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Elva valla leht
Ettevõtlusnädal kutsub
töötuppa ja turismipäevale
Üle-eestiline
ettevõtlusnädal toimub
sel aastal 4.–10. oktoobril
ning toob põnevaid
sündmusi ka Elva valda.
Ettevõtlusnädalal
toimuvad mitmed
üritused, muu hulgas
antakse pidulikult
üle Elva valla
ettevõtlusvaldkonna

Ettevõtlusnädal on täis kaasahaaravaid
ja julgustavaid sündmusi.
kikojas. Iga külaline saab endale
meistri juhendamisel teha kas
ummiknõu, kapsanuia, lusika, karjapoisi mängu
asja, puupilli või
mõne muu traditsioonilise puidust
eseme.
Selgemaks saavad nii tööriistad kui ka puu- ja tööliigid: mis on
vestmine, tahumine, õõnestamine?
Käima pannakse ka vana vesiveski
ja saab näha, kuidas valmib vee jõul

viljaterast jahu. Programmi lõpetuseks maitseme leivakojas veskileiba
ja joogipoolist. Töötoas osalemise
panus on 10 eurot ja osalemiseks
tuleb end ka ette registreerida.
Teisipäeval, 5. oktoobri õhtul kell
18 toimub Rõngu rahvamajas Elva
valla kaasava eelarve ideede esit
lus, kus osalevad rahvahääletusele
pääsenud ideede autorid. Kõik huvilised on oodatud!

Kaasava eelarve ideid
tutvustatakse 5. oktoobril

valitsus edastab ettepanekud, mis
vastasid nõuetele ettepanekute
sõelumiskomisjonile.
Sõelumiskomisjon on 11-liikmeline komisjon, mis koosneb
piirkonnakogude- ja v
 allavalitsuse
esindajatest ning vallavolikogu
esindajast. Komisjon hindab ettepanekute vajalikkust kogukonnale
ja kasusaajate hulka ning projekti
kestlikkust. Sõelumise tulemusena selgitatakse välja ettepanekud,
mis suunatakse rahvahääletusele.
Rahvahääletusele
pääsenud

tunnustused.

L

Esmaspäeva, 4. oktoobri
õhtul kell 18 saavad kõik
huvilised külastada Hel
lenurme veskimuuseumi
ja võtta osa töötoast "Puutööst
veskitööni". Töötoas juhendab
veski
emand Mae puutööd värkskojas ja näha saab veskitööd ves-

K

õik huvilised said 15. septembri südaööni esitada
oma ettepanekuid Elva
valla kaasavasse eelarvesse. Ideekorje ajal laekus kokku 16 ideed.
Peale ideekorje lõppu vaatab kõik laekunud ideed üle Elva
valla
valitsus, kes analüüsib, kas
ettepanek vastab kaasava eelarve

nõuetele. Vallavalitsus võib jätta
kõrvale ettepaneku, milles esitatud objekt ei vasta kaasava eelarve
objekti tunnustele, sh kui objekti
maksumus ületab oluliselt kaasava eelarve objekti maksimaalset
eeldatavat maksumust või esinevad muud asjaolud, mille tõttu ei
ole ettepanek realiseeritav. Valla-

Kolmapäeval, 6. oktoobril kell
19 toimub Rõngu rahvamajas
valimisdebatt teemal „Kuidas

luua paremat elukeskkonda ja
juhtida avatult?“, kus osalevad
kõikide Elva vallas kandideerivate
nimekirjade esindajad. Debatti on
võimalik jälgida ka veebiülekandena Elva valla Youtube’i kanalil ja
debati ajal on võimalik samas kanalis ka küsimusi esitada.
Neljapäev, 7. oktoober, on pühendatud turismile – kell 11 algab
Mõrrakuuri peosaalis Võrtsjärve
ääres turismiseminar „ Eristu,
kohane, võida!“. Arutlusele tulevad teemad alates sellest, kuidas
sihtkoha ja ettevõttena eristuda
ning kuidas praegusel muutuste
ajal kohaneda. Teiste hulgas astuvad üles Helari Palmiste (Redwall
Digital), Kadri Jalonen (Ida-Virumaa t urismiklaster) ja Aivar Kuusk
(Siidrifarmi edulugu).
Sama päeva õhtul algusega kell
18 toimub Mõrrakuuri peosaalis
Mentorklubi eriüritus, kus antakse üle ettevõtlusvaldkonna tunnustused.

ideesid tutvustavad avalikul koosolekul ideede autorid.
Kaasava eelarve rahvahääletuse korraldab Elva vallavalitsus
ning see toimub elektrooniliselt
VOLIS keskkonnas. Hääletada
saavad kõik vähemalt 16-aastased,
kes rahvastikuregistri järgi elavad
Elva vallas. Hääletamiseks avatakse hääletuspunktid teenuskeskustes, suuremates poodides, raamatukogudes ja koolides.
Kõikide esitatud ideedega saab
tutvuda elva.ee/kaasaveelarve.
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Elva valla ettevõtlusvaldkonna
tunnustustele saab esitada nominente järgnevates kategooriates:
» Aasta ettevõte;
» Aasta maaelu arendaja;
» Aasta tööandja;
» Särav startija;
» Aasta arendusprojekt;
» Aasta turismitegu.
Tunnustustele saab esitada
kandidaate kuni 30. septembrini
e-keskkonna SPOKU kaudu. Vaata täpsemalt: elva.ee/uldteave-ettevotlus-tunnustused.

Hommikukohv
vallavanemaga
Reedel, 8. oktoobril algusega kell 9
toimub kohvikus Elwa traditsiooniline hommikukohv vallavanema
ga, kuhu on kutsutud ja oodatud
valla ettevõtjad.
Kõikidel üritustel kohapeal osalemiseks tuleb esitada COVID-tõend.
Elva valla ettevõtlusnädala lisa
info leiate: elva.ee/ettevotlusnadal1.
Ettevõtlusnädal
on
suurim
üle-eestiline ettevõtlusüritus, mis
toimub igal aastal oktoobrikuu alguses. See on nädal täis kaasahaaravaid ja julgustavaid sündmusi
astumaks samm lähemale sinu
unistuste poole. 
Ettevõtlusnädala
2021. aasta kogu programmiga
on võimalik tutvuda veebilehel
ettevotlusnadal.ee.

Ideede avalik tutvustus toi
mub 5. oktoobril kell 18 Rõngu
rahvamajas. Rahvahääletus toimub VOLIS keskkonnas 25.–31.
oktoobril.
Elva vallas on kaasava eelarve
ideede realiseerimiseks ette nähtud 45 000 eurot, mis jaotatakse
piirkondade põhiselt rahvahääletusel kolme kõige rohkem hääli
saanud ettepaneku vahel.
Lisainfo:
Kertu Vuks, abivallavanem
Kertu.vuks@elva.ee, 5813 7086
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Volikogu valimiste korraldamisest Elva vallas
Kohaliku omavalitsuse

konna ruumides saab hääletada
ainult Elva valla elanik.

volikogu valimised

Elektrooniline hääletamine toi
mub E kella 9-st kuni L kella 20ni. E-hääletada saab arvutis, sisestades ID-kaardi ID-kaardi lugejasse
või mobiil-ID abil. Turvaliseks ja
sujuvaks e-hääletamiseks kontrollige eelnevalt oma ID-kaardi tark
vara, arvuti operatsioonisüsteemi
ja viirusetõrjetarkvara uuendusi.
NB! 30 minuti jooksul pärast hääletamist on võimalus oma e-hääle
kohalejõudmist kontrollida nutiseadme (nutitelefon, tahvelarvuti)
abil.

toimuvad 17. oktoobril,
eelvalimised toimuvad
11.–16. oktoobril.

E

smaspäevast
laupäevani
saab hääletada nii pabersedeliga jaoskonnas kui ka
elektrooniliselt. Pühapäevasel valimispäeval toimub ainult
pabersedeliga hääletamine. Sel aastal saab valija uuendusena pühapäeval jaoskonnas pabersedeliga hääletades oma e-hääle veel ära muuta.
Alates sellest aastast võetakse
kasutusele elektrooniline valijate
nimekiri ja valija ei ole enam seotud konkreetese valimisjaoskonnaga. Valimiste korraldus muutub
senisest enam paberivabaks. Valimisjaoskonna hääletamisruumis
kontrollitakse elektroonilisest valijate nimekirjast valija hääleõigust.
See tähendab, et rahvastiku
registri järgne Elva valla valija
saab valida E–P Elva valla kõiki
des valimisjaoskondades.

Elva vallas on kuus
valimisjaoskonda:
» Valimisjaoskond nr 1: Elva kul
tuurikeskuses (Kesk tn 30, Elva
linn, tel 5430 1349). Avatud E–L
kell 12–20, P kell 9–20. Jaoskonna ruumides saab hääletada Elva
valla elanik (E–P), muu oma
valitsuse elanik (E–N). Jaoskond
korraldab ka asukohas hääletamist (E–N), kodus hääletamist
(R–P) ja hääletamist vallas
asuvates hoolekandeasutustes ja
haiglas (E–N).

