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13. märtsini saab kandideerida
piirkonnakogu liikmeks
Vallavalitsus algatas 15. veebruari istungil piirkonnakogude moodustamise, kinnitas piirkonnakogude valimiskomisjonid ning valimistoimingute eeldatava ajakava. Elva vallas moodustatakse kokku kuus piirkonnakogu: Elva linna
piirkonnakogu, Konguta, Rannu, Rõngu (sh Aakre
piirkond), Puhja ja Palupera piirkonnakogud.

V

alitava piirkonnakogu
liikmete arv sõltub piirkonna elanike arvust,
mistõttu
Konguta,
Rannu ja Palupera piirkonnakogul
(kuni 2000 elanikku) on 7 liiget;
Puhja ja Rõngu piirkonnakogus
(2000 kuni 4000 elanikku) on 9
liiget ja Elva linna piirkonnakogus
(üle 4000 elaniku) on 11 liiget.
Piirkonnakogu on valla erinevate
piirkondade huvide paremaks

esindamiseks ja arvestamiseks
omavalitsuse ülesannete täitmisel
ning kohaliku initsiatiivi ja
identiteedi hoidmiseks.

Piirkonnakogu
kandidaadid
Vastavalt Elva valla piirkonnakogude
statuudile
saavad
piirkonnakogu
liikmeks
kandideerida piirkonnas rahvastikuregistri andmetel elav täisealine

inimene, kes esindab piirkonna
asustusüksust või Elva linnas
asumit või piirkonnas tegutsevat
ettevõtet, mittetulundusühingut või
muud huvigruppi. Piirkonnakogu
liikme kandidaadi võib esitada
igaüks. Kui kandidaadi on esitanud
keegi teine, peab olema lisatud
kandidaadi kirjalik nõusolek.
Kandidaatide
ülesseadmine
kõikides piirkondades toimub
21. veebruar kuni 13. märts Elva
valla veebikeskkonnas SPOKU
või e-kirja teel elva@elva,ee, Elva
vallavalitsuses
või
piirkonna
teenuskeskuses kohapeal.

Piirkonnakogu valimised
Piirkonnakogu liikmete valimised toimuvad kõikides piirkondades samaaegselt, 21.-27. märts,
elektrooniliselt valla veebilehel,
Volis-keskkonnas või teenuskeskustes ja raamatukogudes. Kui

piirkonnakogusse
kandideerib
vähem kui on piirkonnakogus
kohti, pikendab valimiskomisjon
kandidaatide esitamise aega ja siis
võib valimiste nädal muutuda.
Valimistel saavad hääletada
vähemalt 16-aastased rahvastikuregistri andmetel piirkonnas
elav inimene. Igal elanikul on üks
hääl.
Oluline on, et piirkonnakogu
valimisel
osaleks
vähemalt
5% piirkonna hääleõiguslikest
elanikest.
Juhul
kui
osaleb
vähem
elanikke,
pikendab
valimiskomisjon hääletamise aega
või korraldab valimiskomisjon
uued valimised.
Kogu teabe piirkonnakogudesse
kandideerimise ja piirkonnakogude
valimiste
kohta
anname
täpsemalt teada valla kodulehel ja
infokanalites.
Lisainfo:
Kertu Vuks, abivallavanem
kertu.vuks@elva.ee / 5813 7086

ELVA VALLAVALITSUS
ON 24. VEEBRUARIL
SULETUD
Elva vallavalitsus ja
teenuskeskused on neljapäeval,
24.
veebruaril
suletud. Kolmapäeval, 23.
veebruaril on vallavalitsus
avatud kell 8-13.
Tuletame meelde, et
ametnikega kohtumiseks
on vajalik eelnev registreerimine.
Ajal, mil vallavalitsus
on suletud, on dokumente
võimalik tuua Elva vallavalitsuse
ees
asuvasse
postkasti või saata need
e-aadressil elva@elva.ee.
Ametnike kontaktid leiate www.elva.ee/kontaktid.
Kui te ei tea, kelle poole
oma küsimusega pöörduma peate, võite alati
helistada ka vallavalitsuse
üldnumbrile 730 9880 või
kirjutada e-aadressile elva@
elva.ee.
Soovime kõigile ilusat
vabariigi aastapäeva!

RMK kutsub kaasa rääkima Tulimäel asuva
riigimetsa pikaajalise metsatööde kava koostamisel
RMK annab teada,
et alustab Elva
vallas Ervu külas
Tulimäel asuva
riigimetsa pikaajalise
metsatööde kava
koostamist.

RMK on hinnanud, et tegemist
on metsadega, mida kohalik
kogukond kasutab igapäevaste
tegemiste ja vajaduste jaoks. Sellest
tulenevalt soovib RMK kogukonna
ootused ära kuulata enne 10 aasta
raiekava koostamist.
RMK koostas selle ala piires
olevate metsade kaardi ja iseloomustuse. Juhime tähelepanu,
et tegemist ei ole konkreetse

metsatööde plaaniga, vaid metsaala
üldise
kirjeldusega.
Tulimäe
ümbruse metsade piiride ja seal
paiknevate metsade kirjelduse leiab
valla kodulehelt elva.ee esilehel
„Pane tähele“ kastist.
Metsaeraldiste täpsemate andmetega saab tutvuda: register.
metsad.ee/#.
RMK annab meelsasti selgitusi
ka telefoni teel (kontakt artikli
lõpus).

RMK ootab kohaliku kogukonna ja elanike ettepane-kuid,
millele
pöörata
tähe-lepanu
Tulimäe
metsatööde
planeerimisel, e-aadressile tartumaa@
rmk.ee 25.veebruariks 2022.
Juhis metsatööde plaani kohta
ettepanekute esitamiseks ja nendega
arvestamiseks kõrgendatud avaliku
huviga metsaladel on kättesaadav

RMK kodulehelt www.rmk.
ee/metsa-majandamine/
metsamajandus/korgendatudavaliku-huviga-alad.
Lisainfo:
Toomas Haas,
RMK Tartumaa metsaülem
tartumaa@rmk.ee, tel 515 5090
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Vallavalitsus otsib
kauplejaid Elva keskväljaku
ärimoodulitesse

LÜHIDALT

VALLAVALITSUS KORRALDAB
HELLENURME HOOLDEKODU
DETAILPLANEERINGU
MUUDETUD LAHENDUST
TUTVUSTAVA AVALIKU
VÄLJAPANEKU

V

Elva vallavalitsus kuulutas välja keskväljaku
ärimoodulite läbirääkimistega pakkumise
korras kasutusse andmise konkursi. Pakkumused tuleb esitada
hiljemalt 28. veebruariks
2022 SPOKU-keskkonna
kaudu.

K

auplemiskohad antakse
üürile kauplemisteenuse
osutamiseks
tähtajaga
kuni 1. märts 2023.
Elva vallavalitsus näeb ärimoodulites
toitlustusteenuse
pakkujaid või kohalike toodete
või meenetega kauplemist
Pakkumise üüri alghind on 50
eurot kuus. Üürile lisanduvad
kõrvalkuludena
kommunaal-

ELVA KESKVÄLJAKU ÄRIMOODULID.

kulud ja tasud teenuste eest, mida
üürnik kasutab.
Läbirääkimistega pakkumisest
võivad osa võtta kõik füüsilised
ja juriidilised isikud, kellel ei
ole
keelatud
läbirääkimistega
pakkumisest osavõtt.
Elektroonilised pakkumused
tuleb esitada hiljemalt 28.
veebruariks, pakkumused avatakse 1. märtsil 2022 kell 10.

