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Elva valla leht
Elva valla spordijuhiks
saab Marek Pihlak
Sihtasutus Elva Kultuur
ja Sport kuulutas möö
dunud kuul välja kon
kursi Elva spordijuhi
ametikohale. Tänaseks
on uus Elva valla spordi
valdkonna eesvedaja
selgunud ning oktoobri
kuu jooksul asub spordi

Aktiivne kogukonnaliige

juhi ametisse Marek
Pihlak.

S

A Elva Kultuur ja Sport
juhataja Ivi Tigane ütles,
et konkurss oli tihe ning
kandideerisid
mitmed
spordiinimesed, kellel kõigil oli
suur motivatsioon asuda Elva valla
spordivaldkonda juhtima ja kujun
dama. „Mareki kasuks rääkis lõpuks
siiski tugev kogukondlik taust,
mida läbi suuremate ja väiksemate
spordiürituste ja -tegemiste oleme

Elva vallas juba pikalt näha saa
nud," lisas Ivi Tigane.
Peagi ametisse asuv Marek Pih
lak sõnab: „Elva vald on aastaküm
neid olnud spordis teenäitaja –
pühendunud treenerid, kes on oma
ala parimad asjatundjad, väga head
saavutused paljudel spordialadel
ning suured kogemused erinevate
spordivõistluste korraldamisel. See
kõik vormistati suure töö tulemu
sena ka Euroopa parima spordilin
na tiitliks.“ Ta lisab, et loorberitele
puhkama jääda ei saa, sest Elva vald
vajab investeeringuid ja uusi taris
tuid, mis tooksid nii lapsed, nende
vanemad kui ka vanavanemad lii
kumise ja spordi juurde. „Tsiteeri
des Toomas Hendrik Ilvest – see,
mis meid siia tõi, edasi meid enam
ei vii,“ märkis Marek.

MAREK PIHLAK.

Foto: erakogu

Marek Pihlak on üles kasvanud Pär
nus, õppinud Tartu Ülikoolis ning
Elvasse tõid ta töö ja pereelu. Tema
haridusteed on mõjutanud aktiiv
ne profisportlase karjäär, mis on
aidanud tal kujuneda sihikindlaks
ja eesmärkidele suunatud isaks,
abikaasaks, õpetajaks ja treeneriks.
Ta on spordiklubi Altia juhatuse
liige, Elva Spordiliidu juhatuse liige
ning Elva vallavolikogu liige. Marek
Pihlak on Elva vallas korraldanud
suurüritusi nagu Elva Kohvikute
päev ja Elva Südaööjooks.

„Mareki kasuks rääkis lõpuks siiski tugev kogukondlik taust, mida läbi suuremate ja
väiksemate spordiürituste ja -tegemiste oleme Elva vallas juba pikalt näha saanud."
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LÜHIDALT
ELVA VALLA
ÜLDPLANEERING
ON AVALIKUL
VÄLJAPANEKUL

Ü

ldplaneering on ava
likul väljapanekul 15.
oktoobrini 2022. Igal
isikul on sel perioodil õigus
esitada üldplaneeringu koh
ta ettepanekuid ja arvamusi.
Palume need edastada e-aad
ressile elva@elva.ee.
Üldplaneeringuga saab tut
vuda:
» Elva valla kodulehel
elva.ee/koostamisel-uld
planeering →
» Elva linnaraamatukogus
(Tartu mnt 3, Elva linn)
» Rõngu raamatukogus (Val
ga mnt 6a, Rõngu)
» Hellenurme raamatukogus
(endine vallamaja, Helle
nurme)
» Puhja teenuskeskuses (Elva
tee 1, Puhja)
» Konguta rahvamajas (An
nikoru)
» Rannu teenuskeskuses
(Elva tee 7, Rannu)
Ootame kõiki huvilisi üldpla
neeringuga tutvuma ja tagasi
sidet andma!
Lisainfo: Maarika Uprus
maarika.uprus@elva.ee