Elva vallavolikokku pürgib kokku 159
kandidaati neljast erinevast erakonnast
ja ühest valimisliidust.
» Valimisjaoskond nr 2: Konguta
rahvamajas (Kultuuri, Annikoru küla, tel 5430 1350). Avatud
R–L kell 12–20, P kell 9–20. Jaoskonna ruumides saab hääletada
ainult Elva valla elanik. Konguta
jaoskond korraldab ka kodus
hääletamist.
» Valimisjaoskond nr 3: Palupe
ra teenuskeskus (Vallamaja,
Hellenurme küla, tel 5430 1351).
Avatud R–L kell 12–20, P kell
9–20. Jaoskonna ruumides
saab hääletada ainult Elva valla
elanik.
» Valimisjaoskond nr 4: Puhja

noortekeskuses (Viljandi tee
28/2, Puhja alevik, tel 5430
1352). Avatud R–L kell 12–20, P
kell 9–20. Jaoskonna ruumides
saab hääletada ainult Elva valla
elanik.
» Valimisjaoskond nr 5: Rannu
päevakeskuses (Elva tee 3, Rannu alevik, tel 5430 1353). Avatud
R–L kell 12–20, P kell 9–20. Jaoskonna ruumides saab hääletada
ainult Elva valla elanik.
» Valimisjaoskond nr 6: Rõngu
rahvamajas (Valga mnt 12, Rõngu alevik, tel 5430 1354). Avatud
R–L kell 12–20, P kell 9–20. Jaos-

Huvihariduse ja huvitegevuse
transpordi hüvitamine

T

aas on võimalik Elva vallast
saada toetust noore huvihariduse ja huvi
tegevuse
transpordi hüvitamiseks. Taotlusperiood algab 1. oktoobril ning
kestab kuni 31. oktoobrini. Riigi
eelarvest eraldatud huvihariduse
ja huvitegevuse sihtotstarbelise toetusena transporditoetuste

määramist ja maksmist reguleerib "Huvihariduse ja huvitegevuse
transporditoetuse andmise kord"
kord.
Toetust eraldatakse rahvastikuregistri andmetel Elva 
vallas
elavate 7–19-aastaste noorte
transpordikulude hüvitamiseks
sõiduks huvikoolidesse ja huvirin-

Asukohas hääletamine (E–N) –
valija kelle elukoht ei ole rahvastikuregistri järgi Elva vallas, kuid
elab siin ja kes terviseseisundi või
mõne muu mõjuva põhjuse tõttu
ei saa hääletada valimisjaoskonnas,
võib ta taotleda hääletamist oma
asukohas Elva vallas. Taotlus esitatakse hiljemalt 14. oktoobril kella
14-ni Elva vallavalitsusele või Elva
jaoskonnakomisjonile.
Kodus hääletamine (R–P) – kui
valija, kelle rahvastikuregistri järgne elukoht on Elva vallas, ei saa terviseseisundi või mõne muu mõjuva
põhjuse tõttu ei saa hääletada vallas asuvas hääletamisruumis, võib
ta taotleda hääletamist kodus Elva
vallas. Taotluse saab esitada kirjalikult (sh e-kirjaga) ja telefoni teel
vallavalitsusele, Elva või Konguta
jaoskonnakomisjonile hiljemalt valimispäeva, 17. oktoobri kella 14-ni.

Jaoskonnas teostatavad
toimingud
Valima minnes tuleb kaasa võt
ta isikut tõendav dokument

gidesse, kui huvialaga tegelemise
koht asub noore elukohast kaugemal kui kolm kilomeetrit ja huvialaga tegelemise kohta puudub
tasuta ühistransport sobival ajal.
Toetust saab taotleda lapsevanem (või täisealine noor) ka juhul
kui piirkonnas ei pakuta vastava
huvialaga tegelemise võimalust.
Teise kohaliku omavalitsuse huvikoolis või huviringis osalemiseks
võib toetust saada tingimusel, et
see asub õppuri elukohale lähemal kui Elva valla sama huviala
pakkuv huvikool või huviring.

(ID-kaart, pass, juhiluba). Vali
jatel on soovitus kanda hääleta
misruumis maski, hoida teistega
vahet ja desinfitseerida käsi.
» Valija tuvastatakse isikut tõendava dokumendi (ID-kaart, pass,
juhiluba) alusel.
» Seejärel teeb jaoskonnatöötaja
arvutis elektroonilisse valijate
nimekirja märke valijale hääletamissedeli väljastamise kohta.
» Valija saab hääletamissedeli kätte paberile antud allkirja vastu.
Selleks on jaoskondades eraldi
allkirjalehed.
» Valija läheb valimiskabiini, kus
kirjutab sedelile meelepärase
kandidaadi numbri.
» Enne kokkumurtud sedeli
valimiskasti laskmist vajutab
jaoskonnatöötaja selle välisküljele pitsatijäljendi.
Elva valla volikogu valimistel on
hääletamisõigus vähemalt 16-aastasel valijal, kelle püsiv elukoht
rahvastikuregistri andmetel seisuga 17.09.2021 on Elva vallas, Eesti
kodanikul, Euroopa Liidu kodanikul, välisriigi kodanikul, kodakondsuseta isikul.

Tutvuge
valimisnimekirjadega
Elva vallas esitasid oma kandidaadid Valimisliit Sinu Elva vald ja neli
erakonda (Eesti Reformierakond,
Eesti Keskerakond, Eesti Konservatiivne Rahvaerakond ja Isamaa Erakond). Reedel, 10. septembril toimus Elva vallamajas liisuheitmine,
millega anti kandidaatidele registreerimisnumbrid. Koondnimekirjas on 159 kandidaati ning nimekiri on leitav Elva valla veebilehel
www.elva.ee/uldinfo-kov2021.

Toetuse saab esitada:
» Elva valla SPOKU-keskkonnas;
» Elva vallavalitsuses kohapeal
täites sellekohase taotluse;
» Elektroonilise taotlusvormi
abil (kättesaadav Elva valla
koduleheküljel).
Rohkem informatsiooni leiate
Elva valla kodulehelt www.elva.
ee/transporditoetus.
Lisainfo:
Auli Mäesalu, haridusspetsialist
auli.maesalu@elva.ee
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Ootame taotlusi projektija tegevustoetusteks
Elva vallavalitsus ootab
2022. aasta projekti- ja
tegevustoetuste taotlusi
hiljemalt 1. novembriks.

P

rojektitoetust
antakse
projektidele:
» mis on suunatud kultuuri-,
spordi-, tervise-, hariduse-,
sotsiaalvaldkonna, noorsootöö,
looduse ja keskkonna ning külaliikumise arengule;
» mis arendavad piirkondlikku
tegevust;
» mille raames korraldatakse
vallasiseseid, maakondlikke,
riiklikke või rahvusvahelisi
sündmusi;
» mis on suunatud Elva valla
kultuurilooliste materjalide
kogumiseks, koostamiseks, säilitamiseks ja publitseerimiseks.

Peale selle on endiselt võimalik
taotleda investeeringuprojektide
omaosalust ning rahvariidetoetust,
kuid ühe muudatusena ei ole sellest aastast enam eraldi esindusürituste taotlusvooru.
Et taotluste koostamine oleks
lihtsam, oleme kodulehele üles
pannud ka hindamisjuhise, mille
alusel komisjon hiljem kõiki projekte hindab, kindlasti tasub sellega juba enne projekti esitamist
tutvuda.
Loe lähemalt valla kodulehelt:
www.elva.ee/projektitoetused.
Tegevustoetuse eesmärk on toetada Elva vallas mitmekesist kultuuritegevust omaalgatuse kaudu; laste
ja noorte harrastus- ja võistlusspordi alast tegevust; esindusvõistkondade loomist ja arengut; laulu- ja
tantsupeo protsessi jätkumist ja
arendamist; rahvakultuuri edendamist ja säilitamist; külaliikumise

arendamist, kodanikualgatuse ja
ühistegevuse aktiviseerimist; muid
kogukonna arendamiseks suunatud tegevusi.
Tegevustoetust antakse kolmes
kategoorias:
» kultuuriühingud;
» spordiklubid, sealhulgas täiskasvanute esindusvõistkonnad;
» muud mittetulundusühendused.
Loe lähemalt valla kodulehelt:
www.elva.ee/tegevustoetused.
Taotlusi saab esitada Elva v alla
e-taotluste keskkonnas SPOKU
(piksel.ee/spoku/elva).
Keskkonda tuleb sisse logida
ID-kaardi, Smart -IDga või Mobiil-
IDga.
Lisainfo:
Karmen Moont,
kultuurispetsialist
karmen.moont@elva.ee
tel 5384 4233

23. septembril avas Elva
haigla päikesepargi, mis

R

õngu rahvamajas toimub 14. oktoobril kell 10–12 esimene
Elva valla loomeettevõtjatele ja vabakutselistele suunatud
loovhommik.
Kohtumisel selgitatakse välja loomeettevõtjate peamised murekohad ning pakutakse tuge, julgustatakse ja inspireeritakse
antud valdkonnas tegutsevaid ettevõtjaid.
Oodatud on kõik Elva valla loomevaldkonnas tegutsevad ettevõtjad ning vabakutselised. Oma osalusest palume teatada hiljemalt
12. oktoobriks e-aadressile sirli.pippar@elva.ee.
Loovhommikuid korraldab Elva vallavalitsus koostöös Tartumaa
omavalitsuste liidu ning Tartu loomemajanduskeskusega. Loovhommikute sari toimub kuus korra ning iga kohtumine on seotud
eraldi teema ning teemat valdava eksperdiga.
Loomemajanduse alla kuuluvad: arhitektuur, film ja video, ringhääling, toote- ja unikaaldisain, teater, tants, festivalid ning üritused,
kirjastamine ning trükindus, käsitöö, muuseumid, raamatukogud,
kunst, meelelahutustarkvara, muusika, reklaamindus, huvitegevus,
ühisturundus, fotograafia.
Rohkem lisainfot leiab Elva valla kodulehelt ning Facebookist.