Foto:
Kayvo Kroon

Vajaliku lisainfo, nagu vallavalitsuse korralduse ja
läbirääkimistega pakkumuse tingimused, leiate valla
kodulehelt www.elva.ee esilehelt „Pane tähele“ kastist.
Ärimoodulitega on võimalik tutvuda, selleks palume
ühendust võtta abivallavanem Kertu Vuksiga
Lisainfo:
Kertu Vuks, abivallavanem
kertu.vuks@elva.ee
tel 5813 7086

Teedla külas Uus tn 1-2 korteriomandi
kirjalik enampakkumine

E

lva
vallavalitsus
müüb
avalikul
kirjalikul
enampakkumisel Teedla
külas asuva korteriomandi
Uus tn 1-2 (69403:001:0027),
sihtotstarve 100% elamumaa,
terviksuurusest 3896 m²
251/1943 mõttelist osa.
Uus tn 1 kinnistul asub viie
korteriga väikeelamu (EHR
120524649), milles on puuküte
(pliit köögis, soojamüüriga
tuppa),
elektriühendus
3x380A (jagatud 4A), vesi
köögis, kuid kanalisatsioon
puudub.
Müüdav korteriomand on
25,1 m² suuruse üldpinnaga
– üks tuba ja köök, mis
asuvad 2-korruselise elamu

esimesel korrusel. Elamu vajab
tervikuna renoveerimist, loodud
korteriühistu pole toimiv.
Korteromandi enampakkumise
müügihinna algsuurus on 2 000
eurot.
Avaliku kirjaliku enampakkumise tingimustega saab tutvuda
valla veebilehel www.elva.ee/
vallavara-muuk, kust leiab ka
vormi pakkumuse esitamiseks.
Vormikohane
avaldus
enampakkumisel osalemiseks koos
lisadokumentidega tuleb esitada
kirjalikult
kinnises
ümbrikus,
märkega „Uus tn 1-2 pakkumus“
hiljemalt 9. märtsil 2022 kell 10
Elva vallavalitsusele aadressil
Kesk 32, Elva vald, 61507 kas
tähitult, lihtpostiga või käsipostiga
vallamaja trepil asuvasse postkasti.

allavalitsus otsustas 1. veebruari istungil korraldada
Hellenurme
hooldekodu
detailplaneeringu muudetud lahendust tutvustava avaliku väljapaneku 17. veebruarist kuni 17. märtsini 2022.
Detailplaneeringu ala asub Hellenurme külas ja hõlmab Tallimäe küüni, Mõisa tõllakuuri, Mõisa aed ja Ääre
kinnistuid. Lõuna-Eesti hooldekeskus
soovib parandada hooldekodu elanike elutingimusi ning ehitada Mõisa
aed krundile ühe elukorpuse hoone.
Detailplaneeringu realiseerimisel suletakse Mustamäe kinnistu hoolekandeosakond ning paigutatakse hooldekodu elanikud ümber uude valmivasse
korpusesse Mõisa aed kinnistul. Mõisa tõllakuuri krundile kavandatakse
täiendav parkimisala ning krundil olev
tõllakuuri hoone ehitatakse ümber huvitegevuse hooneks. Detailplaneeringu
varasemas lahenduses kavandati detailplaneeringu alale kaks elukorpuse
hoonet. Käesolevas lahenduses ühe elukorpuse hoone kavandamisest Mõisa
tõllakuuri kinnistul loobutakse.
Detailplaneeringuga saab tutvuda
valla
veebilehel
www.elva.ee/
planeeringud ning paberkandjal Elva
vallavalitsuses (Kesk 32, Elva linn)
infosekretäri juures ning Palupera
teenuskeskuses (Vallamaja, Hellenurme
küla).
Planeeringu kohta arvamuste tekkimisel palume need esitada avaliku
väljapaneku jooksul vallavalitsuse
e-aadressil elva@elva.ee.
Lisainfo:
Maarika Uprus, planeeringuspetsialist
maarika.uprus@elva.ee või 527 1860

MAJA TEEDLAS, UUS TÄNAV 2.

Foto
erakogu

Enampakkumise tagatisraha 200 eurot tuleb tasuda
hiljemalt 9. märtsiks 2022.
Pakkumiste avamine 9. märtsil kell 10.15 vallamajas.
VAADE PLANEERINGUALALE.

Lisainfo:
Terje Korss, vallavaraspetsialist
terje.korss@elva.ee, 5302 0888
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Rõngu raamatukogu uus
direktor on Rasmus Toompere
Rõngu raamatukogu
direktorina alustas
24. jaanuarist tööd
Rasmus Toompere,
kes töötas varem
Haaslava ja Kastre valla
kultuurijuhina.

R

asmus on õppinud nii
Tartu ülikooli Viljandi
kultuuriakadeemias
huvijuht-loovtegevuse
õpetaja eriala kui ka Tartu ülikoolis
kasvatusteadust.
Rasmus on küll pärit Tallinnast,
kuid on olnud viimased 12 aastat
Tartu elanik. Kui küsida, et miks
Rasmus otsustas tööle tulla just
Rõngu, on vastus lihtne: „On see
põhjus, et mu esivanemad on siit
kandist pärit? Võib-olla ka see, kuid
seitse aastat Haaslava ja Kastre
valla kultuurijuhina on mulle
jätnud mälestuse, et väiksemas
kohas on inimesed soojad ja
sõbralikud. Esimene mulje Rõngust
just seda kinnitabki,“ ütleb Rasmus
ning lisab, et on küll erialalt hoopis
kasvatusteadlane
ja
töötanud
ka koolisüsteemis, kuid plaanib

raamatukogude arendustöös ära
kasutada oma kogemusi laste ja
noortega ning korralduskogemust
kultuurivaldkonnas.
Rasmus on hobina osalenud
mitmetes bändides, koorides ja
tegeleb meelsasti matkamisega.

Raamatukogu kui
kogukonnakeskus
Sellel aastal on oodata Rõngu
raamatukogu kolimist uude majja.
„Ehkki ma usun, et raamatukogu
kvaliteeti saab hinnata eeskätt
inimestest lähtuvalt, pakuvad
värsked ruumid kindlasti võimalusi ka sisu uuendamiseks,“
sõnab Rasmus ning lisab, et
võtab raamatukogu üle üsna heas
seisus – raamatute kogu on heas
tempos uuendatud ja teenus on
tõhus ning inimestele kättesaadav.
„Soovin, et raamatukogu koos
harukogudega oleks kogukonnakeskus, mis on väärikas partner
valdkonna
asutustele
ning
võimaldab omavahelise sünergiaga
muuta kodukohta üha paremaks
kohaks. Töötame selle nimel, et
käia kaasas külastajate oleviku- ja
tulevikuootustega ning seda kõiki
vanuserühmi silmas pidades,“
kirjeldab Rasmus.

RASMUS TOOMPERE.

Foto
erakogu

Raamatukogu pole muidugi ainult raamatute laenutuspunkt.
Raamatukogus saab tasuta tutvuda ajalehte ja ajakirjadega,
kasutada internetipunkti, printida ja paljundada. Toimuvad
näitused, raamatuüritused ning lasteprogrammid, plaanis on
ka erinevad koolitusprogrammid ja sündmused väljaspool
maja.
Jälgige Rõngu raamatukogu tegevusi Facebookist ja veebilehelt www.elvaraamatukogud.ee.
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LÜHIDALT
VALLAVALITSUS KORRALDAB
TÄHE 2E DETAILPLANEERINGU
AVALIKU VÄLJAPANEKU

V

allavalitsus võttis 1. veebruaril
vastu Elva linnas Tähe 2e
kinnistu
detailplaneeringu
ja korraldab selle avaliku
väljapaneku 16. veebruarist kuni 2.
märtsini 2022. Detailplaneeringuga
saab tutvuda valla veebilehel www.
elva.ee/planeeringud ning paberkandjal Elva vallavalitsuses (Kesk 32
Elva linn) infosekretäri juures.
Tähe 2e detailplaneeringu eesmärk
on määrata krundi kasutamise sihtotstarbeks elamumaa ja kavandada
krundile kuni viie boksiga kahekorruseline ridaelamu.
Planeeringu
kohta
arvamuste
tekkimisel palume need esitada avaliku
väljapaneku jooksul vallavalitsuse
e-aadressil elva@elva.ee.
Lisainfo:
Maarika Uprus,
planeeringuspetsialist
maarika.uprus@elva.ee
või 527 1860

Kontakt:
rongu.raamatukogu@elva.ee / tel 745 9311, 5650 5161

Märtsis toimuv loovhommik on
pühendatud taas sotsiaalmeediale
Kolmas loomeettevõtjatele ja vabakutselistele
suunatud loovhommik toimub 4. märtsil kell
10.30–13.30 Pillapalla peotoas (Kesk 19, Elva).