Alates 1. oktoobrist tuuakse Rõngu
bussipeatus uue kogukonnakeskuse juurde

S

eoses Rõngu kogukonna
keskuse ehituse järjekord
se seiskumisega otsustati
kolida Rõngu bussipeatus tagasi
endisesse asukohta. Ootesaal jääb

suletuks kuni kogukonnakeskuse
lõpliku valmimiseni, kuid platsid
on valmis ning bussid saavad seal
taas ohutult peatuda.
Praegune ajutine bussipeatus

endise Kõvera Kõrtsi ees suletakse
alates 1. oktoobrist, sest seal olev
munakivitee on olnud problemaa
tiline nii jalakäijatele, bussidele
kui ka talvisel ajal lumelükkajatele.
JOONISEL NÄIDATUD RÕNGU BUSSIPEATUSE UUS ASUKOHT.
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ELVA VALLA INFO

Huvihariduse ja -tegevuse
transpordi hüvitamine

LÜHIDALT

Elva valla noored saavad
oma projektidele taas
toetust taotleda

E

lva valla noored saavad oma projektidele taotleda rahalist
toetust Elva valla noorte omaalgatusfondist. Fondi eesmärk
on arendada noorsootööd ning ergutada noorte omaalgatust
Elva valla tegevuspiirkonnas.
Oodatud on eelkõige projektid, kus kasusaajateks on peale
projektikirjutajate võimalikult paljud kohalikud noored. Toetust

võib taotleda noorteühendus, seltsing või vähemalt 7-aastane füü
siline isik. Alla 18-aastaste isikute noortegruppi peab toetuse taot
lemisel esindama vähemalt üks teovõimeline isik. 7–18-aastane
füüsiline isik võib toetust taotleda seadusliku esindaja vahendusel.
Taotlusi saab esitada 16. oktoobrini.
Toetust saab taotleda:
» Elva valla e-taotluste keskkonnas SPOKU;
» Saates taotluse paberkandjal Elva vallavalitsuse aadressile Kesk
32, Elva.

TOETUST ERALDATAKSE NOORTE TRANSPORDIKULUDE HÜVITAMISEKS
HUVIKOOLIDESSE SÕIDUKS.

Taas on võimalik Elva vallast saada toetust
noore huvihariduse ja huvitegevuse transpordi
hüvitamiseks. Taotlusperiood on avatud 1. oktoober
kuni 31. oktoober.

R

iigi eelarvest eraldatud
huvihariduse ja huvitege
vuse sihtotstarbelise toe
tusena transporditoetuste
määramist ja maksmist regulee
rib „Huvihariduse ja huvitegevuse
transporditoetuse andmise kord.“
Toetust eraldatakse rahvastiku
registri andmetel Elva vallas ela
vate 7–19-aastaste noorte trans
pordikulude hüvitamiseks sõiduks
huvikoolidesse ja huviringidesse,

kui huvialaga tegelemise koht asub
noore elukohast kaugemal kui
kolm kilomeetrit ja huvialaga tege
lemise kohta puudub tasuta ühist
ransport sobival ajal. Toetust saab
taotleda lapsevanem (või täisealine
noor) ka juhul kui piirkonnas ei pa
kuta vastava huvialaga tegelemise
võimalust.
Teise kohaliku omavalitsuse hu
vikoolis või huviringis osalemiseks
võib toetust saada tingimusel, et

Eakad kui meie
kogukonna väärtus
Oktoobri esimesel päeval tähistatakse ÜRO Peaassamblee
eestvedamisel rahvusvahelist eakate päeva, et tõsta
teadlikkust eakate heaolu küsimustes. Peale selle tänatakse
sel päeval eakaid nende panuse eest ühiskonnaelu
edendamisel.

Foto: Envato

see asub õppuri elukohale lähemal
kui Elva valla sama huviala pakkuv
huvikool või huviring.

Kui vajate taotluse täitmisel abi, siis pöörduge oma huvijuhi, noor
tekeskuse noorsootöötaja, noortevolikogu liikme või noorsootöö
spetsialisti Sirle Lüüsi poole.
Rohkem informatsiooni leiate Elva valla kodulehelt:
www.elva.ee/noorte-omaalgatusfond.
Lisainfo:
Sirle Lüüs, noorsootööspetsialist
sirle.luus@elva.ee, tel 5353 5466

Toetuse saab esitada:
» Elva valla e-taotluste keskkon
nas SPOKU;
» Elva vallavalitsuses kohapeal,
täites sellekohase taotluse;
» Elektroonilise taotlusvormi abil
(kättesaadav Elva valla kodule
heküljel).
Rohkem informatsiooni leiate
Elva valla kodulehelt www.elva.ee/
transporditoetus.
Lisainfo:
Sirle Lüüs, noorsootööspetsialist
sirle.luus@elva.ee, 5353 5466

