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Elva valla leht
Elvas avatakse uus kogukonna
keskus Perepesa
Sügisel avab uksed
Perepesa eesmärk
on võimestada
lapsevanemaid
ja pakkuda nei
le õigeaegset,
asjakohast ning
professionaalset
tuge laste kasvata
misel ning pereja paarisuhete
loomisel
ja hoidmisel.

kogukondlik ennetus- ja
peretöökeskus Perepesa,
mille tegevus toetab
lastega peresid ja pakub
õigeaegset, asjakohast
ning professionaalset
tuge laste kasvatamisel
ning paarisuhte
loomisel ja hoidmisel.
Oodatud on kõik pered
lapseootusest kuni lapse
kooliminekueani.

ning väikelaste huviringide juhendamises. Hiljem lisanduvad psühholoog-nõustaja ja muude teenuste
pakkujad.

KRISTEL PATZIG
LAPSE HEAOLU
ARENGUKESKUSE
KOMMUNIKATSIOONIJUHT

P

Mängutuba, koolitused
ja nõustamine

erepesa hakkab juhatama Teele Kravtšenko, kes
on töötanud alushariduse ja sotsiaalvaldkonnas.
Mängutoa juhendaja-koordinaatorina asub ametisse Anneli Jaeger, kellel on kogemus noorsootöö
ja kultuurikorralduse valdkonnas

Elva valla
koolide
õppeaasta
avaaktused

ANNELI JAEGER JA TEELE KRAVTŠENKO ELVA
PEREPESA TULEVASES MÄNGUTOAS.

Perepesas on laste mängutuba,
kuhu saab tulla lapsega mängima
ja teiste peredega kohtuma. Laste eest hoolitsetakse ka sel ajal,
kui lapsevanem osaleb mõnel Perepesas toimuval koolitusel või
nõustamisel. Peale selle toimuvad
mängutoas juhendatud tegevused

Foto: Lapse Heaolu
Arengukeskus

lastele ja vanematele ning on võimalus kasutada tasulist lühiajalist
lapsehoidu.
Vanematele pakub Perepesa
koolitusi ja juturinge. Fookuses on
lapseootuse ja lapse sünniga kohanemine, lapse arengu toetamine
tema elu erinevatel etappidel, targemaks lapsevanemaks kasvamine, pere- ja paarisuhete loomine
ja hoidmine ning tervist toetavate
valikute tegemine. Perepesa psühholoogilise nõustaja poole saab
pöörduda iga kahtluse, mure või
küsimusega. Spetsialist aitab leida

viise, kuidas hoida enda ja oma pere
vaimset tervist.
Perepesa on peredele hubane ja
turvaline kohtumispaik, kus saab
jagada nii rõõme kui muresid.
„Kui meie pere viis aastat tagasi
kahe väikese lapsega Elvasse kolis,
oleks Perepesa laadne keskus aidanud meil palju paremini kogukonda sulanduda ja lapsevanema
rolli sisse elada,“ jagab Kravtšenko
oma kogemust. „Kõigil võib elus
ette tulla olukordi, kus oma teadmised või jõud otsa saavad ning
vajatakse toetust, ärakuulamist või
nõu
annet. On väga suur väärtus,
et pered saavad tulla lihtsalt aega
veetma või uusi teadmisi koguma,

» TERA Peedu kool 19.
augustil kell 11 Peedu
koolimajas

» Valguta lasteaed-algkool
1. septembril kell 9 koolimaja saalis

» Konguta kool 1. septembril kell 10 koolimajas/lauluväljakul

» Rõngu keskkool 1. septembril kell 9 koolimajas

» Puhja kool 1. septembril
kell 10 koolimaja võimlas

» Elva gümnaasium
1. septembril kell 11 Elva
lauluväljakul

» Rannu kool 1. septembril
kell 9 rahvamaja saalis
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infoleht@elva.ee
elva.ee / 730 9882
facebook.com/elvavald

kuid vajadusel ka professionaalset
abi küsida.“

Elva valla peredele on
teenused tasuta
Perepesa loomiseks sõlmis Elva
valla
valitsus koostööleppe siht
asutusega Lapse Heaolu Arengukeskus, kes on Perepesa mudeli
looja ja arendaja. Ennetus- ja pere
töökeskuse tegevusmudel toetub
rahvusvahelisele praktikale ja teadusuuringutele. Mudelit on kohandatud Eesti oludele ja see lähtub
riiklikest arengusuundadest. Perepesa hakkab tegutsema Elva Lasteja Perekeskuse all.
Elva abivallavanem Heiki Hansen: „Loodan, et Perepesa edukas
käivitamine loob olukorra, kus aastate pärast saame tõdeda, et abivajajatega tegeletakse võimalikult
varakult ning eritoe ja -spetsialistide vajadus õppeasutustes on vähenenud.“ Võtmetegur on koostöö
kõigi omavalitsuses tegutsevate
spetsialistidega ja organisatsioonidega, kelle ülesanne on laste ja perede heaolu tagamine. Süsteemne
ennetustöö ja varajane märkamine aitavad ennetada probleeme ja
vaimse tervisega seotud muresid.
Eesmärk on, et lapseootel ja lastega pered saavad neile vajaliku info
ja tugiteenused kätte ühest kohast.
Perepesa asukoht saab olema
Elvas Pikk 26 hoone teise korruse
ruumides. Elva valla elanikele on
teenused üldjuhul tasuta.
Hetkel tegutseb Eestis kolm
Perepesa – Türi ja Põltsamaa vallas
ning Viljandi linnas ja vallas. Lisaks
Elva Perepesale alustab sel sügisel
tööd ka Tartu Perepesa.

» Palupera põhikool 1. septembril kell 12 koolimaja saalis
» Elva muusikakool
2. september kell 17 muusikakooli tagahoovis
Soovime kõigile meeldejäävat
uut kooliaastat!
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Avatakse uus lammutustoetuse
taotlusvoor

LÜHIDALT
TAAS ON AVATUD
RANITSATOETUSTE
TAOTLUSVOOR

R

anitsatoetust on võimalik taotleda esmakordselt 1. klassi mineva
lapse ühel vanema 1. augustist
kuni 31. oktoobrini 2022.
Ranitsatoetuse saamiseks
peab olema lapse ja ühe vanema rahvastikuregistrijärgne
elukoht Elva vald. Ranitsa
toetuse eesmärk on lapse
põhihariduse
omandamise
alustamisel kaasnevate kulutuste osaline katmine. Toetust makstakse ühekordse
toetusena Elva valla eelarvest.
Ranitsatoetuse suurus on 100
eurot.

Lammutustoetuse uus
taotlusvoor avatakse 15.
augustil ja see kestab
kuni 30. septembrini.

19.

maist kuni 20.
juunini oli võimalik taotleda
2022. aasta eelarvest antavat lammutustoetust.
Lammutustoetus on Elva valla eelarvest makstav ühekordne rahaline toetus avalikus ruumis asuvate
oluliselt amortiseerunud ja maastikupilti kahjustavate või ohtlike
ehitiste lammutamiseks. Lammutustoetust on õigus taotleda ja saada juriidilisel või füüsilisel isikul
talle kuuluva Elva valla haldusterritooriumil asuva ehitise lammutamiseks.
Vallavalitsusele laekus kolm toetuse taotlust. Hindamiskomisjoni
otsuse tulemusel sai neist kaks positiivse hinnangu. Kokku jagatakse
toetust välja veidi üle poole ette
nähtust, ehk 10 524 eurot. Elva valla
eelarves on 2022. aastal lammutustoetusteks 20 000 eurot. Eelarverea
täies mahus kasutamiseks avatakse
uus lammutustoetuse taotlusvoor, mis kestab 15. augustist kuni
30. septembrini.
Taotlusi saab esitada toetuste
taotlemise keskkonna SPOKU kaudu (otsetee leiad elva.ee „E-taotlused“ alt). Toetust saab taotleda

Toetust saab taotleda kahel
viisil:

TOETUST MAKSTAKSE AVALIKUS RUUMIS ASUVATE OHTLIKE EHITISTE
LAMMUTAMISEKS.

ehitise lammutamise projekteerimiseks, ehitise lammutamiseks
ning ehitise lammutamisel tekkivate jäätmete utiliseerimiseks.

Vajalikud dokumendid
Taotlusele tuleb lisada lammutamiseks ja sellega kaasnevate vajalike tööde, sh lammutusprojekti,
tegemiseks võetud hinnapakkumised. Tööde tellimisel tuleb lähtuda põhimõttest, et lammutus- ja
projekteerimistöid võib teha vas-

Võrdlevaid hinna
pakkumisi peab
olema vähemalt
kaks. Tööde telli
misel tuleb lähtu
da põhimõttest,
töid võib teha
vastavat õigust
omav ettevõtja.

Septembris toimub taas üleeestiline Maal elamise päev
24. septembril toimub taas
üle-eestiline Maal elamise
päev, mille eesmärk on
kutsuda inimesi tutvuma
maal elamise võimalustega.

E

lva vallas toimub tänavu
Maal elamise päev Rõngu,
Aakre, Palupera, Hellenurme, Kirepi piirkondadele kes-

Foto: Pixabay

tavat õigust omav ettevõtja. Võrdlevaid hinnapakkumisi peab olema
vähemalt kaks. Toetuse taotlemisel
tuleb arvestada omafinantseeringuga, milleks on 50% põhjendatud
abikõlbulikest kuludest, kuid mitte rohkem kui vastava aasta eelarves ettenähtud lammutustoetuse
kogusumma.
Lisainfo ja küsimused:
Sirli Pippar, arendusspetsialist
5837 7930, sirli.pippar@elva.ee

kendudes. 2023. aastal kannab
vastutavat rolli Rannu, Konguta,
Valguta ning 2024. aastal Puhja, Ulila ja ümbritsevad piirkonnad. Sellise jaotuse järgi saavad
külastajad ning osalejad süvitsi
tutvuda ühe kandi võimaluste
ning teenustega ning samas ka
piirkonnad veidi jõudu koguda, et
siis osalejatele kvaliteetset päeva
pakkuda.