PEETER LAASIK
SA ELVA HAIGLA JUHATAJA

H

aigekassa uus periood arstiabi rahastamisel algab 1. oktoobril. Sellele eelnes aasta jooksul toimunud haigekassa hange.
Elva haigla oli sellel hankel väga edukas ja tänu sellele on
Elva haiglal võimalik inimestele arstiabi osutada rohkematel erialadel ja suuremas mahus.

Mis siis muutub?

toodab rohkem kui veerandi vastse Tartumaa
tervisekeskuse elektrienergia vajadusest.

„M

Loomeettevõtjad on oodatud
loovhommikutele

Paraneb arstiabi
kättesaadavus Elva haiglas

Elva haigla käivitas vallas esimesena
avalikul hoonel töötava päikesepargi

ul on hea meel, et just
tervisekeskus näitab
Elva valla avalikele
asutustele teed rohepöördeks, sest
targalt majandades hoiame loodust
tulevastele põlvkondadele,“ ütles
Elva haigla juhataja Peeter Laasik.
„Raviasutus peab ennekõike andma
kvaliteetset arsti
abi ning ravima
inimesi. Elektrienergia tark kasutamine, ajakohane ventilatsioon
ning päikesepaneelid aitavad just
neid eesmärke täita. Heameel on
tõdeda, et juba praegu toodab päikesepark elektrit, suur tänu hea töö
eest peatöövõtjale Energia ja Ehitus
OÜ-le ning vahetule paigaldajale
Energogen OÜ.“
Ideaaltingimustes aitavad 230

LÜHIDALT

ELVA HAIGLA JUHATAJA PEETER LAASIK NÄITAMAS
UUT PÄIKESEPARKI.

ruutmeetrile katusepinnale paigutatud 20 kW võimsusega päikesepaneelid kokku hoida veerandi tervisekeskuse elektrikuludest. Aastas
suudavad päikesepaneelid toota
hinnanguliselt 19 256 kW elektrienergiat. Toodetud energia, mis
ületab tervisekeskuse tarbimist,
müüakse Elektrilevi OÜ jaotusvõrku. Ligi 17 000 eurot maksnud päikesepark tasub ennast ära seitsme
aasta jooksul. Paneelide oodatav
eluiga on 35 aastat.
Päiksepargi rajamist finantseeriti projekti „Tartumaa esmatasandi
tervisekeskuse rajamine“ raames,

Foto: erakogu

mille toetus pärineb 75% ulatuses
Euroopa regionaalarengu fondist,
25% omafinantseeringust.
Euroopa liidu, Elva valla ja Elva
haigla ühisel rahastusel valmiva
tervisekeskuse maksumuseks kujuneb ligi 1,4 miljonit eurot. Üle 1
miljoni euro tuleb Euroopa ühisest
rahastust, ülejäänud Elva vallalt ja
Elva haiglalt.
Tartumaa tervisekeskus hakkab
pakkuma arstiabi teenust rohkem
kui 23 000 inimesele Elva linnas ja
vallas, Tartumaal Nõo ja Kambja
vallas ning Valgamaal Otepää vallas.

Peale praeguste Elva haigla osutatavatele erialadele – kardioloogia,
neuroloogia, psühhiaatria ja silmahaigused lisanduvad alates 1. oktoobrist ka ortopeedia ja günekoloogia. Kõiki neid erialasi osutab
Elva haigla nüüd haigekassa raha eest.
Günekoloogia erialal osutavad teenust dr. Külliki Siilak ja dr. Aive
Kalinina. Uuest aastast on lisandumas uus günekoloog ning oleme
tööle võtnud ka uue ämmaemanda.
Seni tasulist vastuvõttu teinud ortopeed dr. Peeter Laasiku juurde
saab alates 1. oktoobrist haigekassa raha eest.
Tänu lepingu mahtude suurenemisele lisanduvad meie meeskonnaga neuroloog dr. Eve Toots ja varsti ka laste neuroloog. Praegu
oleme läbirääkimistes psühhiaatria ja ortopeedia erialal arstide

juurde toomiseks. Seega lisandusid kaks eriala – ortopeedia ja günekoloogia, lepingu mahud suurenesid neuroloogias, silmahaigustes,
psühhiaatrias.
Samas tuleb tõdeda, et arstide leidmine on muutunud järjest keerulisemaks. Olukord, mis oli arstidega aasta tagasi hanget alustades,
on tugevalt muutunud. Kuid tegutseme selle nimel, et Elva haiglas
oleks rohkem arste ja arstiabi kättesaadavus oleks parem.
Elva haiglas on suurenenud ka statsionaarse õendusabi lepingu
maht, seega saab ka seda ravi osutada rohkematele inimestele.
Elva haigla sai lepingu ka ortopeedia päevakirurgia jaoks, mis
tähendab selles arstiabi liigis samuti kodulähedasemat võimalust
meie piirkonna inimestele.
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Aiajäätmete koht
ei ole metsa all
Lehtede langemise ajaga kaasnevad suuremad
koristustööd koduaias. Tekkinud aiajäätmed on
mõistlik kompostida kohapeal.
MARI KALA
KESKKONNAAMETI
KESKKONNATEADLIKKUSE
PEASPETSIALIST

M

etsa alla või võsa vahele aias tekkinud
jäätmeid viia ei tohi,
sest peale prügistamise võib sel viisil loodusesse sattuda looduse tasakaalu ohustavaid
võõrliike.
Aias tekkinud puulehed ja muud
taimed sobivad kõige paremini
kohapeal kompostimiseks, sest nii
jõuavad toitained kõige lihtsamini
jälle mulda tagasi, ressursid jäätmete transportimiseks jäävad aga
kulutamata.
Kui toidu- ja köögijäätmeid on
mõistlik kompostida ainult kinnises kompostris, kahjurite, loomade
ja lindude eest kaitstult, siis aia- ja
haljastujäätmeid võib kompostida
ka lahtises aunas. Väiksemas koguses aiajäätmed saab panna biolagunevate jäätmete konteinerisse.

Niisked puulehed ei sobi põletamiseks, sest ei põle täielikult ning
tekitavad rohkelt suitsu. Mittetäieliku põlemise tõttu lendub sellisest
lõkkest mürgiseid ühendeid, mis
on tervisele kahjulikud. Kui lõkke
tegemine on lubatud, võib selles
põletada ainult kuivi oksi. Lehtede
põletamine koduaedades on keelatud.
Kui aias kompostimiseks ruu
mi napib, saab Elva linna piires
tellida ka kinnistu seest kokku
kogutud lehekottide äravedu
Elva Varahalduse OÜ-lt telefonil
747 0000. Koti suurus ei tohi olla
üle 150L, koti hind on 2,40 eurot.

Ärge viige aiajäätmeid
loodusesse
Peenardelt koristatud lillepealsete
ja kokku riisutud lehehunnikutega
reisivad tõenäoliselt kaasa ka seemned ning teomunad. Aiajäätmete
hulgas on paraku palju invasiivseid
võõrliike, kes meil loodusesse sattudes võivad kergesti vohama hakata ning ohustada sellega loodus-

LEHTEDE PÕLETAMINE KODUAEDADES ON KEELATUD.

Foto:
Bigstock

PANE TÄHELE!

Puhatusaladelt kogutud
puulehtede vedu Elva linnas

S

ügisene puulehtede tasuta vedu Elva linna eramute ja kortermajade puhastusaladelt* toimub 15. oktoobrist 15. novemb
rini ning puulehtede veoks tuleb ette registreerida.
Kokku kogutud puulehtede äraveoks on võimalik registreerida
e-aadressil sten.saarekivi@elva.ee, telefonil 5886 1600 või heakorratelefonil 333 3666 (võimalik helistada ööpäev läbi). Registreerimisel
tuleb teatada kottide arv ja kinnistu aadress.
Registreerimine on vajalik eelkõige seetõttu, et ei viidaks ära vale
sisuga kotte. Lehed palume panna suurtesse (soovitatav 100–150 L)
kilekottidesse ja kinnistu puhastusala äärde. Hunnikusse pandud
lahtisi lehti ära ei veeta. Kottidesse ei tohi panna oksi ja olmeprügi!
Vedu toimub 15. oktoobrist 15. novembrini. Puulehed viiakse
tasuta ära ainult nende kinnistute juurest, mis on eelnevalt registreerinud oma soovi ning kus puud kasvavad puhastusalal*.
* 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.

Kutsuge korstnapühkija
varakult
Ilmad muutuvad jahedamaks – kütteperioodi algus on
juba käega katsutav. Selleks, et kodu saaks ohutult soojaks
köetud, tuleb veenduda küttesüsteemide korrasolekus.