J

ärgmine aasta toob riigi
eestvedamisel kaasa muuda
tused hooldekodude rahas
tamisel ning loodetavasti lisan
dub erinevaid võimalusi toetavate
teenuste osas, mis aitavad kaasa
võimalikult pikale 
iseseisvale
toimetulekule.
Elva valla elanikest moodus
tavad viiendiku inimesed, kes on
vanuses 65 ja enam eluaastat. See
on oluline mitmes mõttes. Meie
hulgas elab suur hulk inimesi,
kellel on väärtuslikud teadmised
ja kogemused, millele nooremad

OMA PROJEKTI ELLUVIIMISEKS ON VÕIMALIK
TAOTLEDA 600 EUROT TOETUST.

saavad toetuda. Peale selle on
omavalitsusel oluline roll toe
tamaks aktiivset ja elujaatavat
vananemist läbi erinevate sot
siaalteenuste ja tegevuste koos
tööpartnerite toel.
Aktiivne osavõtt Elva valla ea
kate päevakeskuste tegevustest,
Väärikate ülikooli loengutest ja
erinevatest üritustest teeb suurt
rõõmu. Loodame neid tegevusi
edaspidi valla erinevatesse piir
kondadesse veelgi laiendada.
Oluline teema on eakate üksil
dus. Tervisemured, liikumisrasku

Foto: Bigstock

sed, transpordiprobleemid – need
on mured, mis ei toeta aktiivset
osalemist ühiskonnaelus. Eelmi
sed kaks aastat on lisanud siia va
lemisse veel koroonapandeemiast
tingitud kodukesksuse. Märka
oma üksi elavat eakat sugulast või
naabrit. Küsi, kuidas tal läheb ja
kas on midagi, milles ta abi vajab.
Kui ise aidata ei saa, siis informee
ri piirkonna sotsiaaltöötajat, kes
leiab vajaliku lahenduse.
Elva vallavalitsus soovib
head eakate päeva kõigile meie
väärikas eas elanikele!
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DETAILPLANEERINGU TEATED

Vallavalitsus algatas
Kulbilohu 11 kinnistu
detailplaneeringu

V

allavalitsus algatas 6. septembril Elva linnas Kulbilohu 11
detailplaneeringu. Detailplaneeringu koostamisest huvita
tud isikuks on Valeroon OÜ. Ettevõte soovib saada krundile
ehitusõigust kaasaegse autolammutus- ja remonditöökoja hoone
ehitamiseks.
Peale selle määratakse liikluskorralduslikud põhimõtted, üldised
maakasutustingimused, heakorrastuse, haljastuse, parkimise ja teh
novõrkudega varustamise põhimõtteline lahendus.
Detailplaneeringu algatamise materjalidega saab tutvuda valla
veebilehel www.elva.ee/planeeringud.

ELVASSE RAJATUD MADALSEIKLUSPARK OLI 2020. AASTAL LASTE ESITATUD IDEE.

Foto: Triinu Paas

Lisainfo:
Maarika Uprus, planeeringuspetsialist
maarika.uprus@elva.ee või 527 1860

Kaasava eelarve rahva
hääletus 17.–23. oktoobril
Kõik huvilised said
15. septembri süda
ööni esitada oma ette
panekuid Elva valla
kaasavasse eelarvesse.
Ideekorje ajal laekus
kokku 8 ideed.

P

eale ideekorje lõppu vaa
tab kõik laekunud ideed
üle Elva vallavalitsus, kes
analüüsib, kas ettepanek
vastab kaasava eelarve nõuetele.
Vallavalitsus võib jätta kõrvale et
tepaneku, milles esitatud objekt ei
vasta kaasava eelarve objekti tun
nustele, sh kui objekti maksumus
ületab oluliselt kaasava eelarve ob
jekti maksimaalset eeldatavat mak

sumust või esinevad muud asja
olud, mille tõttu ei ole ettepanek
realiseeritav. Vallavalitsus edastab
ettepanekud, mis vastasid nõuetele
ja on realiseeritavad ettepanekute
sõelumiskomisjonile. Komisjon ko
guneb 28. septembril.