Keskne toimumispaik
Maal elamise päeva 2022. aasta
keskne toimumispaik on Aakre.
Just Aakresse kogunetakse messile ning laadale, planeeritud on
kultuuriprogramm ning palju eri-

» elektrooniliselt Elva valla
e-taotluste keskkonnas
SPOKU, kuhu tuleb sisse
logida ID kaardiga, Smart
ID või mobiil-IDga;
» täites paberkandjal ranitsatoetuse taotluse, mida saab
täita Elva vallavalitsuses või
teenuskeskustes sotsiaaltööspetsialisti juures.
Täiendav informatsioon on
leitav Elva valla veebilehel
www.elva.ee/ranitsatoetus1.
Lisainfo:
Gerda Kiipli-Hiir, sotsiaalja terviseosakonna juhataja
gerda.kiipli@elva.ee
tel 5454 0016

nevaid tegevusi nii suurtele kui ka
väikestele. Tegevused algavad kell
11 ning kestavad kuni kella 16-ni.
Maal elamise päeva üheks
osaks on ettevõtjate ning töö
otsijate kokkuviimine, samuti
maal elamise võimaluste tutvustamine. Ootame ettevõtjaid, huvi
ringe, omatoodangu müüjaid, organisatsioone ning teisi huvilisi
ühendust võtma, kes sooviksid
Aakres esindatud olla. Üheskoos
saame pakkuda nii omadele kui
ka kaugemalt tulijatele ühe vahva
Maal elamise päeva!
Lisainfo:
Sirli Pippar, arendusspetsialist
sirli.pippar@elva.ee / 5837 7930
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Emajõe Veevärk teatab
veeteenuse hindade
muutusest

1,313

1,576

1,408

1,690

2. tasu vee eest ettevõtetele

1,365

1,638

1,459

1,751

3. tasu reovee ärajuhtimise ja
puhastamise eest elanikele

1,868

2,242

2,015

2,418

Projekti rahastatakse Euroopa Liit Next Generation EU vahenditest.

4. tasu reovee ärajuhtimise ja
puhastamise eest ettevõtetele

2,148

2,578

2,295

2,754

5. tasu reovee ärajuhtimise ja
puhastamise eest II grupp

2,664

3,197

3,095

3,714

septembrist 2022 kehtivad nende tegevuspiirkondades uued veeteenuse hinnad.

NR.

HIND KUNI
31.08.2022

Tegevuspiirkonnad välja
arvatud Elva linn

Hind
km-ta

T

Hind
km-ga

HIND ALATES
01.09.2022

Hind
km-ta

Hind
km-ga

1. tasu vee eest

1,331

1,597

1,426

1,711

2. tasu reovee ärajuhtimise ja
puhastamise eest I grupp

1,938

2,326

2,085

2,502

3. tasu reovee ärajuhtimise ja
puhastamise eest II grupp

2,664

3,197

3,095

3,714

Elva linna tegevuspiirkond

Hind
km-ta

tab AS Emajõe Veevärk kogukuludest ligikaudu 25% siis antud sisendi kallinemine toob paratamatult
kaasa ka veehinna kallinemise,
kuna meil on kohustus tagada elutähtsa teenuse jätkusuutlikkus siis
ei ole võimalik elektrikulu suurenemist katta investeeringute raha
arvelt.
Arvestades, et elanik tarbib kesk-

Uue kohanime
määramine ühis
sõidukipeatusele
ulenevalt Kohanimeseadusest avalikustame info,
et vallavalitsusel on menetlemise uue kohanime määramine:

E

1. tasu vee eest elanikele

Foto: Pixabay

Konkurentsiameti
otsusega 13.07.2022
nr 9-3/2022-018 on
kooskõlastatud AS
Emajõe Veevärk uued
veeteenuse hinnad
(ühe m3 kohta eurodes) alljärgnevalt:

nab teada, et alates 1.

V

Mahlamäe jalg- ja jalgratta
tee rajamise projekt sai
rahastuse

lva vallavalitsus esitas kevadel Riigi Tugiteenuste keskusele projekti „Elva Mahlamäe
jalg- ja jalgrattatee rajamine“. Juulis
saabus positiivne otsus, millega otsustati toetada projekti täielikult
ehk 121 999,61 euro ulatuses. Toetuse
maksimaalne määr on 59%. Projekti
planeeritav kogumaksumus on 206
779 eurot ning toetusest ülejäänud
osa katab omafinantseeringuna Elva
vald (projekti tegelik maksumus oleneb hangete tulemusest).
Projekti käigus rajatakse Peedu
Foto: Envato
teele jalg- ja jalgrattatee, mille kogupikkuseks on 613 meetrit. Jalg- ning jalgrattatee rajamise eesmärk
on muuta kohalike elanike liikumisharjumusi ning luua võimalus
säästlikemateks liikumisviisideks. Peedu tee on ühenduslüliks kesklinna, Mahlamäe elamurajooni ja Peedu linnaosa vahel, mille kaudu
on võimalik ohutult pakutavate teenusteni ning koju liikuda. Jalgja jalgrattatee rajamisega muutub praegune liiklusolukord turvalisemaks.
Praegu on olemas jalg- ja jalgrattatee rajamiseks vajalik ehitusprojekt, järgmine etapp on tee ehitaja leidmine, mis peaks hanke
korras aset leidma 2023. aastal. Projekti lõpptähtaeg on 17. aprill
2024.

AS Emajõe Veevärk an-

õttes arvesse elektrienergia hindade suurt
kõikumist viimase aasta
jooksul, viimaste kuude kasvutrendi ja tuleviku prognoosimatust on Konkurentsiamet
kooskõlastanud AS Emajõe Veevärk
hinnataotluse. Hinnataotlus oli vajalik, sest kehtiv hind ei vastanud
enam ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni seaduse § 14 lg 2 sätestatud
alustele.
Kuna pool aastat tagasi veeteenuse hinnataotluse koostamise
ajal oli elektribörsi Nord Pool 6 kuu
keskmine börsihind (98,72 EUR/
MWh) võrreldes tänasega madalam siis hetkel kehtivas veehinnas
on elektrikulu endiselt alahinnatud. Lisaks lülitab AS Emajõe Veevärk veeteenuse hinda Konkurentsiameti järelevalvetasu tulenevalt
ÜVVKS § 1 lg 12 mille määr on 0,2%
veeteenuse müügitulult ning see
kohustus tuleb vee ettevõtjal tasuda iga aastaselt riigieelarvesse konkurentsiseaduses sätestatud alustel
ja korras.
Pärast uue veehinna kehtestamist 2022 veebruaris on elektrihind
kõigil kuudel püsinud kõrgemana
kui see oli veehinna taotluse ajal
veehinnas Konkurentsiameti poolt
lubatud. Kuna elektrikulu moodus-

LÜHIDALT

Vehendi külla planeeritud uutele ühissõidukipeatustele (riigitee nr 22176 Vallapalu-Rannaküla
mnt-l, Pilliroo tee otsa) antakse
nimeks Pilliroo.

Hind
km-ga

Hind
km-ta

Hind
km-ga

miselt 70 liitrit ööpäevas ehk 2,2
kuupmeetrit kuus siis kulu suurenemine inimese kohta on 0,64 eurot koos käibemaksuga. Kui Tartu
maakonnas oli 2020. aasta andmetel leibkonnaliikme sissetulek 842
eurot siis uute hindade alusel kujunev kulu leibkonnaliikme kohta on
9,26 eurot ehk 1,10% leibkonnaliikme sissetulekust.

Peremehetu ehitise
hõivamine

E

lva vallavalitsus teatab Vabariigi Valituse 8. augusti 1996. a
määruse nr 211 kinnitatud „Peremehetu ehitise hõivamise
korra“ punkti 9 alusel, et on peremehetu ehitise võtnud arvele Elva vallas, Purtsi külas, Mustahva maaüksusel (60801:001:0217)
asuva suvila-aiamaja (ehitisregistri kood 120791669). Viimane
teadaolev omanik oli Grgori Izmailov.
Vastuväiteid ehitise peremehetuse või nende kohaliku omavalitsuse poolt hõivamise kohta palume esitada kirjalikult Elva
valla
valitsusele aadressil Kesk 32, Elva linn, Elva vald,61507 või
e-aadressile elva@elva.ee hiljemalt 1. novembril 2022.

ASENDIPLAAN.

Uue kohanime asendiplaaniga
saab tutvuda valla veebilehel, vallamajas ja piirkondlikus teenuskeskuses.
Vallavalitsus menetleb eelnõud
eeldatavasti 2022. aasta augusti
lõpus vallavalitsuse istungil ning
peatused toimivad sõiduplaanides septembrikuust 2022.
Lisainfo:
Terje Korss, vallavaraspetsialist
5302 0888 / terje.korss@elva.ee

3

4

Elva valla leht

15. august 2022

Nr 116

ELVA VALLA INFO

Aakre rahvamaja sai
uue juhataja

LÜHIDALT
UUS TEENISTUJA
ELVA VALLAVALITSUSES

Hankespetsialist –
Monika Õigus

M

onika Õigus asus vallavalitsusse
tööle juuni lõpust, vabanenud
hankespetsialisti ameti-

JANE LOIDAP KESKENDUB KOHALIKELE TRADITSIOONIDELE.

