendus, Haridus- ja
teadusministeerium,
Kultuur
kapitali Ekspertgrupp.
Tiit Kuusemaa

LÜHIDALT
VALLAVALITSUS
MENETLEB ELVAS,
TARTU MNT 1
LAMMUTUSLOA
TAOTLUST

E

lva vallavalitsus annab
teada, et on menetlusse
võtnud Elva Postipoiste
maja (Tartu mnt 1, Elva linn)
lammutusloa taotluse.
Hoone
eraomanik
on
esitanud
vallavalitsusele
ehitisregistri kaudu lammu
tusloa taotluse koos lammutusprojekti ja hoone ajaloolise
õiendiga. Kuigi Postipoiste
maja ei ole muinsuskaitse all,
tuleb omanikul enne hoone
lammutamist esitada ka hoone ajalooline õiend, sest tegu
on enne 1940. aastat ehitatud
hoonega.
Seadusest tulenevalt ja esitatud dokumentidest lähtuvalt ei ole vallavalitsusel õigus
loa andmisest keelduda.
Elva Postipoiste majal oli
varasemalt kaks omanikku,
millest üks oli Elva vald. Elva
vald tegi toonasele kaasomanikule ettepaneku hooneosa
vallale müüa, kuid omanik ei
olnud sellega nõus. Seejärel
suunati vallavolikogu otsusega vallale kuuluv hooneosa
müüki ning müügitehing toimus 30.06.2021.
Elva Postipoiste maja on
pika ajalooga hoone, kuid seal
ei ole säilinud väärtuslikke
ehitusaegseid detaile ning
hoone üldine seisukord on
halb. Seetõttu arvati hoone ka
1997. aastal mälestiste nimekirjast välja ning seda ei ole ka
hiljem kaitse alla võetud.
Hoone praeguse omaniku
sõnul plaanis ta esialgu maja
säilitada, kuid pärast selle
seisukorra hindamist ja ehitusekspertidega konsulteerimist tuli sellest mõttes loobuda. Tema sõnul ei ole pika aja
jooksul leidunud ka huvilisi,
kes sooviksid maja taastamise
enda õlule võtta.
Kindlasti soovitakse ajaloolise hoone asupaika meeles pidada, püstitades sinna
informatiivse mälestustahvli
või muu lahenduse. Postipoiste maja omaniku sõnul
on kindlasti kõik ettepanekud
oodatud, kuidas maja asupaika väärikalt meeles pidada.
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LAULJAD KOOS KUNSTITÖÖDEGA.

Valgutas toimus
taas tervisepäev
14. augustil toimus Valguta tiigi ääres järjekordne
tervisepäev, kuhu kogunes 90 inimest nii lähedalt
kui ka kaugemalt.
AIRI PEDAJA
NAISSELTSI LIIGE

P

äeva tegevuste ettevalmistamisel ja korraldamisel oli
ametis 14 noort inimest:
kuulutuste meister, päevajuht, helitehnik, sekretär, ajamõõt-

ja, võistlusalade organiseerijad,
kunstiteoste ettevalmistajad jt.
Abis oli ka Rõngu rahvamaja oma
telgi ja helitehnikaga.
Tervisepäeval võisteldi järgmistel spordialadel: kanuusõit ümber
saare, korvpalli vabavisked, harjutus trenažööril. Täiskasvanutest
saavutas paremaid tulemusi Gun-

PUHAS RÕÕM KANUURALLIST.

Fotod: Koit Laineste

nar, lastest Karl Kristjan. Kanuusõidus olid kiiremad Eliise ja Arnis.
Soovijatel oli võimalus proovida
oma osavust ka tasakaalulindil.

kule kogukonnale ning möödasõitjatele jätab selline näitus kindlasti
positiivse elamuse.
Näituse avamisel esines ka kohalik laulukoor Valguta Viisiratas,
kelle juhendaja Airi Pedaja lõi spetsiaalselt selleks päevaks uue laulu.
Tervisepäeva lõpuks pakuti kõigile
soovijatele suppi ja küpsiseid.
Suur tänu kõigile toetajatele:
KOP, Elva vallavalitsus, Rõngu rahvamaja, Rõngu Pagar, Rõngu vabatahtlik päästeselts ja Valguta seltsimaja. KOPi ja valla rahastuse abil
saime suvel korrastada ka tiigiäärse
ujumiskoha.
Aitäh kõigile tervisepäeval osalejatele. Eriline tänu neile, kes osalesid kunstinäitusel kodus tehtud
taiestega.
Kohtumiseni järgmisel aastal!