K

üttehooaeg läheneb, nii
mõnigi on oma esimesed
kütmised juba ära teinud.
Küttesüsteemide
hooldamisel
võib jälgida kahte käitumismustrit – ühed on harjunud hooldama oma küttesüsteeme koheselt
peale kütteperioodi lõppu, teised
aga vahetult enne uue algust.
Tule
ohutuse seaduse kohaselt
peab kortermajade ja ridaelamute kütte
süsteeme korra aastas
puhastama kutseline korstnapühkija, kes väljastab tehtud töö-

de kohta akti. Eramajades võib
korstnat pühkida ka ise, kuid kord
viie aasta jooksul peab süsteemid
kindlasti üle vaatama kutseline
korstnapühkija. Koduseid kütteseadmeid tasub aeg-ajalt näidata
ka pottsepale, kes oskab vajadusel
parandustöid teha ja ahjude, pliitide ning kaminate ohutuse osas
nõu anda.
Tänavu 1. märtsist sisestavad
pottsepad ja korstnapühkijad kõik
küttesüsteemidega tehtud tööd
küttesüsteemide portaali. „Seega

KORSTNAPÜHKIJA TOOB ÕNNE.

on nüüd kõik korstnapühkimise
aktid digitaalsel kujul kättesaadavad ja ei pea muretsema, et paber
akt ära kaob,“ sõnab ohutusjärelevalve osakonna ekspert Georg
Kalde. Akti süsteemi kandmiseks
on vajalik sisestada töötellija andmed – teenuseosutaja vajab selle
jaoks töötellija nime ja isikukoodi.
Keskkonnast leiab m
 aakondade
kaupa kõik kutsetunnistusega

Foto: Bigstock

korstnapühkijad, pottsepad ja
nende kontaktid, mis välistab võimaluse sattuda „soss-sepa“ otsa.
„Nüüd jääb märk maha igast osutatud teenusest, mis aitab omakorda kindlustada teenusekvaliteeti,“ lisab Kalde.
Peale küttesüsteemi korrasoleku tuleb veenduda ka suitsu- ja
vingugaasianduri olemasolus ja
nende seisukorras. Andureid tu-

Metsa alla või
võsa vahele aias
tekkinud jäätmeid viia ei tohi,
sest peale prügistamise võib sel
viisil loodusesse
sattuda looduse
tasakaalu ohustavaid võõrliike.
Tekkinud aia
jäätmed on
mõistlik
kompostida.
likku tasakaalu ja liigirikkust. See
on kauni kodumaa looduse prügistamise kõrval teine oluline põhjus,
miks ei tohi aiajäätmeid võssa või
metsa alla viia.
Metsaalustest aiaprügi hunnikutest ongi juba laiali kandunud
võõrliike, näiteks kanada kuldvitsa,
verevat lemmmaltsa, pargitatraid
ja ka hispaania teetigusid.
Kui vajate võõrliigi tõrjeks nõu
või soovite invasiivse võõrliigi kasvukohast teatada, kirjutage e-aadressile
info@keskkonnaamet.ee.
Võõrnälkjatest saab teavitada teokaart.keskkonnaamet.ee kaudu.
Kui märkate looduse prügistajat
või ebaseaduslikku jäätmehunnikut, teatage sellest riigiinfo telefonile 1247.

leb testida kord kuus vajutades
test-nuppu. Kui nupuvajutusele
helisignaali ei järgne või see ei
ole piisavalt tugev ja selge, tuleb
kontrollida, kas piisab patarei vahetamisest või anduri eluiga on
lõppenud (märge viimasest anduril). Tuletame meelde, et Riigi
kogu kiitis heaks seadusemuudatuse, mille kohaselt muutub
vingugaasiandur kohustuslikuks
igas kodus, kus on ahi, puuküttepliit või kamin. Vingugaasiandur
tuleb paigaldada esimesel võimalusel, kuid mitte hiljem kui 1. jaanuaril 2022.
Mullu toimus 120 kütteseadme
rikkest või valest kasutamisest,
tahma süttimisest suitsulõõris või
korstnas tingitud tulekahju, mille
tagajärjel hukkus kolm inimest.
Küttesüsteemide portaal on
veebilehelt
kuttesusteem.paasteamet.ee.
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Avati uuenenud Väike Väerada
vaid hea energia. Skulptuure aitas
paigaldada ja hooldada tol ajal ka
härra Matti Silber.
Härra Matti ja Dr. Visnapuu olid
samuti aukülalised raja taasavamisel.

Elva muinasjutuline
Väike Väerada läbis sel
suvel uuenduskuuri
ning 4. septembril
toimus Väiksese

Inspiratsioon
muinasjuttudest

Väeraja taasavamine
koos põneva ja hariva
jalutuskäiguga läbi raja.

P

äev algas kogunemisega
Elva raudteejaama juures,
kus kohaletulnuid tervitas abivallavanem Marika
Saar, skulptor Anni Käärst (Anni
Irs) ning raja idee autor Dr. Reet
Priiman. Päeva modereeris SA Elva
kultuur ja sport juhataja Ivi Tigane.
Väikesel Väerajal saatsid külalisi Anni Käärsti jutustatud lood.
Skulptuurid on saanud oma inspiratsiooni just Eesti muinasjuttudest ja igal kujul on oma lugu.
Käärst on raja üks kujundajatest
(koos Mariina Tiidoriga) ja paljude
kujude autor ning tänavu suvel vahetati mitmed neist välja ja puhuti

LÜHIDALT

VÄIKESE VÄERAJA TAASAVAMISELE KOGUNES
PALJU UUDISHIMULIKKE MATKAJAID.

Foto: Marko Hõrak

uus elu sisse. Raja lõpus pakkus magusa üllatuse Kohvik Elwa.

dega. Töös osalesid tollal teadlased
Tartu Ülikoolist, Tallinna Tehnika
Ülikoolist, tuntud maaväljade uuRaja tekkelugu
rija Heldur Haldre ning teadlased
Päev lõppes Elva kultuurikeskuses tolleaegsest NSVL-st. Suure osa
Dr. Reet Priimani pikema loeng- uuringuid konsulteerisid tolleaegvestlusega, mille teema oli üle 20 ne Tartu ülikooli arendus- ja teaduskoja direktor Dr. Lembit Visaasta tagune raja tekkelugu.
Lugu sai alguse esiti teadusli- napuu ja Dr. Reet Priiman ise, kes
ku ülesande täitmisest läbi maa oli toona TÜ keskkonnafüüsika lageopaatiliste tsoonide mõõtmise, bori juhtivteadur. Nii sündiski idee
mida teostati vastavate aparaati- märgistada rada, kust lookleb läbi

Väike Väerada on mitmekülgne
matkarada, mis ühendab tervise,
spordi, kunsti ja pärimuse. Kolme kilomeetri pikkune vahelduval
maastikul kulgev metsarada on
oma puuskulptuuride näol saanud
inspiratsiooni Eesti muinasjuttudest. Väike aga võimas Väerada
omab tervistavat mõju inimese
vaimsele ja füüsilisele tervisele.
Elva kultuur ja sport sihtasutusel on seoses Elva ühe turismimagnetiga mitmed plaane. Esmalt
kaasajastatakse matkaraja voldik,
plaanis on ka infotehnoloogilistel lahendustel põhineva abimehe
koostamine ja muud põnevat.
Aitäh kõigile, kes olid sel ilusal
päeval kohal! Soovitame soojalt
väike matk uuenenud matkarajal
ette võtta. Sündmuse jäädvustas
fotograaf Marko Hõrak.

Kummitusega
filmilaager Aakres
Kui MTÜ Improfilmi Malev Aakre koolimajas 20. augustil
algas, siis oli Aakre koolimaja internet juba ammu alla
andnud.
LIINA LASER
AAKRE LASTEAED-ALGKOOLI
DIREKTORI KT

K

ui aga alustada päris algusest, siis idee kutsuda
Aakresse Improfilmi Malev
kasvas välja koolilaste soovist osaleda mõisakoolide k
 ummitusfilmide
konkursil. MTÜ Improfilmi eesmärk on toetada filmihuviliste
eneseväljendamist filmikunsti kaudu.
Kolm päeva olid täis stsenaariumide ideid, filmivõtteid, grimeerimist, rekvisiitide ja kostüümide
otsimist, helindamist, dialoogide
pealelugemist, võttepaikade otsimist, valgustamist, monteerimist
ja palju muud. Filmihuvilised moo-

dustasid võttegrupid, kirjutasid
stsenaariumid, jagasid filmivõtete
toimumiseks vajalikud ametid ja
loominguline töö käis hommikust
hiliste õhtutundideni.

Lühifilmide
esilinastused
Lapsed said peale oma filmi näidelda ka teistes filmides, kus oli vaja
osatäitjateks lapsnäitlejaid. Filmiti
Aakre mõisas ja rahvamajas, külas
ja ka Pukas. Lapsed said aimu, kui
tähtis on filmitegemisel ajaplaneerimine ja teadmise, et paljudest lahedatest võtetest võib filmi jõuda
ainult väike osa.
Laagri viimasel päeval olid kõik
huvilised oodatud Aakre rahvamajja lühifilmide esilinastusele. Rõõm

LAPSED LÜHIFILMI „KUS LEIDUB RAHU“ VÕTETEL
REŽISSÖÖRI JUHISEID KUULAMAS.

oli erinevates filmides näha Aakre
tuttavaid kohti.
Jagati parima mees- ja naisnäitleja Oskar, samuti hulk muid
filmindusteemalisi ja magusaid
auhindu. Parima uustulnuka tiitli sai Mirtel Kuus Puka koolist.
Laagris saadud oskused on lastele
kasulikud ka koolielus, sest väik
seid klippe on tihti teha vaja. Varsti
on l ühifilmid vaadatavad ka Improfilmi YouTube’i kanalil.
Täname MTÜ Improfilmi mees-

Foto:
Liina Laaser

konda unustamatute päevade eest.
Auhinnalaua katmisel abistasid
Apollo Kino, MTÜ Improfilm ja
PÖFFi filmikool, peale selle veel
meie valla kohalikud ettevõtted
AS Bacula ja Aakre aed. Täname ka
Aakre rahvamaja.
Noorte osalemist filmilaagris
toetas õpihuvilaagri toetusega
Haridus- ja teadusministeerium.
Maitsvate toitude eest hoolitses
Kraine kohvik.
Täname!