Foto: Triinu Paas

kohale.
Hankespetsialisti ülesanne
on Elva vallavalitsuse hangete ettevalmistamise korraldamine.
Hankespetsialist koostab
asjade, teenuste ning ehitustööde hankedokumente, korFoto:
MONIKA
raldab hangete läbiviimist riigi
Triinu
Paas
ÕIGUS.
hangete registris ja valmistab
ette töövõtjatega sõlmitavaid
hankelepinguid. Samuti nõustab ta vallavalitsuse teenistujaid ja
hallatavate asutuste töötajaid hangete alastes küsimustes. Muu
hulgas peab ta arvestust riigihangete registris hangete täitmiste
üle ja osaleb võimalusel hangete elluviimisel vallavalitsuse poolse
projektijuhina.
Monika omab kõrgharidust ärijuhtimise alal spetsialiseerumisega majandusõiguse erialal. Hankespetsialistina töötades tuleb
kasuks varasem administratiivtöö ja juhtimise töökogemus.
Kontakt: monika.oigus@elva.ee

Aakre rahvamaja
juhatajana alustas 18.
juulist tööd Jane Loidap.

J

ane on lõpetanud Eesti
Maaülikooli majandusteaduskonna maamajandusliku ettevõtluse ja finantsjuhtimise eriala ning on varasemalt
on töötanud nii Tartus, Tallinnas
kui ka Otepääl.
Kuigi Jane on sündinud Tartus,
siis juured on pärit Lõuna-Eestist,
Otepää vallast, Räbi külast. Seal
veetis ta oma lapsepõlvesuved koos
vanavanematega. Selles kodutalus
on sündinud ka tema isa.
Umbes 10 aastat tagasi tuli
mõte kolida maale. See otsus tuli
kiirelt, kui otsustati üheskoos ühel
suvel proovida nii, et oma töö- ja
eraelu pidi jagama maa ja linna vahel. Ja kahju oli vaadata, et
esivanemate kodu seisab nukralt

tühjana. „Naabrid olid meil nii
toetavad ja abivalmid, et nendest
said head sõbrad, kellega jagasime
oma muresid ja rõõme ning tähistasime koos kõiki tähtpäevi ja
sünnipäevi. Kõik läks nii sujuvalt
ja kulges loomulikult, et otsust ei
tulnud kahetseda. Siinkohal tänan
oma naabreid, kes meid nii hästi

oma kogukonda vastu võtsid ning
palju abiks on olnud.“
Maaelu kasvas hinge ning soov
oli kasvatada ka oma last nii, nagu
ta ise oli väiksena kasvanud, puhta
looduse ja lemmikloomade keskel.
Kuigi varasemalt ei ole Jane kultuurikorraldaja olnud, siis kaudselt
on ta ürituste ja organiseerimisega
alati seotud olnud. „Organiseerimine ja korraldamine ei ole minu
jaoks kunagi võõrad olnud. See on
nii-öelda pidev rööprähklemine,
mis varasemalt on minu põhiline
tööülesanne olnud. Samuti ei hirmuta mind ära ka ootamatused
ning probleemid. Ja alati ei pruugi
iga probleem olla negatiivset laadi.
On ka positiivseid probleeme. Väga
vaheldusrikas töö. Kunagi ei hakka
igav.“

Rahvamaja kui rahva
oma maja
Aakre rahvamajas tegutseb ka aktiivselt Aakre külaselts ning noorte
kohvik. Samuti mängitakse siin
pille ning tehakse käsitööd. „Maja
on osaliselt renoveeritud ja avar.
Püüan sellele nüüd keskenduda, et
kohalikud traditsioonid ei kaoks
ning maja oleks endiselt kohalikele
avatud. Kõik on siia väga oodatud.“
Maja ruume saab rentida nii sünnipäevadeks kui ka peiedeks ja pul-

madeks või siis korraldada ettevõtte suvepäevi. Samas majas asub ka
Aakre raamatukogu.
Jane lisab, et kui oma elu maa ja
linna vahel jagas, siis salasoov oli
siiski jääda paikseks: „tundsin ühel
hetkel, et raiskan oma elu liiga palju. Tahtsin olla lähemal kohalikule
kogukonnale ning tundma õppida neid inimesi, kes elavad minu
ümber ning anda pigem oma panus siia. Oma koha olen ma nüüd
lõpuks leidnud. Siin on toredad ja
soojad inimesed.“ tunnistab Jane.
Mõtlikult aga tõdeb, et maal on
hetkel noori siiski vähemaks jäänud. Maja täidab samaaegselt ka
noortekeskuse rolli ning enamus
noori on siiski koondunud Rõngu,
kus käivad koolis. „Ajad on hetkel
lihtsalt sellised. Olen kindel, et see
on muutumas lähima 10 aasta jooksul. Tuleb natuke kannatlikum olla,
sest kohalikud lasteaiakohad on
hetkel kõik täidetud ning nõudlus
samas ka kasvab. Selles suhtes olen
siiski positiivselt meelestatud, et
küll neid noori ka tuleb. Kõigepealt
tuleb olemasolevad üles leida.“
Aakre rahvamaja tegevusi saab
jälgida Facebookis ja Instagramis.
Sündmuste kohta saab infot veebilehelt www.elvakultuur.ee.
Kontakt: aakre.rahvamaja@elva.ee
/ tel 521 2327

UUS TEENISTUJA
ELVA VALLAVALITSUSES

Noorsootööspetsialist –
Sirle Lüüs

E

lva vallavalitsuse alustas
tööd
noorsootööspetsialist, kelle peamine
ülesanne on noorsootöö
korraldamine, juhtimine ja
arendamine Elva vallas.
Tegemist on täiesti uue
ametikohaga, varasemalt täiFoto: Triinu Paas
SIRLE LÜÜS.
tis noorsootööga seotud ülesandeid
kultuurispetsialist.
Noorsootööspetsialist ametikoha vajadus oli selgelt ilmnenud nii
noorsootöö välishindamise kui ka noorsootöö tegevuskava koostamise käigus.
Noorsootööspetsialist ülesanded on valla noorsootöövaldkonna
koordineerimine, huvihariduse ja huvitegevuse koordineerimine ja
korraldamine, Elva noortevolikogu töö toetamine, noorteinfo koordineerimine ja veebilehe haldamine, noorsootöötajate koolituskava
loomine ja jälgimine. Peale selle veel ka õpilasmalevate koordineerimine, mobiilise noorsootöö korraldamine, noorte ettevõtlikkuse
arendamise plaani koostamine ja koordineerimine.
Sirle Lüüs omab magistrikraadi noorsootöö korralduse erialal
ning varasemat töökogemust nii Aakre rahvamaja juhatajana kui ka
noorsootöö erinevates rollides, näiteks huvijuhi, ringijuhi ja noorsootöötajana.
Kontakt: tel 5353 5466, sirle.luus@elva.ee
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KOGUKOND

Foto: erakogu

VÕLANÕUSTAJA AITAB NOORTEL RAHAASJAD TAAS JOONELE SAADA.

Makseraskuste korral saavad
noored abi võlanõustajalt
Kuni 2023. aasta augusti lõpuni saavad Elva valla kuni
29-aastased noored projekti „Noortegarantii tugi
süsteem Elva vallas“ kaudu tasuta võlanõustaja abi.
KRISTI LIIV
PROJEKTIJUHTJUHTUMIKORRALDAJA

E

t saada veidi selgemaks,
miks ja millal peaks noor
võlanõustaja poole pöörduma, vestles projektijuht-juhtumikorraldaja Kristi Liiv
R. K. Õigusbüroo võlanõustaja
Raivo Kiisaga. Juttu tehti sellest,
millised ohud noori rahamaailmas

varitsevad, aga ka võimalustest
nendest hoiduda või välja tulla.
Miks ja millal peaks noor pöörduma võlanõustaja poole?
Võlanõustaja abi tuleks otsida
kohe kui on tekkinud esimesed
raskused laenude või liisingute tagasi maksmisega. Võib 100% kindel
olla, et oma probleemiga üksi olles
käitutakse valesti. Näiteks on noor
ostnud järelmaksuga nutitelefoni,
kuid jääb siis ootamatult tööst ilma

või viskavad vanemad ta kodust
välja ning lihtsalt ei ole enam võimalik järelmaksu tasuda. Seepeale
võtab noor uue laenu, et järelmaks
ära maksta. Nüüd on tal juba kaks
laenu ühe asemel ja probleem aina
kasvab. Noored elavad hetkes ja
soovivad oma probleemid kohe
täna ära lahendada, aga peaaegu
alati tehakse sellise käitumisega
endale kahju. Esmalt tuleb tegeleda
stabiilse sissetuleku taastamisega,
makseraskuse korral pidada nõu
asjatundjaga, kuid mitte mingil juhul ei tohiks probleemi lahendada
uue laenu teel.
Millised on noore võimalused,
kui ta siiski on valesti käitunud