Kunstinäitus
Et tiigi saar oleks atraktiivne, selleks algatas Valguta naisselts toreda mõtte teha „Konnatiigi kunstinäitus”, et soovijad saaksid teha
midagi oma kätega. Näituse nimi
on seotud faktiga, et 2014. aastal
sai Valguta aasta küla tiitli, konna
skulptuuri ja konn jäigi vapiloomaks. Nüüd oli võimalus kodus ise
valmistada puidust kujukesi: konni,
liblikaid, lilli, kalakesi- kõike, mis
seostub tiigiga. Eestvedajad valmistasid šabloone, mida said lapsed värvida. Kõik kujukesed leidsid
auväärse koha saare keskel. Kohali-

Puhja Aja Mälu jagab
rõõmu möödunud
tegevusaastast

A

jalooselts Puhja Aja Mälu
võib möödunud tegevus
aasta kordaläinuks lugeda:
oleme kogunud kodupaiga ajalugu,
käinud vaimulik K. 
Luhametsaga
ajalootunnis Puhja kalmistul,
kandnud hoolt Puhja vana koolihoone säilimise eest, rõõmustanud
infotahvli avamise üle. Viimasest
kirjutaks pisut lähemalt.
Puhja park sai sel kevadel 100,
Vabadussõjas langenute mälestussamba taasavamisest sai 20.08.2021
33 aastat ja tänavu sai samal päeval
avatud ajalooraamat pargi servas,
kus avaldatud Puhja pargi ja Vabadussõjas langenute mälestussamba
lugu ning vabadussõjas langenute
nimekiri.

Infotahvli üle on selts uhke ja
avaldab sellega oma lugupidamist
tänase päeva eest võidelnutele ning
nende mälestuste varasematele
väärtustajatele. Idee ajalooraamat
avada sündis ausambal loetamatuks muutunud langenute nimedest. Soovisime, et vabaduse eest
elu andnud noorte meeste nimed
oleksid loetavalt aukohal. Paljudel
ühistel arupidamistel leidsime, et
ka ausamba saamislugu ning südamekujulise pargi lugu väärivad
avaldamist.
Seltsil oli kasutada endise koolijuhataja V. Puidaku poja Enn-Toots
Puidaku kogutud materjal, mille
põhjal U. Salo kirjutas lood, A. Salo
otsis fotod oma kogust, reklaami-

E

lva vallavalitsus annab teada, et politsei- ja piirivalveameti ning päästeameti
ühishoone püstitamiseks väljastatakse ehitusluba.
Politsei- ja piirivalveameti
ning päästeameti Elva ühishoone hakkab asuma Elva linnas, Kirde 14 kinnistul. Ühishoones hakkab paiknema
operatiivsõidukite väljasõidubaas ning politsei- ja piirivalveameti kontor, kuhu saavad
kodanikud teatada korrarikkumistest.
Kinnistul paiknevad praegused hooned lammutatakse
ning nende asemele ehitatakse uued tänapäevased hooned
ja rajatised. Kinnistult plaanitakse maha raiuda 11 puud,
nende asemele plaanitakse
istutada kokku 17 puud.
Plaanide järgi valmib ehitis
2022. aasta lõpuks.
Lisainfo:Andres Maikov,
ehitusspetsialist
andres.maikov@elva.ee

MÄRKA ELVA
VALLA TUBLISID
ETTEVÕTJAID
Elva vald annab välja järgmiseid ettevõtlusvaldkonna
tunnustused:
» Aasta ettevõte;
» Aasta maaelu arendaja;
» Aasta tööandja;
» Särav startija;
» Aasta arendusprojekt;
» Aasta turismitegu.