Toimub rahvahääletus
Sõelumiskomisjon on 11-liikmeline
komisjon, mis koosneb piirkonna
kogude- ja vallavalitsuse esindaja
test ning vallavolikogu esindajast.
Komisjon hindab ettepanekute va
jalikkust kogukonnale ja kasusaaja
te hulka ning projekti kestlikkust.
Sõelumise tulemusena selgitatakse
välja ettepanekud, mis suunatakse
rahvahääletusele.
Rahvahääletusele pääsenud ideid
tutvustatakse avalikul 3.-7. oktoob
ril valla infokanalites.
Kaasava eelarve rahvahääletuse
korraldab Elva vallavalitsus ning

Aakres ja Kongutas
muutus soojaettevõtte

A

akre
rahvamajas
ja
mõisahoones ning Kon
guta koolimajas kütte
teenust pakkunud teenusepakku
ja otsustas Elva vallavalitsusega
perioodiks 01.09.2021–30.06.2024

sõlmitud hankelepingu erakorra
liselt üles öelda. Kiirelt saabunud
külmad sügisilmad on toonud
kaasa vajaduse viivitamatult
tagada soojaga varustatus nen
dele Elva vallavalituse halla

see toimub elektrooniliselt VOLIS
keskkonnas. Hääletada saavad kõik
vähemalt 16-aastased, kes rahvasti
kuregistri järgi elavad Elva vallas.
Hääletamiseks avatakse hääletus
punktid teenuskeskustes, suurema
tes poodides, raamatukogudes ja
koolides.
Kõikide esitatud ideedega saab
tutvuda elva.ee/kaasaveelarve.
Ideede avalik tutvustus toimub 3.-7. oktoobril valla erinevate infokanalites. Rahvahääletus
toimub VOLIS keskkonnas 17.-23.
oktoobril.
Elva vallas on kaasava eelarve
ideede realiseerimiseks ette nähtud
45 000 eurot, mis jaotatakse piir
kondade põhiselt rahvahääletusel
kolme kõige rohkem hääli saanud
ettepaneku vahel.
Lisainfo:
Kertu Vuks, abivallavanem
kertu.vuks@elva.ee, 5813 7086

tavatele asutustele saabuvaks
kütteperioodiks.
Soojaettevõte Elva Soojus OÜ
on läbirääkimiste tulemusena
nõustunud võtma üle Aakre ja
Konguta katlamajade hooldami
se ning tagama hoonete varusta
mise soojaga.
Lähinädalate jooksul paigal
datakse ja seadistatakse Aakresse
ka uus konteinerkatlamaja.

JOONISEL NÄIDATUD PUNASEGA PLANEERITAVA
ALA ASUKOHT.

Vallavalitsus kehtestas
Käärdi tee 5 kinnistu
detailplaneeringu

V

allavalitsus kehtes
tas 6. septembril
Elva linnas Käärdi
tee 5 kinnistu detailpla
neeringu.
Detailplaneeringuga
jagatakse kinnistu kaheks
elamukrundiks ning mõ
lemale krundile antakse
ehitusõigus ühe ridaelamu
(3-boksiga) ehitamiseks.
Detailplaneeringuga
saab tutvuda valla veebi
lehel www.elva.ee/planee
ringud.
Lisainfo:
Maarika Uprus,
planeeringuspetsialist
maarika.uprus@elva.ee
või 527 1860

PILDIL VÄLJAVÕTE DETAIL
PLANEERINGU PÕHI
JOONISEST, PRUUNIGA
NÄIDATUD PLANEERITUD
HOONETE LIGIKAUDSED
ASUKOHAD.
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KOGUKOND

Elva inimeste muresid a
 itab
septembrist lahendada u
 us
piirkonnapolitseinik
Septembrist alustas

Ta lisas, et Elva valla eripäraks on
hulk suurüritusi, millel politseini
kud silma peal hoiavad. „Lisaks ta
vapolitseinikele on meil seejuures
abiks ka tragid ja tegusad abipolit
seinikud, kellest politseile ja ko
gukonnale igapäevase turvalisuse
tagamisel suur tugi on. Samas saa
vad lisaks ametnikele kogukonna
turvalisusesse oma panuse anda ka
kohalikud inimesed ise,“ tõdes Vahi.

Elva vallas piirkonna
politseinikuna tööd
Kunnar Vahi, kes on pika
politseistaažiga ning
töötanud erinevatel
ametikohtadel.