ja võlgnevused on juba nii suured, et asi on jõudnud inkassosse
või kohtutäituri lauale?
Kindlasti tuleks esimese asjana pöörduda võlanõustaja poole.
Tasuta saab võlanõustaja konsul
tatsioonile Töötukassa või kohaliku
omavalitsuse kaudu.
Kõigepealt on enesele vaja selgeks teha enda õigused. Väga kriitiliselt suhtun võlglaste suhetesse inkassodega. Palun ära sõlmi
maksegraafikut ilma, et oleksid
pädeva isikuga konsulteerinud.
Maksegraafik inkassoga võib viia
üha suuremasse laenupuntrasse ja
lahendust ei paista kuskilt. Toon
näite, põhivõlg on 500 eurot, kuid
inkassonõue kokku võib ulatuda
2000 euroni. Kui võlgnevus on väike, siis võib ka ära maksta, kuid kui
summad on juba suuremad, siis on
õiglasem asi selgeks vaielda kohtus.
Kohtu ja kohtutäituritega suhtlemisel on parimaks abistajaks just
võlanõustaja.
Selle aasta 1. juulist on võlglasel
võimalik esitada kohtule maksejõuetuse menetluse avaldus. Sellega
annab võlglane kohtule teada, et ta
ei tule oma rahaliste kohustustega
toime, kohus määrab talle usaldusisiku ehk riigipoolse võlanõustaja,
kes analüüsib inimese olukorra läbi
ja teeb kohtule ettepaneku – kas
edasi liigutakse füüsilisest isiku
pankrotimenetlusega,
võlgadest
vabastamise menetluse või võlgade ümberkujundamise menetlusega. Võlgade ümberkujundamise
menetlus eeldab, et inimesel on
olemas töökoht ja ta suudab kolme
aasta jooksul kinni pidada tema sissetulekuid ja väljaminekuid arvesse
võttes koostatud maksegraafikust.
See on väga hea võimalus noortele
töötavatele inimestele oma elu jälle järje peale saada. Enne uue korra
jõustumist oli võlgade sissenõudmise aeg enamasti 10 aastat, teatud

juhtudel isegi rohkem. Erinevalt
inkassost koostab kohus sellise
maksegraafiku, mis on inimesele
reaalselt jõukohane, jättes inimesele kätte seaduses ettenähtud miinimumi. Kohtuid ja kohtutäitureid ei
pea kartma.
Millised on peamised probleemid, millega noored võlanõustaja juurde jõuavad?
Väga tavaline on, et just koos
elama asunud noored võtavad laenu või ostavad asju liisingusse. Siis
aga tuleb varsti lahkuminek, kuid
kohustusi tuleb ikkagi edasi tasuda. Eriti kurvad on juhtumid, kus
üks osapool on enda või ka oma
vanemate kinnisvara pannud laenu
tagatiseks. Kahjuks tuleb tihti ette
ka seda, et just pere meespoolel
on rahalised raskused ja naine võtab laenu enda nimele, mida aga ei
suudeta hiljem tagasi maksta. Kui
peres on lisaks veel ka lapsed, on
olukord eriti keeruline.
Kõige olulisem on, et inimene ei
jääks oma murega üksi. Enne laenu
võtmist tasuks üldse uurida, kas
ehk on kellelgi lähikonnas seisvat
raha, mida ta saaks välja laenata.
Ka sellisel juhul on väga oluline
teha kirjalik laenuleping, et hilisemaid vaidlusi ennetada. Internetist leiab eraisikute vahelise laenu
lepingu näidise kergesti üles. Ka
sel juhul, kui rahalised raskused on
juba tekkinud, ei tohiks oma probleemi häbeneda, vaid pidada nõu
lähedastega ja pöörduda kindlasti
ka võlanõustaja poole.
Projekti „Noortegarantii tugisüsteem Elva vallas“ kaudu saavad tasuta võlanõustamist kõik
Elva valla 16-29-aastased noored.
Kui sul on tekkinud makseraskused, võta julgelt ühendust
e-aadressil kristi.liiv@elva.ee või
telefonil 5358 4565.

Anna teada reostajast

PILDIL OLEVAD
PRÜGIKOTID OLID
JÄETUD ELVA
LINNAS KÄO TEE
ÄÄRDE. TEO TOIMEPANIJA ON ELVA
VALLAVALITSUSE
KESKKONNASPETSIALISTILE TEADA
NING JÄÄTMED ON
TÄNASEKS TALLE
TAGASTATUD
KORREKTSEKS ÜLE
ANDMISEKS JÄÄTMEVEOLE.

Elva vallavalitsus on saanud korduvaid teavitusi Elva linna elanikelt
teeservadesse jäetud prügikottide kohta.

S

oovime panna kõigile südamele, et selline tegevus on seadusega keelatud! Igaühel on
kohustus enda kinnistul tekkivad segaolmejäätmed üle anda jäätmeveo teenust osutavale ettevõttele Eesti
Keskkonnateenused viies need vastavatesse prügikonteineritesse.
Kui märkate reostajat (kuigi tavali-

selt poetatakse jäätmed maha salaja, pimeduse varjus või kõrvalises kohas), siis
andke sellest teada Elva valla keskkonnaspetsialistile:
Margit Berg-Jürgens,
keskkonnaspetsialist
margit.berg-jurgens@elva.ee /
5305 2500
Foto: Margit Berg-Jürgens
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ENNETUSTÖÖ
ning leppige nendega kokku
omavaheline ühenduse hoidmine.
» Mõelge läbi, kuidas oma koduloomade eest erinevates kriisiolukordades hoolitseda.

Käitumisjuhised erinevateks olukordadeks

Kriisiolukordadeks valmistumine
koos pere ja kogukonnaga
Kuidas oma perega
kriisideks valmistuda?
» Ole teadlik, millised kriisiolukorrad võivad teid ohustada,
mis on nende mõju pere igapäevaelule ning kuidas nendeks
ühiselt valmistuda.
» Rääkige omavahel läbi, kuidas
erinevate ohtude korral käituda.
Näiteks:
» kas kõik pereliikmed teavad, mis hetkel ja kuidas abi
kutsuda;
» millistes olukordades on
kindlasti vaja kodust lahkuda
ning millistes olukordades
tuleb jääda siseruumidesse;
» kuhu te saate ohu korral ajutiselt minna (naabrid, sõbrad,
sugulased, maale, suvilasse).
» Veendu, et kõik pereliikmed
teavad, kuidas vajadusel vett või
gaasi kinni keerata ning elektrit
välja lülitada.
» Veendu, et kõik pereliikmed
teavad, kus asuvad olulisemad
vahendid, mida kriisiolukorras
võib vaja minna, näiteks mida
tuleks kodust lahkudes võtta
kaasa või millised peaksid olema kodused varud.
» Mõelge läbi, kas teie lähedased
või tuttavad võivad mingites
kriisiolukordades abi vajada,

Kuidas koos naabrite ja
kogukonnaga kriisideks
valmistuda?

PANE TÄHELE!

„Ole valmis!“ äpi kasutajad
saavad ohu korral Päästeametilt
teavitusi
„Ole valmis!“ äpi kasutajad saavad nüüd ohu korral
Päästeametilt teavitusi. Sõnumi koostaja on esialgu
Päästeamet, tulevikus saab see olla ka nt Politsei- ja
piirivalveamet, Häirekeskus või mõni muu asutus,
mis sündmust juhib.
Esimese arendusetapi järel saab inimene ohuteavitusi siis, kui ta on äpi alla laadinud või oma telefonis oleva äpi rakendustepoes värskendanud, ohuteavitused on seejärel automaatselt sisse lülitatud.
Lisaks saab ta ise seadistada, mis piirkonna teavitusi ta saada tahab. Valida saab mitu piirkonda, nt
ära märkida oma kodukoha ja suvila piirkonna, mis
võivad olla teine teises Eesti otsas. Samas on võimalik saada kogu Eesti kohta teavitusi, jättes lihtsalt
kitsendused lisamata.
Uus funktsioon arendati Naiskodukaitse loodud
rakenduses koostöös Siseministeeriumi infotehnoloogia- ja arenduskeskuse, Päästeameti ja Häirekeskusega. Mobiilirakenduse abil ohust teavitamine
on üks meetodeid, mida soovitatakse „Elanikkonnakaitse kontseptsioonis“ (2018).
„Ole valmis!“ nutirakendus on üks oluline osa
Eestis välja antud ametlike käitumisjuhiste kampaaniast elanike teavitamisel. Eesti riigi üks prioriteete on suurendada meie inimeste teadlikkust
sellest, kuidas oleks mõistlik kriisi ajal käituda ning

millisel moel igaüks saaks ennast, oma lähedasi ja
vara kaitsta ning „Ole valmis!“ rakendusel on selles
suur roll kanda.
„Ole valmis!“ nutirakenduse andis välja Naiskodukaitse 2018. aasta kevadel. Rakendus sisaldab
riiklikke käitumisjuhiseid erinevateks kriisiolukordadeks, esmaabiõpetusi ning võimalust oma kodust
valmisolekut interaktiivselt testida, rakenduse kaudu vajalikele numbritele helistada ja ka oma küberhügieeni teadmisi e-kursusel täiendada ja testida.

» Tutvu naabritega ja vahetage
telefoninumbreid.
» Tee endale selgeks, kes on kogukonna võtmeisikud (külavanem,
korteriühistu esimees jne).
» Selgitage koos kogukonna
võtmeisikutega välja piirkonna ohud ja eluliselt tähtsate
teenuste katkemise mõjud ning
mõelge läbi, kuidas nendeks
ühiselt paremini valmis olla
(näiteks elektrigeneraatori või
veepumba ühine soetamine
vmt).
» Tehke koos selgeks, kes kogukonna liikmetest vajavad kriisi
olukordades kõrvalist abi.
» Leppige kokku kogukonna liikmete ohust teavitamise korraldus ja omavaheline infovahetus
kriisiolukorras ning mõelge läbi,
kuidas te saate üksteist aidata
(sh neid, kes vajavad kõrvalist
abi – üksi elavad vanurid jne).
» Kontrolli oma kogukonnaliikmete valmisolekut, kasutades
töövihikut.

Tasub teada!
Kui soovid vabatahtlikuna teisi
abistada ja ühiskonna heaks tegutseda, liitu mõne vabatahtliku
organisatsiooniga. Vaata lähemalt:
www.vabatahtlikud.ee.