INFOTAHVLI AVAMINE.

firma Leevarex kujundas ning Elva
vald rahastas ettevõtmise. Tartu
Postimehe ajakirjanik A. Riives kirjutas 18. augusti digilehte põhjaliku
loo infotahvli avamisest.
Ajalooselts tänab väga kõiki
asjaosalisi panustamise ja toetuse
eest. Igati asjakohane on siin Juhan
Liivi mõte: „Kes minevikku ei mäleta, elab tulevikuta!” Olgu öeldud, et

Foto: Tiit Kuusemaa

Juhan Liiv on oma rännakutel Puhjas käinud, ööbinud siin oma sõbra
pool, kelleks oli õpetaja ja luuletaja Gustav Wulff-Õis. Igati huvitav
teadmine, ajalugu väärib uurimist
ja tegijad lugupidamist!
Marje Norman
Puhja Aja Mälu juhatuse liige,
infotahvli tegemise koordinaator

Ettevõtjate
tunnustamine
toimub igal aastal ettevõtlusnädala raames toimuval tunnustusüritusel.
Kandidaate saab esitada
kuni 30. septembrini.
Lisainfo ja kandidaatide
esitamine Elva valla kodulehelt esilehel „Pane tähele“
rubriigist.
Lisainfo: Kertu Vuks
Kertu.vuks@elva.ee
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Raudpulm ehk seitsekümmend aastat abielus
Põlised Elva valla elanikud Aliide (92) ja Arvi
(93) Rautiainen tähistasid 2. septembril oma 70.
pulma-aastapäeva ehk
raudpulma.

A

liide sündis ja kasvas
Peipsi taga Oudova linna lähistel asunud eestlaste külas. Arvi on aga
rahvuselt hoopis ingerisoomlane ja
sündinud Gatšina linna lähistel In-

ALIIDE JA ARVI VIIS AASTAT TAGASI TÄHISTAMAS
OMA KROONIJUVEELIPULMA.

Foto: erakogu

KODULUGU

Vesi + kivi = veski.
Näiteks Hellenurmes
Eesti etümoloogia sõnaraamat seletab meile, et
sõna “veski” on tulnud kahe sõna – “vesi” ja “kivi” –
kokkusulamisest.

J

uba hallil kiviajal tuli inimesel vaeva näha, et teravili
suupärasemaks teha. S
 elleks
otsis ta kaks kivi, ühe lapiku ja
laiema ning teise väiksema ja
hästi pihku sobiva. Tänane teadlane-arheoloog nimetab sellist
kivipaari jahvekivideks ja ütleb, et
need võivad kuuluda kogunisti 1.
aastatuhandesse enne Kristust.
Elva vallas on mitu vesiveskit.
Neist ühe lasi ehitada Hellenurme
mõisnik Alexander Theodor von
Middendorff (1815–1894), kes selle
nimel, et vesi ikka jõuliselt veskirattale kukuks, paisutas jupi Elva
jõekesest lausa järveks.
Et täna matkajat teel Elvast
Otepääle ootab ees kena töökorras
vee abil töötav jõuallikas, oleme
tänu võlgu Mae Juskele, kes oleks
vabalt võinud Vändrasse muusika
õpetajaks jäädagi. Suur tänu talle
aastatepikkuse vaeva eest kauni
vesirajatise elushoidmise eest –
nüüd juba kultuurimälestisena.
Milleks tuntud rännumehele
ja eesti punast tõugu veiste aretajale veskit vaja läks? Eestlased