S

el korral on teema
loomeettevõtja
sotsiaalmeedia vol 2, ehk
turundus ja sisuloome
Facebooki ning Instagrami
kanalite kaudu.
Palume loovhommikul osalemisest teada anda hiljemalt
2. märtsiks e-aadressil sirli.
pippar@elva.ee.
Loovhommikul räägitakse
reklaami sihtimisest ja reklaamikampaaniate
seadistamisest,
aga ka sisu loomisest ning
tehakse ka praktilisi ülesandeid.
Kaasa tuleb võtta võimalusel
sülearvuti ning üks enda toode
(kui on).

Koolitajaks
on
pikaajalise
kogemusega
kultuuriturundaja
Katrin
Tegova.
Katrin
on
töötanud avalike suhete juhina
Vaba Lava teatrikeskuses, Endla
teatris ja Tartu Uues teatris,
olnud
aastaid
teatrifestivali
Draama kommunikatsiooni- ja
turundusjuht. Peale selle kuuluvad
turunduse vallas tema portfelli ka
suurüritused nagu Leigo festival
ja rahvusvaheline robootikafestival
Robotex.
Praegu töötab Katrin turundusja kommunikatsioonijuhina Tartu
Loomemajanduskeskuses ja Sõltumatu Tantsu Laval. Ta omab

turundusettevõtet Väike Objekt
A mis on tegutsenud 2012. aastast
ning mis pakub põhiliselt turundusja
kommunikatsiooniteenust
teatritele,
kultuurifestivalidele
ning
paljudele
Eesti
filmiproduktsioonifirmadele
(turundanud selliseid filme nagu
"Fred Jüssi. Olemise ilu" (Taska
Film), "Must alpinist" (Kopli
Kinokompanii),
"Nullpunkt"
(Allfilm).
Loovhommikuid
korraldab
Elva vallavalitsus koostöös Tartumaa omavalitsuste liidu ning
Tartu loomemajanduskeskusega.
Loovhommikute sari toimub kord
kuus ning iga kohtumine on seotud
eraldi teema ning teemat valdava
eksperdiga. Eelnevalt on saadud
kokku tootefotode pildistamise
teemal kui ka sissejuhataval
kohtumisel,
mil
tegid
oma

tutvustuse Jaago talu ning Tartu
Loomemajanduskeskus.
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.
Loovhommikule osalema on
oodatud kõik loomevaldkonna
huvilised, olenemata varasemast
osalusest!

Loovhommikul saab osaleda, esitades COVID-tõendi
vaktsineerituse või läbipõdemise
kohta. Kuna nakatunute arv on
olnud viimasel ajal väga kõrge,
palume enne üritusele tulekut
teha ka kiirtest.

Lisainfo ja küsimused:
Sirli Pippar,
arendusspetsialist
sirli.pippar@elva.ee,
5837 7930
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Leini Laars: „Raamatukogus
töötada on kuidagi eriline“

K

ui
sõita
Tartu-Viljandi
maanteel läbi Puhja, siis
raamatukogu maja me tee
ääres ei näe. Ta peidab
ennast sügavamal asula sees. Ta
on nagu sealne raamatukoguhoidja
Leini Laars – ei tüki esile, aga on
olemas, turvaline ja heatahtlik ja
muidugi täis teadmisi, mida pakub
lugemine ja maailmaga kursis
olemine. Leini töötab raamatukogus
üksi. Peale lugejate teenindamise
tegeleb ta raamatunäituste ja
-väljapanekutega, et tähistada
olulisi tähtpäevi ning korraldab
üritusi. Aitab inimesi vajadusel
interneti kasutamisel ja info
otsimisel. Leini õlul on ka maja
haldamisküsimused.

Leini, kuidas iseloomustaksid
Puhja raamatukogu?
Kui alustada päris kaugelt, siis
Puhja raamatukogu olemasolu
kohta
Liivimaa
Kubermangu
kantselei arhiivifondis aastast
1904 on kirjutatud järgmist:
„Raamatukogu
Puhja
külas,
kuulub talupoeg Karl Arrakule,
asutatud
Liivimaa
kuberneri
loaga 7. maist 1902. Toimub
raamatumüük. Müüakse veneja
eestikeelseid
raamatuid,
olemas kataloog.“ Tegemist oli
ilmselt
raamatukaupmehega,
kes raamatute müügi kõrval
pidas ka raamatukogu. Nii et kui
uskuda trükisõna, siis sel aastal
saab Puhja raamatukogu juba 120
aastaseks. Selle aja ja kogemusega
on
raamatukogu
kasvanud
oma
olemuselt
klassikaliseks
raamatukoguks – hele, sõbralik ja
mitmekülgse fondiga. Raamatuid
on erinevatest teemadest: elulood,
esoteerika, psühholoogia, koduloolised raamatud, ajalugu ja
muidugi ilukirjandus. Olemas
on hea lastekirjanduse fond
ja ka venekeelseid raamatuid.

Raamatuid on kokku ca 13 tuhat.
Saab laenutada ka ajakirju ja
ajalehti. Raamatukogu säilitab ka
kohalikku kultuuripärandit – on
väike arhiiv koduloolisi materjale
(kohalike
elanike
uurimused,
mälestused, artiklid), mida saab
kohapeal lugeda. Võimalik on
kasutada
avalikku
internetipunkti – lugejate kasutuses on kaks
arvutit. Puhja raamatukogu võtab
hea meelega vastu külalisi. Siin on
aastate jooksul olnud kohtumisi
paljude kirjanike ja teiste tuntud
isikutega: Ilmar Särg, Valeria
Ränik, Mika Keränen, Piret Päär,
Taime Põld, Peeter Olesk, Jürgen
Rooste, Veronika Kivisilla, Urmas
Salo, Peeter Ernits, Ivar Sild,
Aime Hansen, Mait Vaik, Valdo
Randpere jt.
Raamatukogu
asub
väga
hea koha peal – kohe toidupoe
kõrval. Inimesi satub seetõttu
raamatukokku rohkem, sest on
mugavam läbi astuda.

Miks sa töötad raamatukogus?
Ma lugesin juba lapsena palju.
Pärast keskkooli soovitas ema mulle
üheks valikuks raamatukogu.
Otsustasingi
minna
õppima
Viljandi kultuurikooli erialaks
raamatukogundus ja bibliograafia.
Hiljem
lõpetasin
kaugõppes
ka
Tallinna
pedagoogilise
instituudi
raamatukogunduse
eriala. Raamatukogus töötada
on
kuidagi
eriline,
tunnen
ennast kohe hulga targemana.
Väga põnev on, kui saabuvad
uued raamatud. Saan esimesena
sirvida ja lugeda trükivärvi järgi
lõhnavaid raamatuid. Suhtlemine
ja kohtumine erinevate inimestega,
nende murede ärakuulamine.
Võimalus kutsuda külla kirjanikke
ja kultuuritegelasi.

Kuidas raamatud
raamatukokku jõuavad?
Raamatukokku
jõuavad
raamatud natuke hiljem, kui neid
raamatupoe lettidel näha võib.
Kõigepealt vaatan nimekirju (Rahva
Raamat, erinevad kirjastused jm),
missuguseid raamatuid on üldse
võimalik tellida ja sealt teen valiku,
arvestades eelarve summadega
ja lugejate soovidega. Ikka igast
valdkonnast midagi. Raamatud
saadetakse Kõrvekülla, kus asub
Tartu maakonnaraamatukogu. Seal
raamatud töödeldakse ja jaotatakse
tellimislehe alusel, tehakse pakid
valmis ja antakse teada, millal
järele tulla. Puhja raamatukogu
kasutab kullerteenust ja kindlat
kuupäeva ega kellaaega, millal
pakk saabub, ei ole. Peab ise valvel
olema. Saabunud raamatud tuleb
sisestada raamatukoguprogrammi
ja alles siis saan need lugejatele
laenutada. Raamatud saabuvad
üks kord kuus.