ELVA VALLAVALITSUSE INFO

Vallavalitsus algatas Kirde 2
kinnistu detailplaneeringu

E

lva vallavalitsus algatas 12. juulil Elva
linnas Kirde 2 kinnistu detailplaneeringu. Saint-Gobain Glass Estonia SE
soovib kinnistul kehtiva detailplaneeringuga määratud ehitusõiguse suurendamist, et
laiendada olemasolevat tootmishoonet.
Pildil väljavõte detailplaneeringu algatamise taotlust illustreerivast joonisest. Detailplaneeringu algatamise materjalidega
saab tutvuda valla veebilehel www.elva.ee/
planeeringud.
Lisainfo:
Maarika Uprus, planeeringuspetsialist
maarika.uprus@elva.ee või 527 1860

Vallavalitsus algatas Urmi kinnistul
sidemasti detailplaneeringu

E

lva vallavalitsus algatas 1. augustil
Urmi külas Urmi kinnistu detailplaneeringu. Elisa Eesti AS soovib Urmi
kinnistule rajada 99 meetri kõrguse raadiosidemasti.
Pildil väljavõte detailplaneeringu algatamise taotlust illustreerivast joonisest.
Detailplaneeringu algatamise materjalidega saab tutvuda valla veebilehel www.elva.
ee/planeeringud.
Lisainfo:
Maarika Uprus, planeeringuspetsialist
maarika.uprus@elva.ee või 527 1860

ASENDIPLAAN.

ASENDIPLAAN.
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115 aastat vaba
tahtlikkust Elvas –
apteekrist ja
advokaadist
koerteni
ELVA VABATAHTLIKE
TULETÕRJUJATE ÜHING

V

abatahtlike tuletõrjujate koondumine seltsidesse ja ühingutesse
oli Euroopas hoogne 19.
sajandi teisel poolel ja 20. sajandi
alguses. Vene Impeeriumi Balti kubermangus suurenesid peale 19051907 aasta revolutsiooni vabadused, rahvuslik liikumine sai veelgi
hoogu. 1907 näiteks loodi Otepääl
Eesti kool ja 1909 valmis uus koolihoone. Elvas aga asutati 1907 pritsimeeste selts ja seltsi uus hoone
valmis 1909. aastal.
Tuletõrje seltsid olid oma algperioodil ka tähtsad kohalikud
kultuurikeskused – see traditsioon
võeti Eestis üle baltisakslastelt. Ka
Elva pritsimeeste uues seltsimajas on 20. sajandi esimestel aastakümnetel tegutsenud: kool, kirik,
kohus, apteek, arst, spordiseltsid,
orkestrid, laulukoorid, näiteringid
jne. Seltsi uues hoones peeti ka

kõik kohalikud peod.
Elva Tuletõrjeseltsi 
asutamise
tõukeks oli Elva linna esimese
aukodaniku, näitleja ja lavastaja
Leopold Hanseni isa hukkumine
tulekahjus 1907. Elva Priitahtlik
Tuletõrje selts moodustati 1907. apteeker Roman Redlichi ja advokaat
Paul Martmaa eestvedamisel. Tuletõrjeseltsi esimeseks presidendiks
valiti Roman Redlich. Vene ajal legendaarseks Elva tuletõrjujaks oli
Julius Illus (1927-1994). Ta sündis
Kambja valla väiketalus, kolis Elvasse 1947 ning aastatel 1964-1992
töötas ta Elva Vabatahtliku Tuletõrje ühingu pealikuna. Ka tema järeltulevad kolm põlvkonda on tuletõrjujad ja vabatahtlikud päästjad.
Elva tuletõrje ühing saavutas kiiresti kõrge professionaalse taseme
ka kahjutulede likvideerimisel ja
tuleohutuse profülaktilises tegevuses. Pritsimeeste innukas eestvedaja enne Teist Maailmasõda oli Vabadussõja veteran Paul Martmaa,
kelle tuletõrjetegevus leidis tunnustust koguni Lääne-Euroopas.

Vallavalitsus kehtestas
Palu tee 11a detailplaneeringu

E

lva vallavalitsus kehtestas 1. augustil
Elva linnas Palu tee 11a kinnistu detailplaneeringu.
Planeeringuga nähakse ette kinnistu
kolmeks elamukrundiks jagamine ning antakse ehitusõigus kruntidele üksikelamute
ja abihoonete ehitamiseks. Pildil väljavõte
detailplaneeringu põhijoonisest, kollasega
näidatud hoonete ligikaudsed asukohad.
Detailplaneeringuga on võimalik tutvuda valla veebilehel planeeringute andmekogus www.elva.ee/planeeringud.
Lisainfo:
Maarika Uprus, planeeringuspetsialist
maarika.uprus@elva.ee või 527 1860

praeguse Elva koguduse õpetaja
Vallo Ehasalu 2016. aastal Nõos toimunud 15. Priitahtlike Pritsimeeste
Foorumil. Õpetaja Ehasalu kuulub
ise samuti vabatahtlike ridadesse.

Põhisuund ennetustööl

ELVA VTÜ ESIMEES
VALVI VÄLI.

Foto:
erakogu

Nõukogude Liidu ajal saavutas
Elvas ja selle ümbruses suure ulatuse asutuste ühiskondlike tuletõrje
postide ettevalmistamine ja nende
omavahelised võistlused, mis olid
tõesti massilised. Silmapaistvad
oma eriala asjatundjad ja fanaatikud olid Elvas: Leonard Post, Julius
Illus, Rein Saarlaid jt. Elva A-tugikomando aga saavutas vaprate
lahingväljasõitudega üle-eestilise
kuulsuse, hüüdnimega „Elva Sinised Välgud.“
Elva Tuletõrje seltsi eestvedajad läbi aegade olid ja on väga entusiastlikud, fanaatilised juhid, nt
Rein Saarlaid, Ants Prüüs ja praegu
Valvi Väli. 2017. aastal, kui Elva Vabatahtlikul Tuletõrjeühingul täitus
110 aastat, taastati ka Elva VTÜ lipp,
mille originaal asub Tallinnas Tuletõrjemuuseumis. Uue lipu õnnistas
EELK tolleaegse Valga praosti ja

Elva VTÜ põhiline tegevussuund
on ennetustöö, st ühingul ei ole
oma ruume ega väljasõiduvalmidust. Tegeletakse peamiselt tule- ja
veeohutusealase ennetustööga –
kodukülastused, veeohutusalane
ennetus- ja infotöö ning k
 oolitused.
Tänapäevane Elva VTÜ eristub paljudest teistest vabatahtlike ühendustest ühe olulise detaili poolest – 2010 aastal ühines
vabatahtlikega Lõuna-Eestis ainus,
omalaadne, veepäästekoeri treeniv
grupp, kes sai nimeks „Märjad käpad“. Grupp ühendab veepäästeks
aretatud tõugudest koeri – Newfoundlandi koerad, Leonbergerid ja
Landseerid. Gupi eestvedajaks sai
nii Päästeametis kui ka Elva VTÜs
vabatahtlikuna tegutsev Valvi Väli.
Kolm esimest koera, kellega tööle
hakati, olid Valvi enda Landseer
Mio, Newfoundlandi koer Muska ja
Leonberger Tiffany. Sel kevadel 14.
tegevushooajaga alustanud grupis

on pidevalt treenimas 10-15 koera.
Selle omalaadse ühenduse igapäevatöö peale koerte päästevõimekuseks treenimise on ohutuspäevadel
osalemine, koolide, lasteaedade,
lastelaagrite külastamine, avalikel
veeohutusega seotud suurüritustel
osalemine ja koolituste korraldamine, aga ka lihtsalt linnaruumis
liikumine eesmärgiga tutvustada
veepäästekoeri, teadvustada veeohutusega seotud probleeme ja, mis
seal salata – olla ka lihtsalt natuke
„teraapiakoeraks“, lastes end paitada, pildistada ja nunnutada. Grupi
tegevus haarab kogu Eestit. Et treeningutel saavutatut hinnata, toimuvad sügiseti tasemeeksamid.
Elva VTÜd ja selle liikmeid on
läbi aegade tunnustatud. Peatreener Valvi Välit on autasustatud III
klassi Elupäästja medaliga, Päästeamet tunnustas Elva VTÜd kui
2017. aasta parimat koostööpartnerit ennetustöös, treener Aare Ööpik sai Päästeameti Lõuna päästekeskuse tunnustuse pikaajalise ja
pühendunud tegevuse eest veeohutusalases ennetustöös ja veepäästekoerte tutvustamisel.
Palju õnne Elva vabatahtliku
päästjad!

PANE TÄHELE!
115. tähtpäeva tähistamiseks toimub 4. septembril kell 13 Elvas,
Arbi järve ääres (Pika tänava poolsel rannaalal) ohutuspäev politsei,
kiirabi ja paljude sõprade ning koostööpartnerite osavõtul. Veepääste demo-show teevad neljajalgsed päästjad.
Tähelepanu! Elva VTÜ liikmed: ühingu üldkoosolek toimub 4.
septembril kell 10 Pubi ÜksTeist ruumides. Edasi jätkame kell 11
pidulikuma osaga.

Vallavalitsus kehtestas
Tähe 2e detailplaneeringu

E

lva vallavalitsus kehtestas 19. juulil
Elva linnas Tähe 2e kinnistu detailplaneeringu.
Planeering annab ehitusõiguse krundile
ühe ridaelamu ehitamiseks. Pildil detailplaneeringu lahenduse illustratsioon koos
kavandatava ridaelamu ligikaudse asukohaga.
Detailplaneeringuga on võimalik tutvuda valla veebilehel planeeringute andmekogus www.elva.ee/planeeringud.