olid jäärapäisust ja eneseväärikust täis lausa Jüriöö ülestõusust
saati. 500 aastat hiljem aga käskis
Vene tsaar nad teoorjusest priiks
lasta, neile perekonnanimed anda
ja ka passid välja jagada. Ja siis
läks lahti! Ühed pered ostsid talukohad (teab mitmes kord) välja ja lõid omad “mõisad”, teised
läksid linna palgatöö peale, kolmandad poetasid tsaarivõimude
antud hõberaha taskusse ja läksid
Pihkvamaale ehk koguni Krimmi
või Siberi vabadele maadele.
140 aastat tagasi tuli ka Middendorffi pärusmõisas töötegijatest suur puudus kätte.
Mida teha? Hea nõu asendada inimramm veerammuga oli
siitsamast võtta – Tartu kaupmees Harpe rajas vesiveski (Harpe
mole) samale Elva jõele juba 400
aastat tagasi.
200 aasta eest andsid vee jõu
kasutamisele samas kohas oma
veskitaludega hoogu juurde ka
Rootsi kuninga ekskaardiväelased
Knut ja Peder. Mõlema nimed läksid kohanimedena ajalukku.

Mõisnik otsustas panna vee
jõul tööle viina- ja õllevabriku.
Liivimaa raudtee hakkas valmis
saama ja härra erisoovil planeeriti ka Middendorff-Palupera raudteepeatust. Killavoorid jäid ära,
kärakavedu sai kiiremini käima
hakata. Kõigepealt Riiga.
Vanahärra vanem poeg, ornito
fenoloog
Ernst võttis nõuks
samuti paralleelala viljelema
hakata. Saabus aasta 1907 ja Ernst
otsustas ka loomakasvatusele vee
jõu alla panna. Asutada midagi
suurfarmi taolist ja mehhaniseerida loomatoidu valmistamine.
Middendorff-juunior asus veskis
söödajahu valmistama.
Vesi teenis mõisnikke ligi 40
aastat. Eesti Vabariigi 1919. aasta Maaseadusega läks veski riigi
omandisse. 1922. aastal võtsid veski riigilt rendile vennad Karl Rudolf ja Heinrich Veski. Huumori
mõttes võiks nentida, et perenimi
kohustas.
Vennad muretsesid veskisse
püülivaltsid, puhastusmasinad,
tangulõikajad ja sõelad, st. rajasid
kohe ehtsa jahu- ja püüliveski.
Toonane sisustus on veskis säilinud üldjoontes tänaseni.
1929. aastal ehk kümme aastat
hiljem ostsid Veskid riigilt teisele

gerimaal. Sõja ajal sakslaste vangi
laagrist põgenedes ja kodukohta
naastes avastas, et kodu pole enam
alles ja nii otsustaski noor Arvi seigelda edasi Eestisse. Siin leidis ta
töö ning õppis kiiresti selgeks eesti
keele ja peagi tuli tema pere talle
Eestisse järele.
Tammistesse jõudis Arvi pere
1946. aastal. Aliide pere kolis Tammiste lähedale Laurile elama 1948.
aasta kevadel. Tammistel toimus
sel aastal naistepäevapidu, kus uus
tüdruk kohe Arvile silma hakkas
ning peale pidu tüdrukut koju saates oligi omavaheline tutvus sobitatud.
2. septembril 1951. aastal istusid
noored laenutatud mootorratta
selga ja sõitsid Kahule, kus külanõukogu sekretär nende abielu ära
registreeris. Peale mida mindi koju,
võeti pits viina ning pulmad olidki
peetud.
Esialgu asuti elama Laurile, kuid