Mis pakkus kõige suuremat
väljakutset raamatukogu töös,
siis kui sellega alustasid ja mis
praegu?
Puhja raamatukogus alustasin
tööd 1980. aastal ja raamatukogu
asus siis Puhja seltsimajaga
ühes majas, teisel korrusel. Eks
algajale töötajale oli alguses kõik
uus ja huvitav, kuid varsti sai
selgeks, et koolis õpitu ja tegelik
töö on hoopis erinevad. Kõige
suuremaks väljakutseks oli minu
jaoks ürituste ettevalmistamine ja
korraldamine, kas kõik õnnestub
plaanipäraselt. Uued väljakutsed
tulid raamatukokku, kui 2000.
aastal saabusid arvutid, mis
muutsid
palju
raamatukogu
tööd.
Loodi
raamatukogude
programm
URRAM,
mille
kasutamine tuli selgeks õppida,
nüüd juba uuendatud versioon.

Erasmus+ projekt Rannu koolis
Rannu kool sai Erasmus+
rahastuse
projektile
„21. sajandi oskuste abil
teadliku
ja
rahuldust
pakkuva
karjäärivaliku
poole“, mis korraldatakse
koostöös
Saksamaal
Leipzigi
lähedal
asuva
Euroopa
mudelprojektide

koordineerimise
tugikeskusega
VITALIS.
Tänaseks on kaks õpetajat,
sotsiaalpedagoog
Evelin
Aug
ja inglise keele õpetaja Reet
Sõrra,
käinud
ettevalmistaval
kohtumisel. Saksamaal tutvuti
koostööpartneritega, vaadati üle
kohapealsed tingimused ja tehti

edasised kokkulepped koostööks.
Juba aprillis saavad kuus
haridustöötajat võimaluse osaleda
kursusel,
mille
tähelepanu
keskmes on 21. sajandil vajalikud
oskused ja teadmised õppetöö
tõhustamiseks. Juunis sõidavad
Saksamaale kolmanda kooliastme
16 õpilast tutvuma kutseõppealase

LEINI 2003. AASTAL TÖÖTAMAS LAENUTUSLETI TAGA. TOL AJAL
PANDI VEEL KÕIK RAAMATUD KÄSITSI KIRJA INVENTARIRAAMATUSSE.
RAAMATUVIRNA TAGANT PAISTAB VÄIKE LUGEJA.

Aastast aastasse on lisandunud
töökeskkondi
ja
programme,
mida tuleb osata ja millega tuleb
hakkama saada, sest uuenenud
töökeskkond
lihtsalt
nõuab
seda. Olgu nad siinkohal ka ära
nimetatud – Omniva, Amphora,
Veera, Pmen.
Aastast 2016 koondusid Puhja
valla raamatukogud üheks: on nö
pearaamatukogu Puhjas ja kaks
haruraamatukogu – üks Ulilas
ja teine Uulas. Seoses sellega on
tulnud palju lisaülesandeid.

Mida on lugemine sulle
andnud? Millised raamatud on
su lugemislaual praegu? Mida
soovitaksid teistele?
Öeldakse, et raamat on tarkuse
allikas. Raamatutest saab teadmisi,
lugemine avardab silmaringi,
aitab
kursis
olla
maailmas
toimuvate sündmustega. Lugedes
saab korraks ka ära põgeneda
reaalsest maailmast ja samastuda
raamatutegelastega. Minu lugemislaud on päris rikkalik. Loen
raamatuid mitmest valdkonnast,
lemmikuteks on elulood, ajaloolised
romaanid, krimilood, ainult mitte
ulme. Eks iga inimene on erinev ja
üheseid soovitusi on raske anda,
mis meeldib mulle, see ei pruugi
meeldida teistele. Siit soovitus –
lihtsalt lugege, sest raamatute valik
on tänapäeval lai.

Mida sa oma elus armastad ja
hindad?
Hindan

inimestes

ausust

ja

eelkoolitusega VITALISes. Praegu
on käimas avalduste esitamine
osalemaks õpirändes.
Tõotab
tulla
huvitav
ja
elamusterohke ning hulgaliselt
kogemusi andev projektisuvi.
Reet Sõrra,
Rannu kooli projektitöö
koordinaator, õpetaja
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väärikat
käitumist,
rohkem
heatahtlikkust ja sallivust, vähem
virisemist.

Mida toob alanud
raamatukogude aasta Puhja
raamatukogule?
Ootan ikka uusi lugejaid ja
põnevaid
kohtumisi,
niipalju
kui praegune keeruline olukord
võimaldab. Juubeliaasta plaanidest
on hetkel veel vara rääkida, aga
kindlasti me seda tähistame.

KOLLEEGID LEINIST:
Viive Rannust:
Leini toimetab oma vaiksel
moel, aga kõik vajalik on
tehtud ja raamatukogu näeb
hea välja. Leini on väga
hea kirjanduse tundja. Ta
on mitmeid kordi olnud
maakonna
raamatukogude
mälumänguvõistkonnas.
Sirje Ulilast:
Leini on väga töökas, oma
eriala professionaal. Ta on
alati abivalmis ja kannatlik
nii lugejate kui ka kolleegide
suhtes.
Vajadusel
töötab
rohkem kui tööaeg ette näeb,
näiteks toob ta lugejatele
kotitäite kaupa raamatuid
teistest raamatukogudest, nii
Elvast kui ka Tartust.

KÜSIMUS LUGEJATELE:
Mis
aastal
sai
Puhja
raamatukogu oma praegused
head
ruumid
aadressil
Nooruse 4?
Vastused on oodatud kuni
5. märtsini telefonil
5345
6688 või e-aadressil puhja.
raamatukogu@elva.ee.
Õigesti vastanute vahel
loositakse välja auhind!
Leiniga vestles Pille Rekker Elva
linnaraamatukogust.
Järgmises lehes heidame pilgu
Ulila raamatukogule.
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Raamatukoguhoidjate seenioritöö
võrgustik kaardistas mured ja
rõõmud ning uued koostöövõimalused
1. veebruaril kogunes Elva linnaraamatukogu kaminasaali Elva
raamatukogu töötaja Pille Rekkeri algatusel grupp Tartumaa
raamatukoguhoidjaid, et luua seenioritöö võrgustik.

T

LÜ
doktor,
Eesti
demograafiakeskuse teadur
ja
haridusgerontoloogia
lektor Tiina Tambaum
rääkis vanemaealiste õppimisest
ja arengust. Õppepäeva jooksul
kaardistati
mured-rõõmud
ja
uued koostöövõimalused. Elva
valla raamatukogudest osalesid
õppepäeval veel Taimi Juhkam
(Elva), Õilme Kasetalu (Konguta)
ja Ivika Palo (Sangla).
Allpool on toodud välja Luunja
raamatukoguhoidja Riina Belovi
mõtted pärast võrgustiku esimest
kohtumist:
Raamatukogud on paigad,
kus kohtuvad otseses mõttes iga
elukaare etapi esindajad, imikust
eakani. Meil on lihtne meelitada
väikelast
kaunite
värviliste
raamatute ja meisterdamistundide
ning mängudega; teismelist ja
keskealist köita on juba raskem,
kuid mitte võimatu. Mida aga teha
olukorras, kui eakamad külastajad
enam raamatukogusse ei tulegi?
Uuenenud raamatukogu kontseptsioon sõnastab raamatukogu
funktsioonina kogukonna keskuseks olemise ja kogukonna
liikmete sidumise. Alati tasub
õppida parimatelt, seega kohtumise
alguse kogemuste vahetamise voor
oli hindamatu.
Kõlama jäi veendumus, et
raamatukogu(töötajad)
siiski
on valmis tegema pingutusi,
et eakamad inimesed ei jääks
ühiskonnaelust, sh raamatukogu
tegevustest eemale.
Positiivse
näitena
jagati
kogemusi juba kümneaastase

traditsiooniga
vanemaealiste
luuleringist,
ise-tekkelisest
raamatuklubist,
eatute
kogemusklubist,
kellaviietee
kirjandusklubist,
regulaarsetest
jalutuskäikudest
raamatukoguhoidjaga oma linnas, mälutreeningust,
väljasõitudest
ja
ühisest käsitöö tegemisest. Neid
ettevõtmisi algatas, inspireeris
ja/või korraldas, suunas raamatukogu(hoidja).
Jõudsime
paratamatult
ka
murekohtadeni. Nii mõnelgi hetkel
peaksid
raamatukogule
appi
tulema kogukond, piirkonna teised
institutsioonid.
Joonistusid välja kaks murekohta:
(Raamatukogu)
ressursside
piiratus.
Väljasõidud
ja
ekskursioonid on inspireerivad
ja harivad, kuid paraku mitte
tasuta. Kes ja kui palju on nõus
appi tulema? Jah, jagati ka
meenutusi omafinantseeringuga
väljasõitudest, kuid see hoiak
ei ole eriti jätkusuutlik, kuna
ühistegevust
saaksid
endale
lubada vaid maksujõulised ning
seega eemaldume oma tegelikust
sihtgrupist.
Ressursina
saab
käsitleda peale raha ka aega,
ruumi, inimesi. Mida väiksem
raamatukogu, seda enam ülesandeid on raamatukoguhoidjal.
Väga positiivne info oli, et Eestis
on
koolitamisel
seenioritöö
vabatahtlike grupp. Loodetavasti
jõuavad need vabatahtlikud ka
raamatukogule appi seenioritööd
tegema.
Langenud motivatsioon oli teine