„A

lustasin
tööd
konstaablina, siis
olin
Tallinnas
keskkriminaal
politseis ning olen lahendanud ka
noortega seotud probleeme. Vii
mased aastad on aga möödunud
Tartumaa piirkonnagrupis, kus
olen tegelenud kogukonna mu
rekohtadega, abistanud ja nõus
tanud oma piirkonna inimesi
politseilistel teemadel ning tege
lenudki peaasjalikult konkreetset
piirkonda ja seal elavaid inimesi
puudutavate murede ja rõõmude
ga," kirjeldas vastne Elva piirkon
napolitseinik Kunnar Vahi.

Turvalisus algab meist
KUNNAR VAHI.

Foto:
erakogu

Kunnar märkis, et tahab olla
uues piirkonnas nõu ja jõuga abiks
vallakodanike muredele ja rõõmu
dele. „Olgu mureks peretüli, naab
rite vahel tekkinud arusaamatused,
vargused, liiklusalased küsimused
või noortega seotud probleemko
had – piirkonnapolitseinikuna on
minu telefon ning meilpostkast
oma inimeste jaoks avatud ning
minu poole võib julgelt mures
pöörduda,“ märkis ta.

„Turvalisus algab meist endast ja
kui lukustame koduuksed, käitume
liikluses eeskujulikult ning oleme
ka muidu õiguskuulekad, ongi juba
meie kodukant palju parem paik.
Üheskoos ühiste eesmärkide nimel
tegutsedes, märgates, hoolides ja
vajadusel sekkudes, ongi Elva vald
turvaline ja hea paik kõigile!“
Piirkonnapolitseiniku poole
saab murede ja rõõmude korral
pöörduda e-aadressil kunnar.
vahi@politsei.ee või telefonil
5330 7120. Kui aga vajad kiiret
sekkumist ja abi, tuleb helistada
häirekeskuse telefonil 112.

Kunnar tahab olla uues piirkonnas nõu ja jõuga abiks vallakodanike muredele ja rõõmudele: „Minu telefon ning meilpostkast on
inimeste jaoks avatud ning minu poole võib julgelt pöörduda.“

LÜHIDALT
UUS TÖÖTAJA
ELVA VALLAVALITSUSES

Sotsiaaltööspetsialist –
Ene Kütt

E

ne Kütt asus Elva vallavalit
susse tööle septembri algu
sest, kui Rõngu piirkonna
senine sotsiaaltööspetsialist pen
sionile suundus.
Foto:
ENE KÜTT.
Ene peamine ülesanne on sot
Triinu Paas
siaaltöö koordineerimine Rõngu piir
konnas.
Ene nõustab abi vajavaid isikuid erinevates sotsiaalhoolekan
dealaste küsimuste lahendamisel ning abistab sotsiaalhoolekan
dealase abi saamiseks vajaliku taotluse vormistamisel. Muu hulgas
korraldab ta abivajajatele sotsiaalabitoetuse ja sotsiaalteenuste osu
tamist ning selgitab taotluse esitamisel või abivajaduse ilmnemisel
välja abi vajaduse ja ulatuse.
Ene omab kõrgharidust sotsiaaltöö erialal.
Kontakt: tel 513 9352 / ene.kutt@elva.ee

Väärikate ülikooli
loengukava Elvas
» 5. oktoober: Astrofüüsika algteadmised.
Ene Ergma, Tartu Ülikooli emeriitprofessor, akadeemik.
» 2. november: Pilguheit Eesti surmakultuurile.
Tiia Ristolainen, Tartu Ülikooli elukestva õppe keskuse juhataja,
folkloristikadoktor.
» 7. detsember
Teema ja lektor on kooskõlastamisel. Täpsem info lähiajal.
Lisainfo: Teele Kravtšenko,
teele.myller@gmail.com või telefonil 5858 6264