poole tammi maad juurde. Sinna
pandi tasahilju veel üks veski püsti, nimelt saeveski.
Hellenurme veskist 150 meetri kaugusele künka otsa ehitati uhke taluhäärber, kus tänase
perenaise Mae Juske vanavanaisa
Karl Rudolf oma perega elama
asus. See veskimees oli põhitegevuse poolest hoopis Tartu ülikooli
matemaatika õppejõud, koolide
inspektor ning mitmete õpikute
autor.
1940. aastal tulid kommunismiehitajad ja võtsid koos maaga
sõjabaaside tarvis ka eestlased
enda alla. Vennasrahvaste sõbraliku perre. 29. juulil 1940 veski natsionaliseeriti ja allutati Kohaliku
Tööstuse Rahvakomissariaadile.
II ilmasõda ja rüüstamised käisid ka Hellenurme veskist üle. Mis
siin ehitistest ja seadmetest rääkida, Punavägi vabastas augustis
1944 koos Elvaga ka Elva jõe forellidest. Granaatide abil ja kuni
Hellenurme veskipaisuni välja.
Loodusesõpradel kulus 10 aastat,
et selle kauni kala populatsioon
meie jõekesse taas alaliselt sisse
kirjutada.
Pärast sõda veskit otsekohe
taastama ei hakatud. Tasapisi aga
puhuti vesijõujaamale ikkagi hing
sisse. Kolhoosiajal pandi isegi
püülivaltsid tööle.
Ajalugu kippus korduma. Kolhoosi ajal hakati siin Ernst Middendorffi eeskujul kolhoosikarjale kahe kivipaari abil söödavilja
jahvatama. Sellega seoses tehti

1070ndail ehitati valmis päris oma
maja ning koliti elama Tammistesse Mäeotsa tallu.
Aliidel ja Arvil on kokku kolm
last – kaks tütart ja üks poeg. Lapselapsi on kokku viis ning lapselapselapsi kokku kaheksa.
Kui veel aastaid tagasi sisustati
oma päevi talutöödega, siis täna
enam igapäevaselt suurt aiamaad
ja loomakarja ei ole ja toimetatakse
vaikselt aias ja koduste toimetustega. Arvi kirjutab juba aastakümneid igapäevaselt sündmuste kalendrit ja kuna koduseid kohustusi
on nüüd tunduvalt vähem kui nooremana, siis armastab Arvi lugeda
ajaloolist kirjandust.
Oma pikaajalise abielu saladuseks nimetavad nad suurt armastust, mis kestab tänaseni. Peale
selle on olulisel kohal ka üksteise
toetamine ja usaldamine.
Soovime Aliidele ja Arvile jätkuvat õnne ja armastust!

70-aastasele ettevõttele ka natuke
haiget - veski peaukse kohale lõhuti sisse suur kahe poolega ukseava, et kastikauto saaks vilja ülevalt punkrisse kallata.
Eesti taasiseseisvumine tõi
kaasa omandireformiseaduse. Selle alusel tekkis endistel omanikel
ja nende järeltulijatel võimalus
oma vara tagasi nõuda. Mae Juske
isa, Karl Veski tütrepoeg, esitaski
vastava taotluse.
Tagastamisprotsess kestis selle
veski puhul kümme aastat. Varad
saadi küll tagasi, aga ühistule, mis
oli end kolhoosi õigusjärglaseks
kuulutanud, tuli välja maksta
kompensatsioon vahepeal lisandunud juurdeehituste eest. Viimased, kui tarbetud, tuli hiljem
lihtsalt lammutada.
Mae Juske tuli isa kutsel oma
perega veskimajja elama 1994.
aastal. Esiotsa arvasid kolijad, et
ajutiselt, sest ümberasumishetk
oli kõike muud, kui sobilik: Mae
oli Vändras muusikakooliõpetaja.
Ja just-just sai pere uue pisiliikme
juurde.
Aga läks teisiti. Kena maakoht,
jõgi ja iidne veski on pere juba
veerandsajandiks enda külge sidunud. Hellenurme veski enam
majandusüksus ei ole. See on
nüüd kultuuriüksus. Mae on vana
veski muuseumiks muutnud.
Kalju Hook
Koduloo rubriigis kirjutab Kalju
Hook Elva vallaga seotud inimestest, kohtadest ja sündmustest

Nr 98

Elva valla leht

13. september 2021

11

KUULUTUSED
Ehitus-, remont- ja renoveerimistööd.
Kõik vajalikud tööd kodule ilusa ilme loomiseks ühest kohast. Sisetööd, välitööd, abi -ja
kõrvalhoonete ehitus. Tel 5672 6823,
www.teenustööd.ee
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
Ohtlike puude raie ja hooldus.
Tel 5686 6157
Ohtlike puude langetamine ja hooldus.
Okste, lehtede äravedu ja muud haljastusteenused. www.igihaljas.ee, tel 5650 1649
Boilerite paigaldus ja puhastus. Santehnilised tööd. Ehitus- ja remonditööd. Vannitubade remont. Tel 5362 6227