RAAMATUKOGUHOIDJATE SEENIORITÖÖ VÕRGUSTIKU
KOHTUMINE ELVA LINNARAAMATUKOGUS.

nimetatud murekoht. Jagati ka
kogemusi, mil raamatukoguhoidja
püüdis teostada erinevaid ideid,
kuid huvi ürituste vastu jäi siiski
leigeks. Siinkohal ongi vältimatult
vajalik koostöö sotsiaaltöötajatega
ning vanemaealiste järglastega:
uurime, kes on jäänud koju ja kas ja
millised huvid tal on.
Tiina Tambaumi loengust jäi
hoiatava näitena kõlama uuringu
„Pilk hallile alale“ tulemus, mis
kinnitas, et kui inimene jääb
pensionile, siis tema ühiskondlik
aktiivsus langeb väga kiiresti.
Jäädakse elust justkui kõrvale,
keskkond enam ei soosi aktiivsemat
tegevust. Just selles etapis ongi
määrav inimese enese algatusvõime
ja/või liitumine mõne tegevusega,
mida „olen eluaeg tahtnud teha,
aga näe, aega pole olnud“.
Mida
saame
teha
kohe
praegu? Ja need meie ei ole vaid
raamatukogutöötajad, vaid ka sina,
kallis lugeja.
» Uuri, mida sinu piirkonna
raamatukogu
pakub
vanemaealistele ja tule vähemalt
ühel korral kohale, sest oma silm
on kuningas.
» Vanuseline erinevus rikastab.
Ära karda osaleda ka tegemistes,
mis on mõeldud täiskasvanutele,
kuid pole täpsustatud vanusega.
Jagatud kogemused näitavad, et
väga inspireerivad on kohtumised,
mil
oma
mõtteid
jagavad
võrdväärselt nii 16-, 36- kui ka 76aastased.
» Kui sinu lähedane eakas on
jäänud koju ja passiivseks ning

tema motivatsioon välja tulla järjest
väheneb – palun tule temaga koos.
Vähemalt esialgu.
» Koolitatud vabatahtlikud,
aga ka teised kogukonnaliikmed,
kellel on jagada hindamatut
ressurssi nimega aeg – pöörduge
kohalikku raamatukogusse, andke oma valmisolekust teada.
Kogemuspäeval jagati ka meenutusi hetkedest, mil eakat on
(digiteemades) aidanud/ õpetanud
hoopis teismeline. Seega alati polegi
tarvis ametlikke seeniorikoolitusi,
kui rakendada saab kogukonna
sisemist ressurssi.
» Kui teed, tee ausalt ja
hinnaalanduseta. Eesti tuntumad lavastajad on öelnud, et
lasteetendusi on väga raske teha –
pole olemas ausamat publikut kui
lapsed. Tegelikult saab sama öelda
ka vanemaealise kohta. Lihtsalt
laps sõnastab oma arvamuse
valjuhäälselt, eakas aga viisaka
inimesena jääb vait, ega tule enam.
Ka Tiina Tambaumi näide küsitluse
tulemustest oli jahmatav, suur osa
küsitletutest nimelt ei pea oluliseks,
et eakatega tegelejal oleks mingigi
professionaalne
ettevalmistus.
Küll aga imestatakse, miks on
osalus
nõnda
tagasihoidlik.
Iga kohtumine tähendab siiski
eelkõige organiseerija vastutust,
ettevalmistust, kodutööd.
Kuigi veebruari alguses kogunes Elvas vaid tosinajagu Tartumaa
raamatukogutöötajat, on loodud
seenioritöövõrk siiski laiem. Hakkame regulaarselt kohtuma ja end
harima, inspireerima üksteist, et
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omandatud teadmisi ja kogemusi
oma töös rakendada. Nüüd saame
ehk muuta asjaolu, et vaid kolm
protsenti senistest seenioritööd tegevatest raamatukogutöötajatest
on kursis, mida teevad kolleegid
teistes raamatukogudes.
Elva
Linnaraamatukogus
tegutseb:
» Luuleklubi, mis saab kokku
üks kord kuus päevasel ajal (hetkel
veel koroonapausil).
» Veebruarist toimuvad mälutreeningu tunnid vanemaealistele
kell 11–12.30 (järgmine tund 22.
veebruar).
» Igal neljapäeval kell 11
jalutuskäigud raamatukoguhoidjaga. Osa võtavad eri vanuses
inimesed (järgmine jalutuskäik 3.
märts).
» Kord kuus saab õhtuti kokku
lugemisklubi, kuhu kogunevad
samuti erinevas vanuses täiskasvanud (järgmine kohtumine 22.
veebruar kell 18.30).
» Raamatukogu ootab lugemissoovitusi
erinevas
vanuses
inimestelt – soovitusi saab näha
raamatukogus,
raamatukogu
kodulehel ja Facebooki lehel.
Soovitused
palume
tuua
raamatukokku või saata e-posti
teel: elva.raamatukogud@elva.ee
» Internetipunktis on võimalik
saada abi digiteemadel (arvutid,
telefonid, Internet).
Elva Linnaraamatukogu pakub
tervislikel põhjustel koju jäänud
eakatele koduteenust. Selleks tuleb
raamatukoguga ühendust võtta tel
745 6755 või 5300 2054.

Rannu noored kabetajad tõid
medaleid Eesti meistrivõistlustelt
15. jaanuaril toimusid Eesti meistrivõistlused
100-ruudulises kabes pisikadettidele (sünd. 2012 ja
hiljem).
Tüdrukute arvestuses sai Jessica Kruusmann
hõbemedali ja Liisalota Põldoja pronksmedali.
Rasmus Tilling saavutas poiste hulgas tubli 16.
koha.
5. veebruaril toimusid ka Eesti meistrivõistlused
vene kabes mikrokadettidele (sünd. 2014 ja hiljem).
Tüdrukute arvestuses saavutas 2. koha Loreen
Tamsalu ja sai hõbemedali ning Handra Arrak tuli

5. kohale. Poistest saavutas 5. koha Andri Alnek ja 8.
koha sai Joosep Schmidt.
Loreeni jaoks oli see teine meistrivõistlus, eelmisel
aastal tuli Loreen Eesti meistriks. Andri, Joosep ja
Handra osalesid esimest korda ja olid kõige nooremad
mängijad selles grupis. Väga tublid saavutused.
Lapsed esindasid Elva mõttemängude klubi, kes
tegutseb mõttespordi arendamisega Elva vallas.
Anna Lütsepp,
Rannu noortekeskuse ja lasteaia kaberingi juhendaja

VASAKULT JESSICA KRUUSMANN JA LIISALOTA
PÕLDOJA.
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Intervjuu lavastaja ja dramaturgiga, kes
toovad lavale näitemängu Elva lugudest