AS EMAJÕE
VEEVÄRGI PROJEKT

A

S Emajõe Veevärk tellimusel valmis ettevõtte kaugjälgimis- ja
juhtimissüsteemi
(SCADA)
moderniseerimise ning objektide visualiseerimise projekt.
AS Emajõe Veevärgi teatab,
et viis ellu SCADA süsteemi
moderniseerimise ja objektide visualiseerimise tööde
projekti. Kaugjälgimissüsteemi moderniseerimise tööde
leping sõlmiti juulis 2020
Tartu ette
võttega Atemix
Tööstus
automaatika OÜ, kes
oli hanke soodsaim pakkuja.
Lepingu hind ilma käibemaksuta oli 169 697 eurot.
Tööde käigus moderniseeriti AS-i Emajõe Veevärk
kaugjälgimis- ja juhtimissüsteem ja visualiseeriti objektid,
mis ei olnud kaugjälgitavad
ehk automaatseid rikketeavitusi ei saadetud ning seadmete olukorda ei olnud võimalik
ilma objekti külastamata hinnata. SCADA süsteemi moderniseerimine tagas võimaluse
talletada ja arhiveerida varasemast rohkem teavet ning
suurendada
kaugjuhtimise
võimalusi kõigis AS Emajõe
Veevärgi opereerimispiirkondades (kokku kaheteistkümnes kohalikus omavalitsuses).
Peale selle parandati kaugjälmis- ja juhtimissüsteemi
kasutajamugavust, et tagada
kiirem reageerimine avariide
korral. Lepingujärgsed tööd
lõpetati ja anti üle mais 2021.
Töid
kaasrahastatakse
Eesti-Vene piiriülese koostöö
programmi 2014-2020 projektist ER29 "Emajõe-Pskov
WMP-2". Projekti kogumaksumus on 660 000 eurot, mis
Eesti-Vene piiriülese koostöö
programmi poolt on finantseeritav 90% ehk 594 000 euro
ulatuses. Projekti partnerid
on Pihkva munitsipaalettevõte Gorvodokanal ja AS Emajõe
Veevärk.
Täpsem
informatsioon
programmi kohta on leitav
AS-i Emajõe Veevärk kodulehel: www.evv.ee/ettevottest/
avalikustamine/projekti-tutvustus.
Programmi koduleht on
www.estoniarussia.eu.
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ELVA VALLA INFO
ELVA VALLAVOLIKOGU INFO

ELVA VALLAVALITSUSE INFO

Vallavolikogu 20. septembri istung

Vallavalitsus kehtestas
Rõngu alevikus Valga mnt
4a ja Pagari põik kinnistute
detailplaneeringu

Elva vallavolikogu XLV istung toimus 20. septembril Rõngu rahvamaja saalis. Istungi päevakorras oli
kuus otsuse ja kuus määruse eelnõu ning vallavalitsuse tegevusülevaade.
Volikogu muutis arengukava ja eelarvestratee
giat. Arengukava ja eelarvestrateegia ülevaatamisel
selgus, et kõik Elva valla arengukavas toodud põhieesmärgid ja alameesmärgid on jätkuvalt aktuaalsed ja nende täitmine toimub vastavalt eelarvestrateegiale ja iga-aastasele eelarvele. Arengukavas tehti
arvandmete uuendusi, täiendusi investeeringute
kavas ja täpsustusi kahe punkti sõnastuses. Eelarvestrateegiat on korrigeeritud täpsustunud andmete ja investeeringuobjektide täpsustunud maksumustega. Avaliku väljapaneku ajal esitati eelnõule
üheksa ettepanekut, osaliselt on nendega arvestatud. Muudetud arengukava- ja eelarvestrateegia on
valla 2022. aasta eelarve koostamise aluseks.
Vallavolikogu moodustas jaoskonnakomisjo
nid. Volikogu valimisteks moodustati kuus valimisjaoskonda ja määrati valimiskomisjonide liikmed ja
asendusliikmed.
Mittevajaliku määruse kehtetuks tunnista
mine. Tunnistati kehtetuks endise Puhja vallavolikogu 29.02.2016 määrus nr 2 „Puhja gümnaasiumi
direktori vaba ametikoha täitmiseks korraldatava
konkursi läbiviimise kord“, kuna seda teemat reguleeritakse teiste õigusaktidega.
Välireklaami paigaldamist ja reklaamimaksu
määramist reguleerib uuendatud kord. Määrusega kehtestati reklaamide paigaldamise ja maksustamise ühtne regulatsioon kogu Elva valla haldusterritooriumil. Seni kehtis maks ainult Elva linnas.
Välireklaami paigaldamise reguleerimine on vajalik
avaliku ruumi korrashoidmiseks. Reklaamimaksu
eesmärk on saada maksutulusid ja ära hoida tarbetul hulgal reklaamide panemist avalikus ruumis.
Kui välireklaami paigaldamise nõuded kehtivad
igal poole vallas, siis reklaamimaks kehtib ainult
määratud aladel. Elva linnas ja Käärdi alevikus on
välireklaam igal pool maksustatud. Puhja ja Rõngu
alevikes on maksustatud ainult alevikku läbivate
riigimaanteedega piirnevatele kinnistutele paigaldatav reklaam. Tartu-Viljandi, Otepää-Viljandi, Tartu-Valga maanteede ääres on maksustatud maa-ala
kuni 200 m kauguseni maanteest. Määrus jõustub 1.
jaanuarist 2022.
Volikogu andis nõusoleku laenu võtmiseks.
Vald saab võtta investeerimislaenu 2021. aasta eelarves planeeritud investeeringuobjektide rahastamiseks kogusummas 2 461 500 eurot. Laen on ette
nähtud valla 2021. aasta eelarves. Laen võetakse välja vajaduse tekkimisel.
Volikogu kehtestas kohanimede määramise
korra. Määrusega antakse vallavalitsusele kui täitevorganile õigus otsustada kohanime määramine,
muutmine ja kehtetuks tunnistamine ning arvamuse andmine ministri või Vabariigi Valitsuse määratavate kohanimede kohta Elva vallas. Kohanime
määratakse näiteks tänavale, teele, väljakule, raudteejaamale, ühissõidukipeatustele ja maaüksusele.
Rõngu alevikus asuva soojatrassi tingimuslik
võõrandamine. Elva vallavalitsus on pidanud läbi-

rääkimisi Rõngu alevikus tegutseva soojaettevõtte
N.R. Energy osaühinguga, et tagada valla ehitatava Rõngu kogukonnakeskuse varustamine soojaga
alates hoone valmimisest. Vastavalt otsusele ehitab soojatootja oma kuludega alates Nooruse tänavalt kuni kogukonnakeskuse hoone soojasõlmeni
kaugküttetrassi ja tagab soojusenergia. Peale selle
annab soojatootja vallale tasuta üle 60 m2 maatüki katlamaja kinnistust, tulevikus rajatava kõnnitee
tarbeks. Vastutasuks võõrandatakse N.R. Energy-le
tasuta keskküttetrass, mis algab Rõngu katlamajast ning kulgeb üle Viljandi maantee Rõngu kiriku
parklani ning sealt edasi kuni hooldusravikeskuseni
ning hooldusravikeskusest rahvamajani. Võõrandatava keskküttetrassi pikkus on ligikaudu 1 km. Rajatava trassi pikkus on ligikaudu 200 m.
Kaarlijärve külas asuv Künka kinnistu läheb
enampakkumisega võõrandamisele. Elva vallale
kuulub Kaarlijärve külas kinnistu Künka, kus asub
5-osaline kelder. Ehitised on amortiseerunud ja
2021. aasta kevadel valmis vallavalitsuse tellimusel
hoone lammutusprojekt. Vallavalitsus koostas kinnistu võõrandamise otsuse eelnõu, kuna kinnistu ei
ole vallale vajalik ja selle omandamiseks on esitatud
taotlus.
Volikogu muutis Puhja vallavolikogu otsust.
Volikogu otsusega muudeti Puhja vallavolikogu otsust ja määratleti, millised kinnistud ja hooneosad
jäävad Ulila alevikus asuvast Ulila keskuse hoonest
MTÜ Sooveere kasutusse. Peale selle antakse vallavalitsusele sõnaselgelt õigus halduslepingu ja vallavara tasuta kasutusse andmise lepingu muutmiseks.
Kaasajastati Puhja ja Uula päevakeskuste põ
himääruseid. Praegu kehtiv Puhja päevakeskuse
põhimäärus on kinnitatud 2011. aastal ja Uula huvikeskuse põhimäärus 2012. aastal Puhja vallavolikogu poolt. Uutes põhimäärustes ei ole tehtud olulisi
muudatusi, korrigeeritud on määruste ülesehitust,
parandatud on asutuse aadressid (Puhja valla asemel Elva vald) ning Puhja vallavalitsuse/vallavolikogu asemel on märgitud Elva vallavalitsus/vallavolikogu. Puhja päevakeskus ja Uula huvikeskus on
Elva vallavalitsuse hallatavad asutused.
Muudeti sihtasutus Rõngu hooldusravikeskus
põhikirja ja nimetust. Rõngu hooldusravikeskus
kuulub Elva vallale. Otsusega kinnitati sihtasutuse
uus põhikiri, mida on ajakohastatud ja muudetakse
sihtasutuse nime. Sihtasutuse uus nimi on Rõngu
hooldekodu.
Vallavalitsuse tegevusülevaade. Vallavanem
Heiki Hansen tegi istungil ülevaate vallavalitsuse,
osakondade ja valla hallatavate asutuste tööst ja
vastas volikogu liikmete küsimustele. Kuna tegemist oli vallavolikogu viimase korralise volikogu
istungiga enne valimisi, siis vallavanem Heiki Hansen tänas vallavalitsuse nimel volikogu hea koostöö
eest. Informatsiooni ja sõnavõttude päevakor
rapunktis otsustati, et kaasava eelarve sõelumiskomisjonis esindab vallavolikogu volikogu esimees
Maano Koemets. Seoses Elva vallavolikogu esimese
koosseisu viimase istungiga tänas volikogu esimees
volikogu liikmeid, vallavalitsust ja vallakantseleid
tulemusliku koostöö eest.