ASENDIPLAAN.

Lisainfo:
Maarika Uprus, planeeringuspetsialist
maarika.uprus@elva.ee või 527 1860
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2022 – RAAMATUKOGUDE AASTA

Hellenurme
raamatukogu
asutati 155
aastat tagasi
MAIA KUKK
HELLENURME RAAMATUKOGU

1

5. augustil 1867 läks Hellenurme rahvas koos laulukooriga kohaliku mõisniku, akadeemik Alexander
Theodor von Middendorffi sünnipäevale. Mõisahärrale tehti ettepanek aidata kaasa Hellenurme raamatukogu asutamisel. Mõisnikule
see mõte meeldis, ta andis raha 50
raamatu ostmiseks ja laskis mõisa puusepal teha mahuka raamatukapi. Nii hakkaski Hellenurme
Päidla-Paluojal vallakooli juures
tegutsema raamatukogu. Raamatuid laenutas kooliõpetaja. Uute
raamatute ostmiseks hakati suuremates küünides korraldama rahvapidusid, kus esinesid laulukoor
(mida juhatas ka kunstnik Konrad
Mägi isa, kes oli Hellenurme mõisa asevalitseja) ja näitering. Pidude
sissetulekud läksid raamatukogule
uute raamatute soetamiseks. Peagi
oli raamatuid 200 ringis.
Seda kogu peamegi tänasel päeval Hellenurme raamatukogu alguseks. See raamatukogu töötas 1903.
aastani, mil vallas käis revident
Riiast. Selgus, et raamatukogul
puudus ametlik tegutsemisluba.
Tsaarivalitsuse käsul raamatukapp
pitseeriti ja viidi vallamajja hoiule.
Rahvas muukis aga raamatukapi
lahti ning kandis suurema osa raamatuid enne laiali, kui raamatukogu sai ametliku tegutsemisloa.
1909. aastal otsustas Hellenurme
haridusselts „Püüe“ asutada uuesti
raamatukogu ja selleks otstarbeks
määrati 75 rubla. Ametliku tegutsemisloa saamine võttis aega. Liivimaa kubermanguvalitsuselt saadi
alles 1914. aastal kuberneri allkirjastatud tegevusluba, mille alusel
lubati Jurjevi kreisis Rõngu vallas
Kirmi külas raamatukogu avada.

KOLLEEGID MAIAST:
Piret Teedlast: Maia on hästi tore inimene – sõbralik, hooliv, kohusetundlik ja alati arvestab teistega. Ta mõtleb palju oma lugejate peale.
Imbi Elvast: Maia on asjalik, kaasamõtlev ja hea nõuandja. Lisaks on
ta ka hea kokk.

Raamatukogu esimeseks juhatajaks
sai Hendrik Urm, kes oli teeninud
tsaariarmees (mida tol ajal juhatajalt nõuti). Raamatukogu loomisega tuli otsast alata: jälle peoõhtud,
teenitud raha eest raamatute ostmine, nende laenutamine.

Lugemismaks ja
laenutuste raamat
Võrdlemisi palju andmeid raamatukogu kohta pärineb 1919. aastast.
Raamatukogu oli kõigile avatud
pühapäeviti kella 15–17. Lugemismaks oli üks mark kolme kuu eest,
lugejatelt kautsjoni ei võetud. Ruumipuuduse tõttu raamatukogu
juures lugemistuba ei olnud. Raamatute laenutustähtaeg oli neli nädalat ja üle aja käes olnud raamatu
eest oli trahv üks penn päeva eest.
Raamatukogus oli 431 eksemplari raamatuid, neist 141 köidetud ja
290 köitmata. Ilukirjandust oli 187
eksemplari. Lugejatele laenutati ka
köitmata raamatuid. Raamatukogul oli 30 tarvitajat (sh neli kooliõpilast). Laenutusi oli 1919. aastal
347. (Võrdluseks: 2021. a oli raamatukogus 66 registreeritud lugejat ja
laenutusi oli 4119).
1919. aasta rahaline sissetulek
oli 8.50 marka, sellest lugemisrahana kuus marka ja trahvirahana
2.50. Raamatukoguhoidja oli gümnaasiumiharidusega õpetaja, kes ei
saanud selle töö eest mingit tasu.
Raamatukogus oli olemas inventariraamat. Laenutatud raamatud
märgiti raamatusse, kus igal lugejal

oli oma lehekülg. Raamatukogu varandust hinnati kokku 3000 margale, millest raamatud moodustasid
2200 ja mööbel 800 marka. Raamatukogutööd takistas kohaste ruumide puudus ja aineline kitsikus.
1922. aastal tuli iga raamatu laenutamise eest raamatukogule tasuda kaks senti. Lugejaks astumisel
võeti tagatiseks kuni kaks krooni.
Raamatukoguhoidjad vahetusid pidevalt, kuni 1922 asus tööle Peeter
Värva, kes töötas sellel kohal kuni
aastani 1945.
1925. a võeti Hellenurme haridusseltsi „Püüe” raamatukogu avalikkude raamatukogude nimekirja.
Kogu Eesti Vabariigi esimese perioodi asus raamatukogu Hellenurme mõisa peahoones.

Valga rajoonist Tartu
maakonda
1945. aastal viidi raamatukogu üle
Hellenurme koolimajja – endisesse
Hellenurme mõisa aedniku majja
(tänane raamatukogu, teenuskeskus
ja kultuurimaja), kus see asub praeguseni. Raamatukogu käsutuses oli
kaks ruumi: raamatute paigutamiseks ja lugemistoaks. Et sõja ajal läks
palju raamatuid kaotsi, hakati suure
hooga kogusid taastama. Raamatukogus korraldati ka raamatunäitusi,
ettelugemisi ja kirjandusõhtuid.
1950–1989 asus Hellenurme raamatukogu Valga rajoonis. 1957 sai
raamatukogu juhatajaks Valve Tiirik, kes töötas sellel kohal kuni aastani 1983. Tore on märkida, et Valve

Hellenurme raamatukogu teenindab praegu Elva vallas
üsna väikest piirkonda, kuid siin on aktiivseid lugejaid ja
raamatukogu külastajaid.

Tiiriku isa vanaisa oli kooliõpetaja
Karl Pedak, kes oli üks nendest, kes
käis mõisniku jutul palvega Hellenurme raamatukogu asutada. Valve
Tiiriku ajal korraldati raamatukogus kohtumisi, kirjanike ja teiste
kultuuritegelastega ning pandi
suurt rõhku tööle lastega. Raamatukogu juures tegutses laste sõnakunstiring ja korraldati lastele erinevaid kirjandushommikuid.
1975. aastal nimetati Hellenurme
raamatukogu külaraamatukoguks
ja alates 1992. aastast oli raamatukogu Valga maakonnas Palupera
vallavalitsuse alluvuses. 2000ndad
aastad tõid, nagu mujalegi, ka Hellenurme raamatukokku arvutid,
printeri, avaliku internetipunkti,
raamatukoguprogrammi ja elektroonilise laenutamise.
2018. aasta lõpus kolis raamatukogu remonditud ruumidesse sama
maja esimesel korrusel. Samal aastal tulid muutused ka haldusreformi tõttu – Hellenurme kuulub
nüüd Tartu maakonda ja on Elva
valla rahvaraamatukogu. Aastast
2019 on Hellenurme raamatukogu
Rõngu raamatukogu harukogu.
Hellenurme
raamatukogu
juubelit tähistame 18. augustil, Alexander Theodor von Middendorffi sünnipäeval. Matkame
tema hauaplatsile Hellenurme
mõisa kalmistul ja hiljem peame
pikniku raamatukogu juures. Kõik
on sünnipäevale oodatud!

Lugemine teeb inimese
teadjaks
Hellenurme raamatukogu teenindab praegu Elva vallas üsna väikest
piirkonda, kuid meil on aktiivseid
lugejaid ja raamatukogu külastajaid.
Olen igati püüdnud arvestada lugejate ja nende soovidega. Sellest lähtuvalt võtsingi kasutusele raamatukogude vahelise laenutamise (RVL)
võimaluse. Raamatuid toon juurde
Elva, Rõngu, Konguta, Rannu raamatukogudest, vajadusel ka Tartust.

Raamatukogu kasutajad on aktiivselt osalenud nii täiskasvanud
õppija nädala (TÕN) kui ka muudel
üritustel ja koosolemistel. Inimestele ju meeldib suhelda ja ka oma
kätega midagi valmistada.
Põnev oli töötoas valmistada
pihlakatest, porgandist ja õuntest
moos, mis sobib hästi ka salatina
lihatoitude juurde. Retsept avaldati
raamatukogu kodulehel.
Raamatukogu on väikese huvigrupi kokkusaamise koht, kus huvitava jutu kõrvale annab hoogu ka
kook ja kohv.