Elva valla õpetajad on
pälvinud maakondlikud
haridusvaldkonna
tunnustused

Tartumaa aasta klassiju
hataja kategoorias:
» Kätlin Tatar, Elva
gümnaasium

Tartumaa omavalitsuste liit tunnustab maakonna haridustöötajaid,

Tartumaa aasta tugispet
sialisti kategoorias:
» Riina Kõrgesaar,
Puhja lasteaed

Tartumaa aasta huviala
õpetaja kategoorias:
» Margit Aidla, Elva
gümnaasium ja Elva
Spordiliit

hariduse sõpru ja haridustegusid ning on välja kuulutanud Tartu
maa aasta õpetaja 2022 konkursi laureaadid. Tunnustused on teiste
seas pälvinud ka mitmeid Elva valla õpetajaid.
Tartumaa aasta lasteaiaõpetaja
kategoorias:
» Eva Kitsnik, Konguta kool
» Käthlin Naarisma, Rõngu
lasteaed Pihlakobar

Tartumaa aasta klassiõpetaja kate
goorias:
» Astrid Külaots, Konguta kool
» Monika Tasa, Elva gümnaa
sium

TARTUMAA AASTA
ÕPETAJA MÄRK.

Pilt:
Roman Tavast

Tartumaa aasta õppeasu
tuse juhi kategoorias:
» Marge Jaasi-Tamm,
Rõngu lasteaed Pihla
kobar

Aitäh teile hindamatu panuse eest
ja palju õnne tunnustuse puhul!
Tunnustused antakse üle Tartu
linna ja maakonna haridustööta
jate tänusündmusel, mis toimub
reedel, 30. septembril kell 14 Tartu
Ülikooli raamatukogu konverentsi
saalis.
Igast kategooriast üks kandi
daat (piirkondlik nominent) on
esitatud ka üleriigilise konkursile.
Üleriigilised laureaadid selguvad
8. oktoobril Haridus- ja teadus
ministeeriumi korraldataval galal
„Eestimaa õpib ja tänab“ Pärnu
kontserdimajas.
Kõik Tartumaa aasta õpetaja
2022 laureaadid on leitavad Tartu
maa Omavalitsuste Liidu kodule
helt tartumaa.ee.
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Sotsiaalkindlustusamet pakub
tasuta riiklikku perelepitusteenust

LÜHIDALT

seda pakub Sotsiaalkind

NOORTE
TUNNUSTUSKONKURSS „HEA
EESKUJU 2022“
OOTAB
KANDIDAATE

lustusamet. Teenus on

5. oktoobrini saab esita

lapsevanematele tasuta.

da kandidaate Hea Ees

Septembri algusest käi
vitus perelepitusteenus
riiklikul tasandil ning

kuju tunnustuskonkursi

Seni pakuti perelepitus

le, millega tunnustatakse

teenust kohaliku oma

noori, kes on oma vabast

valitsuse või perede enda

tahtest viinud kodukan
dis ellu midagi sellist,

rahastusel.

mis väärib tähelepanu ja

P

erelepitusteenus on mõel
dud ühise alaealise lapse
või laste lahku läinud või
lahkuminevatele lapseva
nematele, kel ei ole õnnestunud
kokku leppida lapse elukorraldus
likes küsimustes (näiteks nagu
suhtluskord või elatis). Perelepitus
teenust viib läbi perelepitaja, kes
neutraalse osapoolena aitab lapse
vanematel oma mõtteid vahendada
ja erimeelsusi lahendada.
Riikliku
perelepitusteenuse
seaduse jõustumisega algab tihe
koostöö kohtutega. Kui kohtule
esitatakse avaldus, mis puudutab
lapse suhtluskorda, suunab kohus
vanemad üldjuhul esimesena pe
relepitusse. Erandiks on pered, kus
vanem on olnud teise vanema või
lapse vastu vägivaldne.
Uue muudatusena lisandub ka
laste kaasamine. See annab võima

tunnustamist.

H
TEENUS AITAB ELU PEALE LAHKUMINEKUT LASTE JAOKS VÕIMALIKULT VALUTULT
KORRALDADA.

luse, et ka nemad oleksid protsessis
paremini kuuldavad ja nende arva
musega arvestatakse. Laste kaasa
mine perelepitusse toimub lapse
vanust ja valmisolekut arvestades.