E

lva Vallavalitsus kehtestas 7. septembril Rõngu alevikus Valga
mnt 4a ja Pagari põik kinnistute detailplaneeringu. Detailplaneeringuga nähakse ette planeeringualal asuva kaheteistkümne krundi liitmise teel uue krundi moodustamine. Krundile
määratakse Rõngu Pagari tootmistegevuse laiendamiseks ehitusõigus tootmishoonete ehitamiseks. Pagari põik 11 krundi piire ja
maakasutuse sihtotstarvet ei muudeta, krundile määratakse ehitusõigus üksikelamu ja abihoone ehitamiseks.
Detailplaneeringuga on võimalik tutvuda arengu- ja planeeringuosakonnas ja valla veebilehel https://www.elva.ee/planeeringud.
Lisainfo: Maarika Uprus, planeeringuspetsialist
maarika.uprus@elva.ee või 527 1860

Elamusterohke jooks
Annikoru puhkepargis

T

eine Elva elamusjooks tõi 100 vaprat jooksusõpra jahtima
elamusi Annikoru puhkeparki.
Kui esimene elamusjooksu positiivne tagasiside purki pista ja riiulile viia, saaks moosi vähemalt kolmeks talveks. Kuna head
kraami tuleb ikka teistega jagada ei saanud me teist jooksu korraldamata jätta. II Elva Elamusjooks toimus Annikoru puhkepargis, mille
mitmekesine ja ilus maastik loob juba ise aluse elamuste saamiseks.
Rada oli kujundatud nii, et see poleks lihtsalt meelakkumine, aga
oleks kõigile läbitav.
Käiku läksid kõige järsemad nõlvad, mõnusad mudased takistused, karastav tiik ning allikad ja muidugi ergutavad nõgesed. Rajal
olevad elamuspunktid nõudsid osalejatelt jõudu, vastupidavust,
tasakaalu, osavust ning täpsust. Nii mõnigi inimene pidi silmitsi
seisma oma hirmudega, kuid kõik hirmud said ületatud ja sellest
saadud elamus on kordumatu.
Raja takistuste valmistamisel olid abiks kohalikud ettevõtjad,
kes tulid ideedega kaasa ja pakkusid omalt poolt välja põnevaid
lahendusi. Hea meel on tõdeda, et meie vallas on ettevõtjaid, kes
hoolivad kohalikust kogukonnast ning sportlikest eluviisidest,
ning tulevad abiks nõu ja jõuga. Täname Kodanikuühiskonna sihtkapitali ja Tartumaa omavalitsuste liitu, kes toetasid meie projekti
“Annikoru puhkepargi võimaluste mitmekesistamine” tänu millele saime Annikoru puhkeparki takistusraja, mida saime kasutada
elamusjooksul.
Meil on hea meel, et idee võeti vastu ja see annab jõudu korraldada järgmine aasta veelgi ägedam ning elamusterohkem jooks.
Küsitledes rajal viibijaid jooksu ajal ja peale finišeerimist olid kõigi
emotsioonid väga positiivsed.
Marek ja Meelis tänavad kõiki osalejaid, kaasamõtlejaid, toetajaid, kohalikke elanikke ning lubavad veel ka kolmas kord Elamusjooksu korraldada – nii nagu ütleb ka vanasõna. Täname kõiki koostööpartnereid ja toetajaid: Metsaluige kämping, Baltic Loghouses,
Komorebi Sushi, Natty maapähklivõi, Birch Lagoon, Laari talu
maasikad, KumaWood, Rannu Seeme OÜ, Elva vald, Eesti kultuurkapital, Konguta rahvamaja, Allika loodusmaja, Elva spordiliit, SA
Elva kultuur ja sport, Balti vara ehitus OÜ, JBS Infra, Konguta kool,
Kayvo Kroon, Marko Hõrak ning vabatahtlikud.
Meelis Külaots
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Oskar Allik - Peedu
suvilakompleksi rajaja
Vanemad inimesed mäletavad, et nõukaajal kästi
mineviku käsitluse põhipostulaadiks võtta väide, et
ajalugu teeb rahvas, mitte üksikisik. Tegelikult jätab
minevikule väga kindla jälje just konkreetne isik.

P

eedul Vapramäe teel ei seisaks mitu ilusat puitehitist,
kui ei oleks olnud ärimees
Oskar Allikut.
Ilmar Särje raamatust „Peedu“,
mis ilmus 2013. aastal, loeme:
„Oskar Allik... on nooruses töötanud mõisaametnikuna. I maailmasõja aegadel suutis lagunevatest
mõisatest vara koguda ja sellega
oma rikkusele aluse panna. Tõusiski Eesti Vabariigi päevil Tartu
üheks jõukamaks meheks, omades
linnas mitu maja.
1935. aastal sai valmis Peedule
ehitatud suur kahekorruseline
hoone. Selle sisseõnnistamine
sündis suure pidulikkusega. Külalisi oli kutsutud nii palju, et maja
peremees laskis läbisõitvat kaubarongi Peedul peatuda“.
Juhtumisi sattus silma alla 1939.
aasta 19. detsembri Postimees,
kus teatati, et järgmisel päeval, st.
20. detsembril 1939 tähistab Tartu
rikkamaid mehi Oskar Allik oma
50. sünnipäeva. Järelikult sündis
Oskar 20. detsembril 1889.
Leht nimetab Oskari sünnikohaks Kuressaaret ja sealse trüki
koja meistri peremaja. Tsaariajal
oli trükkal kõige haritum sini
krae. Toonase käsilao puhul ei
saanud ta endale lubada ainsatki
kirja
viga. Järelikult oli Oskari
lastetuba üsna heal tasemel.
Mida võis tähendada vihje,
et Oskar Allik oli nooruses töötanud mõisaametnikuna ning I
maailmasõja aegadel suutnud lagunevatest mõisatest vara koguda ja sellega oma rikkusele aluse
panna?
Jah, Oskar võis vabalt midagi mõisavarade pealt teenida. Ja
seda seoses 1919. aasta maareformi ning mõisnike varade riigistamisega. Oskar Allik oli asjaline
Tartus, mõisavarade riigistamiskomisjonis.
Maareform vallandas Eestis
keerulise sotsiaal-poliitilise prot-

sessi. Iseseisvunud riigis kaotati
ära 1065 mõisat, sealhulgas eestlastele kuulunud 66 suurmaaomandit. Mõisnikud olid pandud
väga raskesse olukorda. Kõigepealt püüdsid nad maad müüa.
Hektari eest küsiti 120 hõberubla, mida peeti odavaks hinnaks.
Aastaga langes see veel ja lausa
poole võrra. Võileivahinna eest
müüdi linnamaju ja ärisid. Enamus saksa mõisaperesid põgenes
Saksamaale.
Maa kui kõlvikud ja mets polnud kaugeltki ainus rekvireerimissubjekt. Koos maaga võttis
Eesti riik üle ka 225 viinavabrikut,
hulga vesi- ja tuuleveskeid (meilgi siin Hellenurmes), 74 saeveskit,
64 tööstusettevõtet, 18 meiereid, 7
õlletehast jne, jne.
Mõisnikud olid haritud rahvas ja panid pead kõvasti tööle.
Toon näiteks Raadi mõisa viimase peremehe Reinhold von Liphardi kombinatsiooni. Ta lahkus
Eestist 1920. aasta algul. Tänu
kokkuleppele Oskar Alliku taoliste asjameestega, õnnestus Liphardil prahtida 16 laiarööpmelist
raudteevagunit ning tarida nendes suure osa oma varast otse
Saksamaale. Vastutasuks jättis
saks Tartu ülikoolile oma raamatu- ja kunstikogu.
Kas Oskar tollases sogases vees
tõesti usinasti musta äri ajas?
Oskaril oli kapitali ammu enne

maareformi.
Sattusin internetis leheküljele
„Puumajad“ ja leidsin huvitava
kande:
„Karlova linnaosas jalgtee ääres
pärnapuistu taga paikneb kahekorruseline nelja korteriga elamu.
1912. aastal rentis Kuressaarest
pärit Oskar Allik Karlova mõisalt
krundi nr. 232, linnakrunt nr. 1252;
samal aastal ehitas ta krundile
kaks elamut. 1917. aastal ostis kinnistu mõisalt päriseks“.
Nende majade ehitamise aegu oli

mõisate rekvireerimiseni jäänud
seitse aastat.