Pottsepatööd, kaminad, ahjud, pliidid.
Tel 5348 0240
Sae- ja höövelmaterjali müük Annikorus.
www.balticloghouses.ee. Tel 5681 6905
Ostan kasvavat võsa – kraavid, põlluääred,
sood, metsaalused, valgustus ja harvendusraie. Hea hind, väga kvaliteetne käsitöö. Tel
510 9827, tammepalk@gmail.com
Tammepalk Grupp OÜ ostab üraski
kahjustusega ja lehtpuu metsa raieõigust,
omanikule hea hind, 28-aastane kogemus,
kvaliteetne loodussõbralik töö. Tammepalk@gmail.com, tel 510 9827
Ostan Sõidukeid. Seisukord ei ole oluline!
Romud/kaua seisnud/sõidukorras. Kustutame 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

EAKATE
LIIKLUSKOOLITUS
30. septembril kell 10–11.30 toimub
Rannu rahvamajas 65+ vanuses
inimestele liikluskoolitus, et
toetada jalakäijate/jalgratturite
turvalist toimetulekut liiklusest.
Info ja registreerimine
sirje.erm@elva.ee või 731 1905

Kõik pottsepatööd, telefon 5851 9785
Mahla pressimise teenus Elvas. Oodatud on kõik mahlased aiasaadused (õunad,
pirnid, viinamarjad, porgandid, arooniad,
ebaküdooniad jne). Hind 1L=0,45 €. Asume
Elva, Aiandi 5. Lisainfo 5621 1781
Üürile anda ahiküttega kööktuba Elvas
(1.korrus, 20m2). Tel 5380 1901

RENT: aeraator, vibroplaat, puulõhkuja,
segumasin, oksapurustaja, elektrigeneraator,
lintlihvija, surve-, tekstiili-, aurupesur jms.
www.facebook.com/RolinGrupp, tel 5383
3653
Pakkuda tööd asjalikule ehitusmehele ja
abitöölisele. Huvilisel saata email lühitutvustuse ja kontaktidega aadressile info@
teenustööd.ee või smsi teel tel 5672 6823

Ostan metsa- ja põllumaad. Tel: 552 7322

Avalda kuulutus

Kuulutuse lisamiseks kirjutage infoleht@elva.ee
või helistage telefonil 730 9882.
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TEATED
Elva valla sündmuste kalender
Seoses koroonaviiruse levikuga võib sündmustekalendris tulla ette muudatusi, mis ei ole siin kajastatud. Palume
kontrollida elvakultuur.ee lehelt, kas üritus toimub või mitte. Täname mõistva suhtumise eest!

Tervitame uusi
ilmakodanikke!

KUUPÄEV

SÜNDMUS

ASUKOHT

PILETI HIND

Ken Sebastian
Nigol

14. september
kell 19

Film "Vee peal"

Konguta rahvamaja

4€/5€

Rick Siitam

15. septemeber
kell 11

Väärikate ülikool „Elukaar ja rollide
kujunemine muutuvas ajas"

Elva kultuurikeskus

18. september
kell 9–15

Sügiskuu laat

Elva keskväljaku
parkla

tasuta

18. september
kell 19

Comedy Estonia: Ari Matti Mustonen "Flamingo"

Elva kultuurikeskus

18 € / 20 €

tasuta

Lisandra Liiskmaa

Elva kultuurikeskus

Henri Ülper

sündis 04.08.2021

5€/8€

Kontsert - Trio Senjo

24. september
kell 19

Rannu rahvamaja 25 sünnipäevapidu,
ansambel Onud

Rannu rahvamaja

10 €

25. september
kell 10

Maal elamise päev Rannu pargis

Rannu park

tasuta

25. september

Maal elamise päev

Üle Eesti

tasuta

25. september
kell 11

Elva 2021.a. lahtised meistrivõistlused
kergejõustikus

Elva staadion

Registreerimine tund enne
võistluste algust

Elva Harrastusteatri esietendus: Maarja Palmi
kirjutatud ja lavastatud "Nelja naise talu"