Ü

hel kenal talvepäeval
kohtus Aire Pajur (Elva
LendTeater) Elvas LääneVirumaa
teatrimehe
Jaanus Nuutrega ja dramaturg
Andra Teedega.
Jaanus oli Elvas viimati mullu
kevadel, mil lavastas LendTeatris
F. Zelleri "Tõde".
Jaanus Nuutre on kuulsust
kogunud lavastustega, mis väga
elavat ja positiivset vastukaja
saanud ning tunnustusi pälvinud:
"Kuidas Anija mehed Tallinnas
käisid" (Piibe Teater), "Jutt jumala
õige" (NUUTRUM), "Palusalu"
(Piibe Teater), "Tson Lemberi uus
elu"(NUUTRUM).
Andra Teede on kirjutanud
näidendeid ning praegu tuleb tema
sulest ka rahva lemmikseriaali
„Õnne 13” stsenaarium.
Jaanus, mis sind taas Elvasse toob?
Jaanus: Ei saa salata, et taaskord
töö, kuid nüüd suvelavastuse
vormis.
Kust tuli idee teha Elvas suvine
lavastus?
Jaanus: Kusjuures sisend tuli
näitlejanna Eva Püssalt, kes
möödunud suvel mu lavastuses
kaasa tegi ja sellise mõtte välja käis.
Miks just Elvas? Seni oled suviseid lavastusi teinud rohkem
Lääne-Virumaal oma kodukandis,
kus leidnud uusi senikasutamata
kohti teatri tegemiseks.
Jaanus: Jah, tõsi ta on, et
teater NUUTRUM otsib selliseid
veel käimata radu, oleme väga
põnevaid ja publikule atraktiivseid
mängupaiku leidnud. Kuid Elva

seetõttu, et lavastuses kaasategevad
Eva Püssa ja Viire Valdma veedavad suure osa oma suvisest ajast
Elvas ja sisend tuligi just neilt.
Eva uuris, et kas mul oleks huvi
nendega midagi lavastada ning
et koht võiks olla just Elva. See
jäi mind saatma ning hilissügisel
sündis otsus, et teeme ära.
Leidsid ka Elvas suvelavastusele
väga põneva koha, kus meil pole
veel teatrit tehtud. Verevi motelli
terrassil on küll korraldatud nii
etendusi kui ka kontserte, kuid
kõrvalhoonet pole teatri jaoks
veel kasutatud.
Jaanus: Jah, tõepoolest. Huvi just
Verevis teha oli kindel, kuid vana
pioneerilaagri söökla oli justkui
peavõit. Läbirääkimiste käigus
pakuti ka seda ruumi vaadata
ning kohe sisse astudes olin ma
müüdud, otsus oli kindel.
Näidendiga, mille lavale tood, on
õige huvitavad lood – see pole
veel sündinudki?
Jaanus: Nii on, et meil on
sisend, teema, idee – kuid produkt
on veel valmimisel. Enne, kui
Andra Teede, kes on materjali
autor ja dramaturg, sulel joosta
laseb, algatame me loomekorje,
ehk et anname võimaluse kõigile
elvakatele jagada oma huvitavaid ja
isikupäraseid lugusid kodukandist.
Elva on ”väike koht” ning just see
saab olema lavastuse kese.
Andra, sind tuntakse kui seriaali
„Õnne 13” stsenaristi, kuidas
sattusid just seda lugu kirjutama?
Andra: „Õnne 13“ räägib ju
ka väikestest Eesti linnadest,

nii et mõnes mõttes olen selle
tüki kirjutamiseks juba aastaid
valmistunud. Elvaga seob mind
samuti nii mõndagi. Esiteks on sealt
pärit mu tore kasuisa, kes on pool
mu elu oma lapsepõlvelugusid
vestnud. Teiseks olen ka ise
tihtilugu sealkandis seigelnud ja
ei jõua ära oodata, et nüüd Elva
põnevamad saladused ka paberile
panna.
Elvast on päris palju materjali
kogutud-kirjutatud, miks otsustasite minna täiesti uute lugude
kogumisele?
Jaanus: Sest rääkimata lood
on need kõige värskemad ja
põnevamad. Samuti tundsin, et aus
oleks kaasata kogukonda, kui tuleb
tegelane väljaspoolt ja teeb just sinu
kodukandist lavastuse. Pealegi, kas
pole põnev, et just sinu lugu võib
kõlada lavalt. Andra on võimekas
looja ning omab isiklikku sidet
Elvaga, kuid kogukonda kaasates
võime sattuda millelegi erilisele.
Andra:
Mind
ei
huvita
ametlik kultuurilugu ega kuulsate
nimedega
kroonikad.
Ma tahan kirjutada lihtsatest
inimestest. Sellest naabrist, kes
aastakümneid purjuspeaga lollusi
tegi. Sellest poemüüjast, kellesse
kogu küla armunud oli. Sellest
kolhoosiesimehest, kes aitas osavalt riiki petta jms. Seepärast
pöördumegi
me
kõigepealt
kohaliku rahva poole. Nüüd on
suurepärane võimalus oma sõbrad
ja vaenlased nii-öelda laulu sisse
panna. Pole ju paremat kohta, kus
legende ja kuulujutte levitada kui
teatrilaval.

Elva vaimse tervise keskuse kabinet
pakub abi nii lastele kui ka noortele

S

A
Tartu
Ülikooli
kliinikumi
psühhiaatriakliiniku
laste
ja noorukite vaimse
tervise keskus tegeleb vaimse
tervise probleemidega laste
ja noorukitega 18. eluaastani.
Psühhiaatriakliiniku
laste
ja noorukite vaimse tervise
keskus on loodud 1983.
aastal asutatud Tartu psühhiaatriakliiniku lasteosakonna
baasil. Keskus koosneb laste-

ja noorukite osakonnast, mille
juurde kuulub ka ambulatoorne
vastuvõtt. Meie keskuse ambulatoorsed kabinetid asuvad peale
Tartu ka Elvas, Jõgeval ja Valgas.

Vastuvõtule pöördumine
Elvas
saab
ambulatoorselt
pöörduda vaimse tervise õe
vastuvõtule. Vastuvõtule pöördumiseks ei ole vaja saatekirja.
Vastuvõtule peab laps tulema koos
lapsevanemaga või seadusliku

esindajaga.
Erandjuhul
mõne
teise isikuga, keda lapsevanem
on kirjalikult volitanud lapsega
vastuvõtule pöörduma. Juhul,
kui vastuvõtule pöördumise on
algatanud kooli- või lasteaiaõpetaja,
on soovitav kaasa võtta õpetaja
koostatud iseloomustus. Ambulatoorsele vastuvõtule saab registreeruda telefonil 53318 863. Ajast
loobumine telefonil 731 9100 või
kõneposti teel 731 9099.
Vaimse tervise õde täpsustab

LAVASTAJA JAANUS NUUTRE.

Foto: erakogu

Kuidas elvalased saavad sündivale
lavastusele kaasa aidata?
Jaanus: Õige pea me laseme
ringlusesse küsitluse, kus kõigil on
võimalus meile saata just oma lugu,
mis on vähem või rohkem seotud
Elvaga. Kuid oma loo saab saata ka
otse e-aadressile teaternuutrum@
gmail.com.
Andra: Armsad elvalased ja
Elva naabrid, jagage meiega oma
huvitavaid juhtumeid, kuulujutte,
legende, tuttavaid ning mälestusi.
Just nii saategi raiuda võrratu ja
veidra Elva igavesti ajalukku!

Andra: Neid, mis võivad
esmapilgul tunduda isegi liiga
proosalised ja lihtsad. Tahaks
kuulda naabritest, sugulastest,
lihunikest ja õpetajatest. Millised
on läbi aegade olnud Elva kõige
kuulsamad kõrtsid? Kes oli kuulus
vanatüdruk, keda kuidagi mehele
ei saanud? Kes oli kõige kurjem
külamutt? Aga kõige tublim
kommunist? Ja muidugi, kuna
meie tükk etendub vanas Elva
pioneerilaagris, siis palun rääkige
kindlasti ka sellest! Kes on seal
käinud või töötanud, andke ennast
aga üles!

Milliseid lugusid oodatakse?
Jaanus:
Olgu
lugu
kurb
või rõõmus, tobenaljakas või
sünge – absoluutselt kõik lood on
oodatud. Need võivad olla kaugest
minevikust kuid ka tänapäevast,
piirangut ei ole.