Millal Oskar oma
Peedu villa valmis sai?
Ilmar Särje väidab, et 1935. aastal. Pakutud on ka 1920. aastate
lõppu. Jah, 1925. aastal vallandus Peedul tõeline ehitusbuum.
Aga kohe tuli ka ülemaailmne
majanduskriis. Ega see kriis päevapealt musta kriipsu kuhugi ei
tõmmanud ja elu seisma ei jätnud. Uhked majad said just kriisi
lävepakul valmis mitmelgi Peedu
uusasukal.
Siinsamas Elvaski avati 23. juunil 1929 ujula ja rannahoone. 1930.
aastal tehti kaunimaks jaama
esine ja purskkaev, Verevi lähistele rajati spordiväljak. Samas oli
siin 1932. aasta 1. jaanuariks üle
300 töötu ja nende arv kahekordistus ruttu. Valitsus saatis Elva
vaestele leiva tegemiseks 1300
kilo rukist ja nende lastele h
 akkas
alev valmistama tasuta sooja
toitu. Ilmar Särg on talle omases
peeniroonilises stiilis kirjutanud,
et Peedu villa sisseõnnistamisele
kutsutud külalistele tellinud Allik
kaubarongi eripeatumise Peedul.
Aktsepteerin head nalja, kuna
vaevalt et Tartu peened saksad
oleks oma piduriietega „tovarnasse“ roninud. Toonane ajaleht teatas, et Oskar tellis külaliste jaoks
eri rongi – puhta ja korraliku
sõiduriista.

Mitte rikas, vaid
ühiskondlikult aktiivne
Oskar Alliku kohta andmeid
otsides üllatas seik, et mees polnud niivõrd rikas, kuivõrd ühiskondlikult aktiivne. Tartus olid
tal kaks kinnistut (Tostoi 12/14 ja
Kastani 2/Veski 63) ja Peedul kuulus talle peale suvilakompleksi ka
üks raudtee-äärne hoonestamata
krunt.
1939. aasta 19. detsembri Posti
mees loeb Alliku n-ö ühiskondlikud saavutused kenasti üles.
Ta oli Tartu Majaomanike Panga
asutaja (tolleaegses keeles organisaator) ja ka direktor, Tartu
Majaomanike Seltsi juhatuse liige ja lühemat aega ka esimees.

Oskar oli Üleriigilise Tuletõrje
Liidu abiesimees ja Tartu Linnavolikogus majaomanike esindaja
ehk volinik. Mõnda aega oli Oskar
veel ka Linnavolikogu revisjonikomisjoni esimees.
1937. aasta 17. jaanuari Postimehest loeme, et päev varem kirjutas
Oskar majaomanike ühenduse
esimehena alla lepingu Tartu linnaga, et Majaomanike Ühing rendib linnalt 24 aastaks turbaraba,
kus sestpeale kõik majaomanikud
võivad ise kütte- ja alusturvast
varuda. Lehes objekti ei nime
tanud, jutt võis olla Tähtvere,
Ilmatsalu või Melliste rabast.
1926. aasta 4. septembri Postimees kirjutas, et Oskar Allik nimetati suurte teenete eest Tartu
Tuletõrje Seltsi pritside osakonna auülemaks, ning meenutas,
et juba kolm aastat tagasi, seega
1923. aastal oli Oskar pälvinud ka
seltsi ronijate osakonna auülema
tiitli.
Üleriiklikus Tuletõrje Liidus
korraldas Oskar muuhulgas 1.
Tallinna Alevi Vabatahtliku Tule
tõrjeseltsi juubelialbumi väljaandmise. Polnud mingi saladus,
et Oskar Alliku panus võitlusesse
tulekahjude vastu seisnes lõviosas
materiaalses abis.

Mis siis edasi juhtus?
On teada, et Oskar Allik ei emigreerunud ja tšekistid võtsid ta
kinni Eestis. Ajalehe Sakala 1942.
aasta 13. veebruaril avaldatud loos
“Õuduste nädal Ollepal” on juttu
ka mehest nimega Oskar Allik.
Leht kirjutas 1940. aasta sündmustest Türi lähistel:
“Pibari külasse, mis Ollepast umbes 2 km kaugusel, Riisli tallu olid
kohalikud mehed kokku tulnud ja
arutasid päevasündmusi. Talupidajad Oskar Määr, Jüri Papp,
Oskar Allik, Martin Tamm, Alfred
Hommik, August Põder ja Jaan
Kuusik võeti samas kinni ja vildi
veoautoga Türile“.

LÜHIDALT
TORISEJA TEAB –
TAVALINE ON
KÜLLALT HEA

S

üdamlik
komöödia
„Kõike head, vana toriseja” jõuab Rannu rahvamajas publiku ette reedel, 1.
oktoobril kell 19.
Esko on üks täiesti tavaline keskealine mees. Ta elab
Põhja-Soomes, sõidab ringi
Ford Escortiga, sööb kartulit
ja teeb puutööd ning teab, et
iga mees peab omale eluajal
kirstu meisterdama. Ta näeb
teiste vigu ning ei hoia end
hetkekski tagasi, et nendest
teada anda. Esko on ka ise elus
eksinud – korra või kaks.
Rakvere Teatri lavastuse
„Kõike head, vana toriseja”
Esko on tegelikult meile ammugi tuttav. Eskoga toimuv,
tema vaated elule ja juhtumised tekitavad sooja äratundmist. Mehe elu on nii lihtne,
kõik peaks olema justkui paigas, kuid alati ei lähe Esko elus
kõik nii nagu planeeritult. Eriti, kui külla on tulnud Helsingis elav tänapäevaste eluvaadetega poeg oma pruudiga.
Lavastaja Eili Neuhausi sõnul on see lugu ühest
tavalisest inimesest, kes käitub ebatavaliselt. Ta leiab, et
kui kargele mehele lähedale
saada, leiab sealt tegelikult
tohutut elujaatust ja elamise
tarkust, peale selle on tegu
muidugi ka vana toriseja ja
tema abikaasa armastuslooga.
Tuomas Kyrö romaani
„Kõike head, vana toriseja” on
dramatiseerinud Urmas Lennuk, lavastanud Eili Neuhaus.
Osades möödunud hooaja
publikulemmik Tarvo Sõmer,
Tiina Mälberg, Liisa Aibel ja
Elar Vahter.
Triinu Sikk
Rakvere teatri dramaturg

Võib üsna tõenäoline olla, et Oskar läks punaste eest maapakku
omal maal. Kuhu edasi ja millal
kommunistid ta mõrvasid – seda
ma ei tea.
Kas leheloos oli üldse juttu
meie Oskarist? Ametlikes andmetes Oskar Alliku surmadaatum
puudub.
Kalju Hook
Koduloo rubriigis kirjutab Kalju
Hook Elva vallaga seotud inimestest, kohtadest ja sündmustest

LIISA AIBEL JA
TARVO SÕMER.

Foto:
Maris Savik
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Lõuna-Eesti toidukonverents
toimub juba viiendat korda
Seekord võõrustab huvilisi
Jõgevamaa – toidukonve-

taotlusi stipendiumideks ja kultuuriprojektide finantseerimiseks 2022.

kell 9.30–17 Põltsamaa

aastal.

kultuurikeskuses.
Sel
aastal
on
konverentsi
teema „(Maa)ettevõtlus kui elu
stiil – amatöörist professionaaliks.“ Eestimaal on nii palju toidutootjaid, -pakkujaid, kelle tegevus
on alguse saanud kirest, hobist,
elustiilist, mis nüüd toob ka leiva lauale. Kuidas on nende ettevõtjate teekond olnud, mis
on olnud väljakutsed, karid, mis on olnud õnnestumised, ehk ka õnnelikud juhused –
tulge kuulama.
Lõuna-Eesti toidukonverents on Lõuna-Eesti väikeste ja keskmiste toidutootjate suurim kohtumispaik, kus mõtteid ja kogemusi vahetada ning oma silmaringi avardada,
saada infot aktuaalsetel valdkonna teemadel. Seni toimunud konverentsidel on kohal
olnud ca 100 toiduettevõtjat, -tootjat, -pakkujat (üle Eesti).
Moderaator ehk päevajuht on Erlis Schönberg – Mulgimaa mees, maitsemeelelahutaja, Peakokkade ühenduse liige, Eesti kodukokk 2010.
Oma kogemuslugusid tulevad toidukonverentsile jagama mitmed Lõuna-Eesti ettevõtjad, sh:
Mulgi pruulikoda;
Viinamärdi talu;
Alatskivi mõisamaitsed;
Ostrova mari;

Algas taotluste vastuvõtt
stipendiumideks ja kultuuri
projektide finantseerimiseks
Sihtasutus Eesti rahvuskultuuri fond võtab kuni 15. oktoobrini vastu

rents toimub 19. oktoobril

»
»
»
»
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»
»
»
»

Tedre talu;
Green Bite OÜ;
Meemeistrid;
restoran KODAS;

» Andri-Peedo talu;
» Eikellegimaa MTÜ.

Sarnaselt eelmistele aastatele on konverentsi raames plaanis väiketootjate toodete esitlemine ja degusteerimine ehk n-ö minimess.
Konverents toimub hübriid-üritusena ehk on võimalik osaleda nii füüsiliselt kohale
tulles kui ka läbi veebi. Konverents on osalejatele tasuta.
Lisa info ja registreerimine kuni 11. oktoobrini konverentsi kodulehel: arinouandla.ee/ettevotja/toidukonverents.
Konverentsi rahastatakse Euroopa regionaalarengu fondist.
Kontakt: Elo Mets,
elo@arinouandla.ee
tel 511 3932

Algab koolitus
„Samm tööellu muutuval tööturul“
Kutsutakse osalema tasuta praktilisel koolitusel „Samm tööellu muutuval tööturul“,
mille kohta toimub infotund 6. oktoobril 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 (või neile kes on vanuses 50+ ja ei õpi ega tööta).
Koolitusel ja tööklubis (100 tundi + 30 tundi) saab teada enda võimaluste ja tööturu
kohta ning julgust teha häid valikuid:
» ettevalmistus tööotsinguks;
» tööõigus;
» töövestlus;
» arvuti tööotsingul;
» tööelu planeerimine ja suhted töökohal; » tööklubi.
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.