Iga lugeja on eriline
Iga lugeja, iga raamatukogu teenuse kasutaja on minu jaoks eriline. Soovin siinjuures ära märkida
ja tänada aktiivsemaid lugejaid ja
külastajaid. Sel aastal selgus uus
kiirlugeja - Reet Paulus. Temal on
aastaga loetud rohkem raamatuid
kui aastas on päevi. Suured raamatusõbrad on Asta Jõesaar ja Selje
Aarna, kes päeva lõpus, une eel, ütlevad endale salaja: „Üks tund enne
und, ikka raamatuga!“ Maimu Toim
ja Ilmar Anier loevad läbi kogu
saabuva perioodika, lugemislauas
käib aktiivselt lugemas Aare Pent.
Henn Hermann on väga omapäraselt mitmekülgne lugeja. Perekond
Lepik tunneb huvi elukeskkonna ja looduse teemade vastu, sest
arvavad, et tarkuseallikas voolab
ikka ainult läbi raamatute. Nutikas Andres Vompas on meie kirglik
ristsõnade lahendaja ja arvutifänn
Vladimir Podolin surfab päevad
läbi Internetis.
Soovin, et raamatukogu on külastajate jaoks koht, kuhu oodatakse ja kus tuntaksegi end vabalt.
Parim paik nii väikses ja ometi nii armsas kohas, on mõnelegi
kindlasti meie raamatukogu. Raamatukogu olemasolu on meie kogukonnale vajalik.
Aitäh kõigile raamatukogu kasutajatele. Kohtume raamatukogus!
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KOGUKOND

Suvi täis elamusi ja maitseid Rõngu kandis
Juuni ja juuli on olnud
Rõngu kandis tulvil
meeldejäävaid elamusi
ja häid maitseid.
MARI-LIIS VANAISAK
RÕNGU RAHVAMAJA
JUHATAJA

R

õngu kandi viie tee puhvetite päiv purustas sel
aastal külastajarekordid.
Üles leiti puhvetid igas
Rõngu kandi nurgas ja nii mõneski
puhvetis tehti ka külastajarekord
800 külastajat. Peale koroona aega
on see igati positiivne tulemus ja
kindlasti aitas sellele kaasa ilmataat, kes aasta aastal hoidis selleks
nädalavahetuseks vihma ja pilved
peidus.
Külastajad jagasid ka sellel aastal kiidusõnu, kes kiitis head ilma
ja maitsvat toitu, kes nautis täiel
rinnal päeva lõpetanud rahvapidu.
Igal juhul on puhvetite päiv hea
võimalus kogukonnas miskit suurt
koos teha ja pakkuda külastajale
ehedat elamust ja sooja vastuvõttu. Siinkohal sügav kummardus
kõigi meie puhvetipidajate ees, kes
meiega aasta aastalt samasse paati hüppavad ja selle mõnusa ning
emotsiooniderohke kulgemise kaasa teevad. Märkimist väärib selle
sündmuse taga olev meeskond, kes
oma väikeste jõududega annavad
endast alati 101 protsenti.

RÕNGU KANDI VIIE TEE PUHVETITEPÄIVAL ÜLES ASTUNUD PUHVETIPIDAJAD.

See vinge sündmus ei saaks toimuda ilma sponsorite toeta: Kommipomm, VSpa, BirchLagoon,
Coop Elva, Rõngu Pagar, Terminal
Oil, A. Le Coq, Nuustaku pruulikoda ning Nõo Lihatööstus.

Ettevalmistused
järgmiseks aastaks
Samuti on käimas juba töö ja ajude
ragistamine uue aasta ootuses. Kindel on juba kuupäev – 10.06.2023
toimub taas Rõngu kandi viie tee
puhvetite päiv, mille lõpetab Rahvapidu Hiugemäe laval. Kui sa tun-

ned, et sa tahad meiega selle pöörase karusselli järgmisel aastal kaasa
teha, siis võid endast juba praegu
märku anda kirjutades mariliis.
vanaisak@elva.ee samuti on oodatud Rahvapoe korraldusmeeskonda
uued inimesed värskete ideedega.
Kui juuni algus sai avapaugu
puhvetite päeva näol, siis ilmataat
andis päikest ka jaanipäevaks ja sel
aastal küll uues kohas, sai ansambel Hoovusega maha peetud üks
äärmiselt muhe jaaniõhtu. Juuni
kuule pani punkti aga Stig Rästa,
kelle muhe hoovikontsert paitas

Rõngu keskkooli uus
direktor – Romet Piller

õpetajana Tsirguliina koolis ja
sisulisem arusaamine haridusest
viimasel kahel aastal Tartu Karlova koolis.

Oluline on koostöö

1. augustil alustas tööd Rõngu keskkooli uus direktor
Romet Piller, kes varasemalt töötas Tartu Karlova koolis
huvijuhina.

R

omet on õppinud Tartu
Ülikooli Viljandi kultuuriakadeemias kultuurikorraldust ning lõpetas sel kevadel Tartu Ülikooli haridusinnovatsiooni
magistriõpingud. Romet on pärit
Tõrvas ja jaganud end ka viimastel aastatel Tartu ja Tõrva vahel.
Peale magistriõpinguid otsustas

ta end proovile panna ja kandideeris Rõngu keskkooli direktori
ametikohale ning osutus valituks.
Romet leiab, et haridusmaastik
on väga põnev. Haridusvaldkonnas alustas Romet tööd viis aastat tagasi, kui Tõrva gümnaasium
kutsus ta draamaõpetuse õpetajaks, järgnes üks õppeaasta ajaloo

hinge. Rahvamaja sisehoov pakub
elamusi ka järgmisel suvel ja mitte ainult, koos Rannu rahvamaja
ja Linaski talu pererahvaga korraldati vahva pidu juulis Synne Valtri
bändiga ja mõtted käivad juba uute
ettevõtmiste kallal aastal 2023. On
vahva, kui mõni ettevõtja pistab
jala rahvamaja ukse vahele ja heast
ideest võib sündida vahva elamus
kõigile nautimiseks. Rahvamaja
uks on alati headele ideedele avatud, lihtsalt astu sisse ja räägi oma
mõte ja mine tea, mis sellest ühest
ideest võib veel kõik välja tulla.

ROMET MILLER. Foto: Riina Aunap

Rometi suureks kireks on teater ja
sellega plaanib ta väikesel määral
Tõrvas ka direktoritöö kõrvalt jätkata. Lisaks soovib ta ühendada
enda tööd hobidega ja ehk näeme
peagi, kuidas Rõngus kooliteatrit
õppetööga lõimima hakatakse.
Hariduses on Rometi hinnangul olulisel kohal koostöö, kool
on omaette kogukond, kus saavad
kokku kolm peamist osapoolt –
õpetajad, õpilased ja lapsevanemad. „Peame leidma võimalusi
kuidas me üheskoos areneme ja

Foto: Veronika Nikolajeva

Suvi on kindlasti hea aeg laagrite
pidamiseks ja sel aastal toimus taas
noortele mõeldud päevalaager, mis
sel korral kandis endas lõimumise
temaatikat. Pikem lugu lõimumislaagrist juba järgnevas lehes.
Rõngu rahvamaja on septembrist välja andmas ka kuukirja ning
kui soovid seda elektrooniliselt
oma e-posti saada, siis kirjuta meile
mariliis.vanaisak@elva.ee.
Seniks soovib meie rahvamaja
pere kuldset augustikuud ja kohtume juba sügishooajal uute põnevate uudistega.

õpime, sest eesmärk on meil kõigil sama.“
Kindlasti loodab Romet teha
veelgi rohkem koostööd Rõngu kogukonnaga, et kool oleks nähtav ja
kogukonnas olulise kohal ja arvestatav koostööpartner teistele organisatsioonidele ja ettevõtetele.
Elva vald ja kooli personal on
Rometi sõnul ta väga hästi ja
toetavalt vastu võtnud, ning ta
loodab, et saab piisavalt kiiresti
direktoriameti selgeks, et olla hea
eeskuju noortele julgemaks võtta
vastutust ja kandideerima olulisele ametikohtadele.
Rõngu kooli tegemistel saab silma
peal hoida nende kodulehel www.
rongu.edu.ee.
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KUULUTUSED
Muru niitmine ja aiatehnika remont,
vajadusel transport. Tel 5340 7836
Saeketaste ja -kettide teritus ja parandus.
Höövliterade teritus. Tel 5198 4130
Küttesüsteemide ja katlamajade ehitus.
Põrandaküte, radiaatorküte, soojuspumbad.
Paigaldus ja hooldus: www.torutoodtartu.ee,
info@torutoodtartu.ee, tel 5351 2612
Pottsepatööd – kaminad, ahjud, pliidid.
Tel 5348 0240
Korstnate ehitus ja remont koos vajalike
plekitöödega. Tel: 5618 9517, E-mail:
joosep.sepp@mail.ee
Sae- ja höövelmaterjali müük Annikorus.
www.balticloghouses.ee. Tel 5681 6905
Arborist ID. Ohtlikud puud. Puude, hekkide, ilupõõsaste, viljapuude hooldus. Töö
köiel ja tõstukil. Istutamine. Konsultatsioon.
Tel 5623 7782
Ohtlike puude langetamine ja hooldus.
Viljapuude lõikus, okste äravedu.
www.igihaljas.ee, tel 5650 1649

Kasumetsa küttekontor: erinevat sorti
kvaliteetsed küttepuud veoga.
Tel 5292 305, www.kasumetsa.ee
Ostan metsa- ja põllumaad. Küsi hinda.
Telefon 552 7322
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
Pelletikatlad ja soojuspumbad. Mõned
mudelid veel kiirematele saadaval! Soodsad
ja suure kasuteguriga soojuspumbad.
Küttesüsteemid OÜ tel: 5607 9997,
www.kuttesusteemid.ee
Müüa lõhutuid küttepuid koos kohale
toomisega. Info telefonil 525 1746
Pakkuda tööd asjalikule ehitusmehele ja
abitöölisele. Huvilisel saata email lühitutvustuse ja kontaktidega aadressile info@
teenustööd.ee või smsi teel tel 5672 6823
Pakume raamatupidamisteenust. Lisainfo
tel 521 9447, raamatupidamine@tsenvar.ee

Korvtõstuki teenused. Ohtlike puude
lõikus, viljapuude lõikus, rennide puhastus,
katuste pesu/akende pesu jne. www.tlo.ee,
tel 5597 7007