Kallid elvalased, Elvas on
sündimas väga põnev ettevõtmine,
mille teostamiseks oodatakse teie
kõigi osavõttu. Oma lood palume
saata
info@lendteater.ee
või
aadressil Nooruse 6-4, Elva, 61503.

vastuvõtule esmakordselt pöördunud lapse probleeme, kogub vajadusel lisaandmeid ja
konsulteerib
lastepsühhiaatriga
juhtumi edasise käsitluse osas.
Vaimse tervise õe ülesanded on ka
patsiendi terviseseisundi jälgimine
ja
hindamine
dünaamikas;
määratud
ravimite
mõju
jälgimine; patsiendile määratud
õendustoimingute
läbiviimine;
patsiendi ja tema lähedaste
nõustamine ning juhendamine
psüühikahäirega
toimetulekul;
grupitöö korraldamine.
Peame
oluliseks
patsiendi
vajadustest lähtuvat paindlikku
meeskonnatööd
ning
koostööd lapse, tema pere ja

tugivõrgustikuga,
samuti
sotsiaal- ja haridussüsteemiga.
Teeme
koostööd
Innove
Rajaleidja võrgustikuga. Õppenõustamist vajava lapse/nooruki
puhul soovitame pöörduda
Innove Rajaleidja poole, vajalik
infor-matsioon
veebilehel
rajaleidja.innove.ee.
Kus me asume? SA TÜK
psühhiaatriakliiniku laste ja
noorukite vaimse tervise keskuse
Elva kabinet asub aadressil
Supelranna 21 (Elva haigla).
Bianca Siik ja Jaana Unt,
vaimse tervise õed
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KUULUTUSED
Autodiagnostika, elektritööd, varuosade
müük, sõiduautode remont (hammasrihma vahetus, veermiku / pidurite hooldus,
kliimasüsteemi remont ja hooldus) Elvas. Tel
5597 7007

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

Üldehitustööd: katused, fassaadid ja sisetööd Lõuna-Eestis. eestis.ehitan@gmail.com,
tel 5866 8999

Ostan kasvavat võsa, lehtpuu ja üraskikahjustusega metsa. Hea hind, kerge tehnika,
kvaliteetne töö. Lisainfo tammepalk@gmail.
com või tel 510 9827
Ostan metsa- ja põllumaad. Küsi hinda.
Telefon 552 7322
Korvtõstuki teenused. Ohtlike puude lõikus,
viljapuude lõikus, rennide puhastus, katuste
pesu/akende pesu jne. www.tlo.ee,
tel 5597 7007

Anda üürile kööktuba eramajas, rohkem
infot telefonil 5695 4127
Kasumetsa küttekontor: erinevat sorti
kvaliteetsed küttepuud veoga. Tel 5292 305,
www.kasumetsa.ee
Sae- ja höövelmaterjali müük Annikorus.
www.balticloghouses.ee. Tel 5681 6905

Elva Vallavalitsus kutsub

Ohtlike puude langetamine ja hooldus.
Viljapuude lõikus, okste äravedu.
www.igihaljas.ee, tel 56501649

AAKRE LASTEAED-ALGKOOLI ÜMBERKORRALDAMISE
avalikule arutelule
Arutelu toimub 28. veebruaril kell 18
Aakre koolimaja saalis.
Veebi teel liituda soovijatel palume märku anda
25. veebruariks e-aadressile elva@elva.ee.

SOOVIB PAKKUMISI
Palupera Põhikoolile 130 rm tooreste küttepuude (50 cm lehtpuu halupuud)
ostmiseks koos kohale toomisega.
Hinnapakkumine palume saata 7. märtsiks meilile teenused@elva.ee.
Lisainfo telefonil 5350 5797

Igal teisipäeval ja reedel peatub

UPRUSE TALU
PIIMABUSS
Elva turul kell 13.15
Elva raudteejaamas kell 13.30
Elva "Lendteatri" ees kell 13.45
Müüme: talupiima, kohupiima, hapukoort,
võid, sõira, juustu.
NB! Piima ja koore jaoks vajalik oma anum.
Telefon: 529 0955

Lisainfo:
Liis Lehiste, haridus- ja kultuuriosakonna juhataja
5464 0550 või liis.lehiste@elva.ee

Elva saun on 24. veebruaril suletud

Elva saun annab teada, et on 24. veebruaril suletud. 25. ja 26. veebruaril on saun avatud tavalisel ajal 13–20.
Elva saun on tavapäraselt avatud neljapäevast laupäevani kell 13–20, piletite müük lõpeb kell 19. Saunaliste kasutada on 55
lukustatavat kappi ja kaks eraldiseisvat pesuruumi ja leiliruumi.
Sauna külastamiseks on tarvis meeles pidada olulisi reegleid. Sauna tuleb minna tervena (ei tohi olla haigussümptomeid) ning
saunaruumis võib korraga viibida seitse inimest.
Lisainfo telefonil 527 4620 või Elva Varahalduse koduleheküljelt varahaldus.elva.ee/saunateenus.

Sihtturuseminar „Skandinaaviamaade
sisustussektori trendid ja võimalused”
toimub 22. märtsil
EAS koostöös Tartu Ärinõuandlaga kutsub ettevõtjaid osalema
Soome, Rootsi, Taani ja Norra sihtturgude hübriidseminarile.
Seminaril jagatakse kasulikku infot nimetatud turgude
võimalustest mööbli-, sisekujunduse- ja disainimaailmas.
Seminaril on kohapeal EASi Soomes, Rootsis, Taanis ja Norras
resideeruvad ekspordinõunikud, kes jagavad infot, kuidas
valmistada oma ettevõte ette turgudele paremaks sisenemiseks
ning kuidas nimetatud turgudel edukalt tegutseda. Seminaril
teevad online-ettekanded sihtturgude eksperdid/ kohalikud
ettevõtjad.
Lõunapausi ajal toimub võrgustumine ja seminari järel on
võimalik broneerida turu ekspertidega personaalsed kohtumised.
Seminar on mõeldud nii neile ettevõtetele, kes alles planeerivad
siseneda Soome/ Rootsi/ Taani/ Norra turule, kui ka neile, kes
juba tegutsevad nimetatud turgudel ning soovivad oma tegevust
laiendada. Seminar toimub eesti ja inglise keeles ning on tasuta,
kuid vajalik on eelnev registreerumine, kuni 18. märtsini.
Toimumisaeg: 22. märts
Toimumiskoht: SPARK Demo (Narva mnt 3), Tartu
Täpsem info ja registreerumine Tartu Ärinõuandla kodulehel:
arinouandla.ee/voog/sihtturuseminar-skandinaaviamaad/
Lisainfo:
Elo Mets, projektijuht
elo@arinouandla.ee, tel 511 3932

Tartumaa esimene loomehäkaton
„Tulevikumood“ toimub 18.–19. märtsil
Tartu loomemajanduskeskus ja Tartu Ärinõuandla
kutsuvad kaasa mõtlema selle üle, milline on moe- ja
tekstiilivaldkond tulevikus.
Häkatonil osalemiseks ei pea olema valmis ideed, piisab,
kui on valdkondlik huvi, soov ja valmidus teha koostööd
meeskonnas ning fantaseerida võimalike tulevikuvisioonide
üle.
Ootamas on põnevad inspiratsiooniesinejad ja mentorid.
Osalema on oodatud moe, IT, mängunduse ja tehnoloogia
huvidega inimesed. Eelnevad kogemused või oskused pole
olulised.
Teemad, millele mõtleme, jagunevad laias laastus kolmeks:
• roheline + mood (sh taaskasutus, ringmajandus, jätkusuutliku
moe arendamine);
• digi + mood (moetööstuse või selle teenindusprotsesside
digitaliseerimine; digitaalsed rõivad või aksessuaarid; lisaks
hologrammid, virtuaalreaalsus, mängundus, lisatud reaalsus);
•
materjalitehnoloogia + mood (sh soojendavad või
jahutavad riided, tervist/ meeleolu mõjutavad riided).
Toimumisaeg: 18.–19. märts
Toimumiskoht: Tartu kesklinnas (täpsem koht selgumisel)
Registreerumine kuni 13. märtsini
Lisainfo ja registreerimine Tartu Ärinõuandla kodulehel
arinouandla.ee/voog/tartumaa-loomehakaton.
Häkaton on rahastatud Euroopa liidu regionaalarengu fondist.
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TEATED

Elva valla sündmuste kalender
Sündmustekalendris võib ette tulla 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