Sihtasutus Eesti rahvuskultuuri fond toetab:
» üksikisikuid stipendiumidega õppe- ja teadustööks ning loominguliseks ja sporditegevuseks;
» organisatsioone toetustega eesti rahvuskultuuri arendamise, säilitamise ja edasikandmise seisukohalt oluliste projektide algatamiseks ja finantseerimiseks.
Sel aastal tuleb 139-st allfondist jagamisele 280 000 eurot.
Suuremad summad jagatakse seekord järgmistest sihtasutuse juures asuvatest
fondidest:
» Rain Lõhmuse fondist tuleb jagamisele ca 30 000 eurot, mis jaguneb erinevate valdkondade vahel noorte annete toetuseks;
» teatrivaldkonnas eraldab Kristi ja Siim Kallase fond 10 000 eurot lavastusprojektide
toetuseks;
» noorte lauljate õpinguid välismaal toetab 10 000 euroga Hans Teetlausi fond;
» lastekirjanduse loomist, mis tutvustab lastele eesti kultuuripärandit, esivanemate
eluolu ning rahvatraditsioone toetab 6 000 euroga Härmatali fond;
» Lastekaitse liidu fond toetab põhi- ja keskharidust omandavaid andekaid õpilasi.
Stipendiume osalemiseks aineolümpiaadidel, konkurssidel või spordivõistlustel;
huvi-, spordi- või keeltekooli (ringi) õppemaksu tasumiseks on võimalik taotleda
kokku 10 000 euro eest;
» Eesti ülikoole õppevahendite soetamisel toetab Ernst ja Erica Kesa fond 12 000
euroga.
Taotluste vastuvõtu tingimused ja info ning sel aastal jagamisel osalevate allfondide
nimekirja leiate veebilehelt www.erkf.ee/taotlejale.
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VAJAD VEETAIMESTIKU NIITMIST
VÕI KALDAÄÄRTE KORRASTAMIST?
Ei soovi enam ujuda vetikate ja teiste veetaimede vahel, tahad paadiga
ilusti otse kaldale pääseda ilma roostikust läbi pressimata?
Sel juhul võta aga ühendust ja arutame plaani läbi ning teeme
hinnapakkumise. Niidame veetaimestiku otse põhjast ning puhastame
kaldaäärsed võsast ja muust ebasobivast. Kuna töö teostamiseks
ei kasuta suurt tehnikat, siis haljastust ei riku ja kogu ilu säilib.
KONTAKT: +372 53 888 717

Avaldage kuulutus
Elva valla lehes
Kirjutage infoleht@elva.ee või helistage
telefonil 730 9882.
Reklaami suuruste ja hinnakirja kohta
lugege lähemalt www.elva.ee/infoleht.
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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
Kõik pottsepatööd, telefon 5851 9785
Pottsepatööd, kaminad, ahjud, pliidid.
Tel 5348 0240
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 metsa- ja põllumaad. Tel: 552 7322
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
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. San
tehnilised tööd. Ehitus- ja remonditööd.
Vannitubade remont. Tel 5362 6227
Pakkuda tööd asjalikule ehitusmehele ja
abitöölisele. Huvilisel saata email lühi
tutvustuse ja kontaktidega aadressile
info@teenustööd.ee või smsi teel
tel 5672 6823
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
Pakkuda laagerdunud hobusesõnnikut
turba allapanuga. Kotiga või koormaga.
Tel 501 8431
RENT: aeraator, vibroplaat, puulõhkuja,
segumasin, oksapurustaja, elektrigeneraator,
lintlihvija, surve-, tekstiili-, aurupesur jms.
www.facebook.com/RolinGrupp, tel 5383 3653
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TEATED
Elva valla sündmuste kalender
Seoses koroonaviiruse levikuga võib sündmustekalendris tulla ette muudatusi, mis ei ole siin kajastatud.
Palume kontrollida elvakultuur.ee lehelt, kas üritus toimub või mitte. Täname mõistva suhtumise eest!

KUUPÄEV

SÜNDMUS

ASUKOHT

PILETI HIND

27. oktoober kell
11–14
28. september
kell 18
29. september
kell 16–18
29. september
kell 19
30. september
kell 10
30. september
kell 17
31. september
kell 13
1. oktoober kuni
30. november
1. oktoober
kell 19
1. oktoober
kell 19
1. oktoober
kell 19
2. oktoober
kell 8–18
3. oktoober
kell 10–15
3. oktoober
kell 14
4. oktoober
kell 16
4. oktoober
kell 18.30
6. oktoober
kell 11
6. oktoober
kell 15
6. oktoober
kell 19
7. oktoober
kell 18
8. oktoober
kell 19
8. oktoober
kell 20
9. oktoober
kell 9
9. oktoober
kell 18
10. oktoober
kell 12
11. oktoober
kell 19

Doonoripäev Elvas

Elva kultuurikeskus

tasuta

TantsuMENÜÜ etendus: “Olmeulmad:
Sanctum textum*”*pühakude
Elva jalgrattakrosside sügissarja
„OLÜMPIAKROSS 2021“ III etapp
Jalgpall, Esiliiga: FC Elva vs JK Tallinna Kalev

Elva kultuurikeskus

4–7 €

Elva staadioni
parkmets
Nike Arena Elva

tasuta
tasuta

Liikluskoolitus 65+ vanuses inimestele

Rannu rahvamaja

tasuta

Elva Sügis 2021 jooksusari III etapp
Jalgpall, Esiliiga: FC Elva vs
Pärnu Jalgpalliklubi
Näitus - Ave Kruusmaa näitus
Rahvusvahelise muusikapäeva
kontsertpalvus
Etendus: Isal on plaan

Elva staadioni
parkmets
Nike Arena Elva

täpsustamisel

Elva kultuurikeskus

tasuta

Puhja kirik
Elva kultuurikeskus

vabatahtlik
annetus
18 €

tasuta

Rakvere Teatri etendus
"Kõike head, vana toriseja"
53. Elva Sügiskross - RMW Transport CX2

Rannu rahvamaja

14 € / 16 €

Arbi järve ümbrus

0–25 €

Elva Igamehe Biathlon

Arbi järve ümbrus

5–15 €

Eakate puhkeõhtu

Elva kultuurikeskus

5€

Animafilm "Felix ja peidetud varandus"

Rannu rahvamaja

3€

Film "Vee peal"

Rannu rahvamaja

4€/5€

Elva kultuurikeskus
Väärikate Ülikool
„Vanemaealiste liiklusohutus“
Eesti Töötukassa töötuba „Nutikad lahendused Konguta rahvamaja
infootsimiseks“ ja karjäärinõustamine
Elva kultuurikeskus
Eesti ETNO Ringreisi kontsert

Tervitame uusi
ilmakodanikke!
Kristjan Andreas
Tok sündis

Evan Mägi

Kermo Trel

sündis 13.09.2021

01.09.2021

sündis 09.09.2021

Matteo Kahar

Elva vald mälestab
Mati Kuiv

Luule Känik

Ilse Käkki

Kaljo Kõiv

Jüri Sokolov

Valve Merisalu

26.02.1952-04.09.2021
04.04.1947-05.09.2021
13.11.1954-06.09.2021

15.04.1937-10.09.2021
15.04.1950-12.09.2021

Sügav kaastunne
Helgi-Maiele
ja ta perele

Kaljo Kõiv
lahkumise puhul.
Endised töökaaslased Reet,
Sigre, Maia ja Ingrid

tasuta
tasuta
5€/8€

Aime Leissoni

Mõrrakuuri peosaal

tasuta

surma puhul.

LendTeater (Elva,
Pikk 73)
Elva spordihoone

10 € / 12 €

Rannu Liisud ja Barbara
päevakeskus

tasuta

Naisansambel Astra plaadiesitluskontsert

Elva keskväljaku
parkla
Rõngu rahvamaja

Kellatornijooks

Elva keskväljak

kohapeal 2€

LendTeatri etendus "Kassi-hiire mäng"

LendTeater (Elva,
Pikk 73)

10 € / 12 €

Korvpall, BC Elva CHK/Tartu Ülikool vs
Korvpallinaiskond OSK
Oktoobrikuu laat

LISAINFO ELVA.EE/KALENDER VÕI ELVA VALLA ÄPIST

Elva valla leht

tasuta

10 €

Aime Leisson

08.05.1936-13.09.2021

Viivi Lukk

19.06.1942-13.09.2021

05.05.1932-12.09.2021

Südamlik
kaastunne perele

Mentorklubi eriüritus, ettevõtlusvaldkonna
tunnustuste jagamine
LendTeatri etendus "Sadam"

Mirjam-Sofia Mägi

sündis 29.08.2021

sündis 11.09.2021

Rannu Kool
mälestab
endist õpetajat

Aime Leisson’it
Avaldame kaastunnet
omastele.

Sügav kaastunne
Luule Sillaotsale
perega kalli ema,
vanaema, vanavanaema

Leida Traks
surma puhul.
Perekond Uffert ja Nester

Eakate Pühajärve spaa külastused
Elva Eakate päevakeskuse spaa külastused toimuvad 28. septembril,
5. ja 19. oktoobril, 16. ja 30. novembril ning 21. detsembril.
Buss väljub Arbimäe bussipeatusest kell 9 ja kesklinna kaubanduskeskuse parklast kell 9.15.
Vahepeatused Eha-Kirde nurgal ja Noortekeskuse (Pikk 8 ) ees.
Info telefonil 518 5437, Anu Uudelt
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