Perelepitusteenus
aitab lapsevanemaid
Teenuse saamiseks tuleb perel
esitada Sotsiaalkindlustusametile taotlus iseteeninduses või
e-aadressile
info@sotsiaalkind
lustusamet.ee. Taotlusesse tuleb
märkida nii vanemate kui ka laste
andmed ja kirjeldada, milles on eri

Baltimaade suur
kiskjate uuring

K

äimas on kolme Baltimaad
hõlmav ühisuuring ini
meste suhtumise kohta
suurkiskjatesse, mille abil soovi
takse välja selgitada ühiskonnas
hetkel valitsevat suhtumist suur
kiskjatesse ning võrrelda käes
oleva uuringu tulemusi eelmise,
aastatel 2003-2006 läbi viidud
uuringu tulemustega.
Oma elutegevuse käigus puu
tuvad suurkiskjad aeg-ajalt kokku

inimesega, mistõttu peab nende
liikide kaitse- ja ohjamistege
vuste kavandamisel arvesse võt
ma ka inimeste suhtumist. Kahe
uuringu vahel on nii ühiskonnas
kui ka looduses toimunud mit
meid muutusi (linnastumise
suurenemine, kiskjate arvukuse
muutused, intensiivne metsaraie,
lambakasvatuse ja mesinduse
populaarsuse kasv), mis võivad
mõjutada inimeste ja kiskjate va

meelsused tekkinud. Perelepitus
on vabatahtlik, seega peavad mõ
lemad vanemad andma nõusoleku
teenusel osalemiseks.
Riikliku perelepituse oluline info
on koondatud sotsiaalkindlustusa
meti kodulehele sotsiaalkindlustu
samet.ee/et/riiklik-perelepitustee
nus, kust leiab nii koordinaatorite
kontaktid, juhendmaterjale lapse
vanematele kui ka muud infot tee
nusel osalemise kohta.
Igal aastal pöördub last puudu
tavate küsimuste lahendamiseks
kohtu poole ligi 4000 inimest. Sot

helisi suhteid ning laiemalt ühis
konna suhtumist suurkiskjatesse.
Uuring toimub veebiküsitluse vormis ning sellele saab
vastata kui skaneerite oma nutiseadmega artikli juures olevat
QR-koodi. Küsimustiku täitmine
võtab aega umbes 20 minutit ja
palume see võimalusel lõpuni
vastata. Täites küsimustikku, ai
tate kaasa nii suurkiskjate tea
duspõhisemale majandamisele
kui ka konfliktide vähendamisele
suurkiskjate ja inimese vahel.
Lisainfo:
Tartu Ülikooli terioloogia
õppetool,

Foto: Canva.com

siaalkindlustusameti
lastekaitse
osakonna 2021. aasta pöördumis
test moodustasid hooldusõiguse
ja perekonnaõigusega seotud küsi
mused kokku ligi neljandiku kõigist
pöördumistest. Sealjuures lasteabi
telefonile helistati mullu hooldus
õigusega seotud küsimustes kokku
872 korral. Sotsiaalkindlustusameti
peadirektori Maret Maripuu sõ
nul rääkis riikliku teenuse kasuks
mitu asjaolu: soov toetada peresid
ja tagada teenuse ühtlane kvaliteet
ning kättesaadavus kogu Eestis.

Maris Hindrikson
(maris.hindrikson@ut.ee),
Egle Tammeleht
(egle.tammeleht@ut.ee),
Harri Valdmann
(harri.valdmann@ut.ee).

ea Eeskuju 2022 tun
nu s t u s ko n ku rs i l e,
mis toimub sel aastal
juba viieteistkümnendat kor
da, saab esitada kuni 19-aas
taseid noori või kuni 10-liik
melisi noortegruppe, kes on
aktiivsed, panustavad oma
tegevusega kogukonda ning
on heaks eeskujuks. Oluline ei
ole teo suurus, vaid see, mis
sugust mõju see teistele ühis
konna liikmetele avaldab. Hea
Eeskuju konkursi eesmärk on
näidata, et noored ei ole mitte
ainult meie tulevik, vaid nad
loovad tulevikku juba tänasel
päeval.
Esitatud taotluste seast va
lib žürii välja 15 finalisti, kelle
hulgast selgub laureaat, ning
välja antakse ka Suurima Jul
guse tiitel.
Hea Eeskuju tiitli pälviv
noor saab konkursi peatoe
tajalt Swedbankilt preemiaks
1700 eurot. Peale selle antak
se sel aastal välja ka Suurima
julguse tunnustus ehk noor,
kes on seisnud teiste eest saab
Telia poolt tunnustatud tah
velarvutiga.
Konkursi finaliste tänatak
se Laheda Koolipäeva noorte
konverentsil toimuval tänu
galal 10. novembril.
Kandidaate saab esitada
5. oktoobrini 2022 veebiaadressil www.heaeeskuju.ee.
Esitajaks võib olla nii eraisik,
asutus kui ka kandidaat ise.
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2022 – RAAMATUKOGUDE AASTA