LendTeater
(Elva, Pikk 73)

6€/8€

TantsuMENÜÜ etendus: “Olmeulmad:
Sanctum textum*”*pühakude

Elva kultuurikeskus

4–7 €

1. oktoober kuni
30. november

Näitus - Margus Möll maalinäitus

Elva kultuurikeskus

1. oktoober
kell 19

Etendus: Isal on plaan

Elva kultuurikeskus

13–18 €

1. oktoober
kell 19

Rakvere Teater "Kõike head, vana toriseja"

Rannu rahvamaja

14 € / 16 €

3. oktoober
kell 14

Eakate puhkeõhtu

Elva kultuurikeskus

5€

3.-10. oktoober

Puhja koguduse Kuulutusnädal

Puhja kirik

tasuta

Emily Stalmeister

Delyse Laidvee

Rasmus Kütt

Ott Johann Riistan

Jasmiin Aan

Mirjam-Sofia Mägi

Miia Caroliina
Varik

Hugo Patrick
Tambur

sündis 10.08.2021
sündis 10.08.2021

sündis 23.08.2021

sündis 11.08.2021

Henry Saar

sündis 17.08.2021

sündis 05.08.2021

sündis 23.08.2021

sündis 26.08.2021

sündis 29.08.2021

sündis 30.08.2021

Hanna Patsula

sündis 21.08.2021

Elva vald mälestab
Leida Lessing

Hilja Rajaste

Elli Märtin

Märt Tammaru

Arvo Kaasik

Toivo Pruks

Raivo Maran

Eduard Uiboaid

Paul Vahelaan

Arvo Hiiemäe

Asta Hoidmets

Karin Tsemel

Kalju Õllek

Ants Tali

19.08.1919-04.08.2021
06.10.1933-05.08.2021
13.01.1950-05.08.2021
15.03.1949-06.08.2021

19.06.1920-09.08.2021
29.08.1949-10.08.2021
10.03.1953-12.08.2021
06.05.1934-13.08.2021

23.10.1932-18.08.2021
06.10.1937-23.08.2021
04.06.1936-28.08.2021
04.10.1948-31.08.2021

26.09.1939-16.08.2021

Sügav kaastunne
Olevile armsa
venna

tasuta

Ants Tali

Jüri Peetsi

tasuta

kaotuse puhul.

surma puhul.

Lauluklubi
60+

Töökaaslased
Elle, Elgi, Olev, Ants

Naisansambel Astra plaadiesitluskontsert

Rõngu rahvamaja

täpsustamisel

10. oktoober
kell 12

Kellatornijooks

Elva keskväljak

Eelregistreerides osalemine tasuta,
hiljem kohapeal
2€

Elva valla leht

Tõnis Vahtra

sündis 22.08.2021

Südamlik kaastunne
Helgile armsa
abikaasa

9. oktoober
kell 18

LISAINFO ELVA.EE/KALENDER VÕI ELVA VALLA ÄPIST

Riti Kuresoo

sündis 15.08.2021

23.07.1933-09.08.2021

Väärikate Ülikool „Vanemaealiste liiklusohutus“ Elva kultuurikeskus

Deron Kremer

sündis 07.08.2021

Martha Loreen
Rantsus

sündis 06.08.2021

28. september
kell 18

6. oktoober
kell 11

sündis 20.07.2021
sündis 01.08.2021

24. september
kell 19

25. september
kell 17

sündis 15.07.2021

Tambet Jäär

Teavita infolehe kandeprobleemist
Elva valla leht peab jõudma kõikidesse Elva valla postkastidesse kahe tööpäeva jooksul pärast ilmumist. Palume
probleemidest teavitada telefonil 730 9882 või infoleht@elva.ee
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