Pakume kopateenust 3-tonnise kopaga:
kaevamine, planeerimine, juurimine jne.
Rohkem informatsiooni www.koppland.ee
või telefonil 5854 4588

Ohtlike puude raie ja kändude
freesimine. Tel 5686 6157

Raamatute, piiblite, Tarbeklaasi vaaside, sõlgede, merevaigu, hõbeda, kellade,
märkide, müntide, maalide, seinapiltide,
kujude, keraamika ja muu vanavara ost!
Tel 5649 5292

Ostan kasvavat võsa, lehtpuu ja üraski
kahjustusega metsa. Hea hind, kerge tehnika, kvaliteetne töö. Lisainfo tel 510 9827 või
tammepalk@gmail.com

Elva Varahalduse OÜ võtab tööle

JUHI TRAKTORILE
VALTRA
Tartumaa Arendusselts (TAS) kuulutab välja Euroopa Liidu LEADER-programmi

PROJEKTITAOTLUSTE VASTUVÕTU
2022. a teine taotlusvoor
Taotlusi saab esitada 20. septembrist 20. oktoobrini 2022
Projektitoetust saavad taotleda Tartumaa Arendusseltsi tegevusrühma tegevuspiirkonnas tegutsevad mikroettevõted, mittetulundusühendused ja kohalikud omavalitsused.
Projektitaotlusi rahastatakse järgmiste strateegiliste valdkondade ja meetmete kaudu:
1. Kohalikul eripäral ja ressursil baseeruva ettevõtluse arendamine
Meede 1.1. Väiketootmise ja teenuste arendamine
Meede 1.2. Turismiettevõtluse arendamine
Meede 1.3. COVID-19 toetusmeede
2. Kogukondade võimekuse arendamine
Meede 2.1. Kohalike traditsioonide hoidmine ja arendamine
Meede 2.2. Noorte aktiviseerimine
3. Suurprojektide ja koostöövõrgustike arendamine
Meede 3.1. Suurprojektide arendamine
Taotlusvooru laekunud taotluste hindamise tähtaeg on 20. detsember 2022.
Nõustamisele saab registreeruda
kaisa@tas.ee, 5388 0054.
Infopäev taotlejatele toimub
20. septembril 2022, rohkem infot
www.tas.ee.

» Tööle asumise aeg: esimesel
võimalusel, kiire
» Töö asukoht: Elva vald
Kasuks tuleb eelnev töökogemus.
Kandideerimiseks saata CV e-aadressile varahaldus@elva.ee või postiga aadressile Kesk tn 21, Elva linn.
Lisainfo telefonil 5333 0116

Elva valla kaasav eelarve ootab ideid
Elva vallas on kaasava eelarve ideede realiseerimiseks ette nähtud sel aastal 45 000€,
mis jaotatakse piirkondade põhiselt rahvahääletusel kolme kõige rohkem hääli saanud
ettepaneku vahel.
Kaasava eelarve raames saab oma idee esitada igaüks. Ettepanekuid saab saata 1.15. septembril 2022 VOLIS-keskkonna kaudu või e-aadressil elva@elva.ee.
Eelmisel aastal oli kaasava eelarve hääletusel edukas idee rajada Puhja rulapark (167
häält), rahastuse said ka ettepanek taastada Rannu kalmistu kivimüür (147 häält) ja Annikoru kettapargi uuendamine (135 häält).
Lisainfo idee esitamise tingimuste kohta leiate: www.elva.ee/kaasaveelarve.
Lisainfo:
Kertu Vuks, abivallavanem
kertu.vuks@elva.ee
tel 5813 7086
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Nr 116

TEATED
Elva valla sündmuste kalender

Tervitame uusi
ilmakodanikke!

KUUPÄEV

SÜNDMUS

ASUKOHT

PILETI HIND

Igal neljapäeval
kell 16–19

OTT – otse tootjalt tarbijale, omatoodangu
turg

Elva keskväljaku
parkla

tasuta

kuni
30. septemeber

Näitus „Reet Kalamees, maalinäitus“

Elva kultuurikeskus

tasuta

15. / 22. / 29.
august kell 18.30

Hellenurme veskijooga

Hellenurme
 eskimuuseum
v

10 € / kord

15. august kell 21

Veskikino: Peafilm „Tagurpidi torn“,
filmi juhatab sisse Jaak Kilmi

Hellenurme
veskimuuseum

2€/5€

KultuuriKolmapäev vol 8 – Puhja seltsimaja
kollektiivide kontsert
Teater NUUTRUM lisaetendus
„Kiri kodukandist“

Elva keskväljak

tasuta

Verevi motelli
Kuurisaal

22 € / 25 €

18. august kell 11

Hellenurme raamatukogu juubel

hellenurme
raamatukogu

tasuta

18. august kell 17

Jalgpall: FC Elva vs Kohila Püsivus U17
tüdrukud
Anastasia Bardina kitarrikontsert
Improfilmi Malev 8

Elva linnastaadion

tasuta

Elva kultuurikeskus

7€

LendTeater (Elva,
Pikk 73)

registreerimisega

Gunnar LipLap

Ilse Lehtmäe

Helga Lipping

tasuta

Aleksander Soo

Tšori Hassanov

Rein Rehemaa

tasuta

Ott-Rasmus
Suurmets

Henn Sakkeus

Urmas Grünberg

Lembit Lanemann

Ilmar Anton

Marta Koppel

Heinard Pihlap

17. august kell 19
17. / 19. august
kell 19, 21. august
kell 16

18. august kell 18
19.-21. august
20. august kell 10
20. august kell 12
20. august
kell 12.30
20. august kell 15
21. august kell 11
22.-26. august
22. august kell 16
24. august
kell 9.30-16

Rõngu monument
EV taasiseseisvumispäeva puhul Rõngu
ausambale pärja asetamine
Puhja park
Eesti Vabariigi iseseisvuse taastamise
31. aastapäeva tähistamine
Puhja kirik
Eesti Vabariigi iseseisvuse taastamise kontsert.
Esinevad Ott Indermitte (bariton) ja
Marju Riisikamp (orel)
Elva linnastaadion
Jalgpall: FC Elva vs Ida-Virumaa FC Alliance
Rõngu rahvamaja
Kirbukas Rõngu rahvamaja sisehoovis
Nike Arena Elva
Jalgpall: Sportland Elva Cup 2022
Elva vallamaja
Elva vallavolikogu istung
Rannu rahvamaja
Haridustöötajate inspiratsioonipäev:
Stardi targalt!

tasuta

Bruno Kriisk

Eeva Melissa
Koltsin

Grettel Raidsoo

sündis 08.07.2022

sündis 18.07.2022
sündis 19.07.2022

sündis 11.07.2022

Bianca Ader

Nora Saskia
Kuresoo

Kaur-Jasper
Bergmann

Jaanika Jans

sündis 21.07.2022

sündis 15.07.2022

sündis 09.07.2022

Heleryn Paap

sündis 27.07.2022

Ramon Saik

Elva vald mälestab
22.12.1960-06.07.2022

10.03.1944-21.07.2022

12.05.1957-11.07.2022

tasuta
tasuta
tasuta

13.12.1935-28.07.2022

22.07.1921-22.07.2022

02.05.1949-29.07.2022

20.08.1946-23.07.2022

08.02.2002-11.07.2022

17.03.1966-30.07.2022

06.05.1948-26.07.2022

Endla Sööt

10.04.1936-15.07.2022

04.04.1931-01.08.2022

10.10.1935-27.07.2022

Ahti Kivisaar

17.10.1954-19.07.2022

07.09.1945-03.08.2022

tasuta
registreerimisega

Ulila keskuse
õueala

tasuta

28. august kell 14

Jalgpall: FC Elva vs FC Tallinn U21
Võrtsjärve Tulemuusika ÖÖ

Elva linnastaadion

tasuta

Järvemuuseum,
Limnoloogiakeskus

15 €

Konguta rahvamaja

tasuta

31. august
kell 9-14

Elva valla eakamate tervisepäev 2022

3. september
kell 10

Ruubeli rattaralli

Rõngu keskkool

5€

3. september
kell 11

Külade kärajad

Ulila keesikoda /
Ulila keskus

tasuta

7. september
kell 11

Väärikate ülikool

Elva kultuurikeskus

tasuta

10. september
kell 9-15

Mihklikuu laat

Elva keskväljaku
parkla

tasuta

24. september
kell 11-16

Maal elamise päev Elva vallas

Elva vald

tasuta

25. september
kell 12

Elva XXI meejooks

Elva staadioni parkmets

osalustasu

29. september
kell 18

Eakate päeva pidu

Puhja seltsimaja

tasuta

Elva valla leht

Lisandra Kriel

sündis 11.07.2022

sündis 16.07.2022

Ulila piirkonna perede spordipäev

LISAINFO ELVA.EE/KALENDER VÕI ELVA VALLA ÄPIST

Ronja-Mirtil Tamm

sündis 05.07.2022

sündis 08.07.2022

27. august kell 11

28. august kell 20

Johann Pungas

Siiras
kaastunne
lähedastele

Südamlik kaastunne
Milvi Pihlapile
perega abikaasa,
isa ja vanaisa

Aleksandr
Batško

Heinard Pihlapi

lahkumise puhul.

surma puhul.

Estover
Piimatööstus

Sõbrad Puhja Maanaiste
seltsist

HAUAKIVID,

PLAADID JA PIIRDED
» valmistamine
» paigaldamine

» puhastamine
» kivi asendi taastamine

Kasutame kvaliteetset Soome graniitkivi.
Indrek 5107312
www.palukivi.ee
Otepää valda, Miti küla, Palu
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