Tervitame uusi
ilmakodanikke!
Eric Toots
sündis 22.01.2022

Keron Roosla
sündis 31.01.2022

Hans Stefan Kevvai
sündis 30.01.2022

Joonas Hiir
sündis 05.02.2022

kuni 31. märts

Eve Valperi maalinäitus „Näeb värvi“

Elva kultuurikeskus

tasuta

22. veebruar kell 18

Film „Soo“
Elva valla mälumäng
#ÜleVallaMälukas
Eesti Vabariigi aastapäeva
tähistamine
EV 104. aastapäeva tähistamine.
Kontserdikülalised Birgit Sarrap ja
Mihkel Mattisen
EV 104. aastapäevale pühendatud
matk
EV 104. aastapäeva tähistamine
Rannu kalmistul
Film „Soo“
Iseseisvuspäeva
tänujumalateenistus
EV 104. aastapäeva aktus-kontsert,
ansambel GREIP
Film „Soo“

Konguta rahvamaja

4€/5€

Elva kultuurikeskus

tasuta

Rõngu ausambaplats

tasuta

Elva vald mälestab

Puhja seltsimaja

tasuta

Konguta rahvamaja

tasuta

Rannu kalmistu

tasuta

Rannu rahvamaja

tasuta

Lembit Veskimäe
01.06.1957-15.01.2022
Virve Tamm
11.05.1935-27.07.2022
Valve Pokk
26.02.1934-28.01.2022
Ellen Laansoo
12.08.1932-29.01.2022

Elva EELK kirik

tasuta

Elva kultuurikeskus

tasuta

Elva kultuurikeskus

4€/5€

Külade kärajad

Konguta rahvamaja

tasuta

Avalik arutelu: Aakre lasteaedalgkooli ümberkorraldamine

Aakre koolimaja saal

tasuta

22. veebruar kell 18
23. veebruar kell 10
23. veebruar kell 19
24. veebruar kell 10
24. veebruar kell 11
24. veebruar kell 13
24. veebruar kell 13
24. veebruar kell 15
25. veebruar kell 12
26. veebruaril kell
11
28. veebruar kell 18
1. märts kell 11
3. märts kell 19

Rõngu suusamatk-maraton (uus
kuupäev, pidi toimuma 12.02)
Jalgpall: Esiliiga, FC Elva vs Tallinna
FCI Levadia U21

4. märts kell 10.30

Loov Elva loovhommik

4. märts kell 19

Salongiõhtu veini ja muusikaga
Naistepäeva kontsert, esineb Alen
Veziko

4. märts kell 19
5. märts

49. Elva Talikross I etapp

Rõngu keskkool

5€

Nike Arena Elva

tasuta

Pillapalla peotuba
(Elva, Kesk 19)
Elva kultuurikeskus

Raivo Tikk
12.03.1952-31.01.2022
Toomas Lillemets
30.11.1953-31.01.2022
Ain Kübarsepp
17.10.1951-02.02.2022
Ilme-Tiiu Veigel
18.02.1945-02.02.2022

Parandus:
7. veebruaril ilmunud Elva valla lehes nr 106 „Elva vald mälestab“ rubriigis oli
trükitud Raivo Eriksoni sünniaastaks 1947. Tegemist oli näpuveaga ja õige on:
Raivo Erikson 03.05.1974 – 25.01.2022.
Vabandame segaduse tekitamise eest!

Siiras kaastunne Meeta
Eliisele, Küllikile ja Tiidule
kalli vanaema ja ema

Ilme-Tiiu Veigel
kaotuse puhul.

tasuta
35 €

Aakre rahvamaja

7 – 15 €

Elva spordihoone
ümbrus

2 – 20 €

Endel Koppel
28.09.1935-03.02.2022
Niina Tüllinen
02.03.1936-06.02.2022
Hesta Kolga
08.05.1953-06.02.2022

Elva Huviala- ja
koolituskeskuse kollektiiv

Mälestus on nagu muusika,
mis ei vaiki iial...

Südamlik kaastuune
Janikale poja

Henrico Luik
kaotuse puhul.
Elva Mini Rimi kollektiiv

Ajalend peatus taevatähtede
säravas öös pannes kokku oma
väsinud tiivad.

Korvpall: Optibet Rahvaliiga LõunaElva spordihoone
tasuta
Eesti regioon
Elva Miljoni aasta lõpetamine
Elva spordihoone
tasuta
Rahvusmeeskoori kontsert
Rannu rahvamaja
10 € / 13 €
Tunnustatud lõõtsameest ja
Mälestan kursusekaaslast
Kontsert: Mari Kalkun
Konguta rahvamaja
5 – 15 €
pillimeistrit ning omaaegse kapelli
Tartu Õpetajate
Väärikate ülikooli loeng
Elva kultuurikeskus
tasuta
Tremola juhti mälestab Puhja
Instituudist. Avaldame
Seltsimaja.
Kontsert „Laval ainult mehed“
Puhja seltsimaja
tasuta
kaastunnet Merikesele.
Elva spordihoone
Naistepäevale pühendatud
Avaldame kaastunnet lähedastele.
Ilme ja Mare-Mall
märts
49. Elva Talikross II etapp
2 –4020€ €
12. 12.
märts
kell 12
Elva vald
ümbrus
saunaralli 2022
12. märts kell
Korvpall: OPTIBET Rahvaliiga lõuna
Elva
spordihoone
tasuta
12. märts kell 18 „Tantsutallad - põhjamaise taeva all“
Rannu
rahvamaja
5€
11/13/15/17
regioon
Armas Aigar, Ingrid, Agina ja
Tantsuõhtu
ansambliga
„100 ja
Naistepäevale
pühendatud
Seal, kus sulgub eluraamat,
12. märts kell 12
19
Ulila
15 €
kõik omaksed.
Elvakeskus
vald
40
seened“
saunaralli
2022
algab mälestuste tee.
Tunneme teile kaasa
15. märts kell 19
Film „Soo“
Puhja seltsimaja
4€/5€
12. märts kell 18 „Tantsutallad - põhjamaise taeva all“
Rannu rahvamaja
5€
Von Glehni Teatri etendus „Tiit ja
16. märt kell 19
Puhja seltsimaja
16 € / 18 €
Tõnu“
Tantsuõhtu ansambliga
„100 ja
Avaldame kaastunnet
12. märts kell 19
Ulila keskus
15 €
igavikuteele lahkumisel.
19. märts kell
Korvpall: OPTIBET
Rahvaliiga lõuna
seened“
lähedastele.
Elva spordihoone
tasuta
11/13/15/17
regioon,
veerandfinaalid
Tema pillilood jäävad meid
15. märts kell 19
Film „Soo“
Puhja seltsimaja
4€/5€
saatma.
Jalgpall:
Esiliiga,
FCetendus
Elva vs Harju
JK
Elle, Tiiu, Eve, Helbe, Riina,
Von Glehni
Teatri
„Tiit ja
19.16.
märts
Nike Arena
Elva
märtkell
kell12.30
19
Puhja
seltsimaja
16tasuta
€ / 18 €
Maire, Eevi ja Helle
Laagri
Ansambel Mis Sest ja juhendaja
Tõnu“
19. märts kell
Korvpall:
OPTIBET
Rahvaliiga lõuna
LISAINFO
ELVA.EE/KALENDER
VÕI ELVA VALLA ÄPIST
Elva spordihoone
tasuta
11/13/15/17
regioon, veerandfinaalid
Jalgpall: Esiliiga, FC
Elva vs Harju
Väljaandja:
Elva JK
vallavalitsus • Toimetaja: Triinu Paas • Küljendus: Kalurileht OÜ • Trükk: AS Printall • Kojukanne: Omniva ja
19. märts kell 12.30
Nike Arena Elva
tasuta
Laagri
ExpressPost • Tiraaž: 6550 • Järgmine leht ilmub 07.03.2022 • Kaastöö esitamise soovist teatada 21.02.2022 kell 15
LISAINFO ELVA.EE/KALENDER VÕI ELVA VALLA ÄPIST
5. märts kell
11/13/15/17
5. märts kell 14
8. märts kell 19
8. märts kell 19
9. märts kell 11
11. märts kell 19

Endel Koppel

Vilma Põldoja

Endel Koppeli

Ilme-Tiiu Veigel