Rõngu
raamatukogu

inimesed. Raamatukogu võiks olla
koht, kus saab õppida, nautida lu
gemist, mängida, suhelda ja jagada
kogemusi teistega.
Oled raamatukogus töötanud
veel vähe aega. Kas midagi on
Sind seni üllatanud, nii heas kui
halvas mõttes?
Olen nüüdseks kaheksa kuud
raamatukogus töötanud. Heas
mõttes üllatus on see, et inimesed
endiselt hindavad raamatuid ja
suhtuvad raamatukokku positiiv
selt. Koostasime ka rahulolu-uu
ringu ja tulemused olid üle ootuste
head. Kui tahta arengukohti välja
tuua, siis soovin, et rohkemad ini
mesed jõuaksid meie raamatuko
guüritustele, siis on meil ka neid
põnevam korraldada. Jälgige infot
meie Facebooki lehel ning Elva val
la Kultuuriaknas. Teretulnud on
lugejate ettepanekud ja tagasiside
kõige kohta, mis raamatukogu puu
dutab. Jätkub koostöö lasteaedade
ja kooli ja noortekeskusega ning
võtame osa Maal elamise päevast,
Täiskasvanud õppija nädalast, Raa
matukogupäevadest ning Raama
tukogude aasta sündmustest.

Rasmus Toompere:
„Inimesed hindavad endiselt
raamatuid“

R

aamatukogu on Rõngus
tegutsenud juba alates 19.
sajandi lõpust. Alguses,
nagu paljudes kohtades,
oli tegemist kohaliku seltsi raama
tukoguga. On teada, et 1900. aastal
tegutses Rõngus ka lugemisring.
1911 oli Rõngus koguni kolm raama
tukogu. Praegune Rõngu raamatu
kogu hõlmab peakogu Rõngus ja
neli harukogu (Hellenurme, Teed
la, Valguta, Koruste). Palju aastaid
juhatas Rõngu raamatukogu tööd
aktiivne kogukonnahing Laine
Meos. 2022. aasta on Rõngu raama
tukogule muutuste aasta. Aasta al
guses asus tööle uus raamatukogu
direktor Rasmus Toompere ja aasta
lõpul on oodata täiesti uude majja
kolimist.
Et Rasmus on parajasti nädala
sel praktikal Tallinna keskraamatu
kogus, vestlen temaga e-posti teel.
Kuidas juhtus, Rasmus, et Sinust
sai raamatukogu töötaja?
Tundsin, et mingit muutust on
ametialaselt vaja ja enda jaoks pai
ka pandud valdkondadest hakkas
Rõngu raamatukogu töökuulutus
silma ja nii ta läkski. Selle taga oli
ikkagi soov ja tahe. Töökogemuse
mõttes olen siiani töötanudki pea
miselt haridus- ja kultuurivald
konnas.

RASMUS TOOMPERE.

Milline on Rõngu raamatukogu
ja missugusena näed seda peagi
valmivas uues majas?
Rõngu raamatukogu asutusena
hõlmab viit maja, mis on kõik oma
ajaloo ja näoga. Raamatukogud on
oma lugejate ja töötajate nägu ning
usun, et kõigil harukogudel on mi
dagi tervikusse lisada. Meie raama
tukoguperre kuuluvad peale Rõngu
maja veel ka Hellenurme, Teedla,
Valguta ja Koruste harukogude ma
jad. Rõngu raamatukogu, kui maja,
on uhke, et asub niivõrd ajaloolises
kohas ja teede sõlmpunktis. Arves
tades koha väiksust on siin üsna lai
valik raamatuid ja mis samuti olu

Tulimäel toimuvad
metsatööd üraskirüüste likvideerimiseks

A

nname teada, et RMK
kavandab Tulimäel kõr
gendatud avaliku huviga
alal raieid üraskirüüste likvidee
rimiseks ning edasise leviku oh
jamiseks.
Raieid on plaanis teha nii sa
nitaarraiena, mille käigus eemal
datakse kahjustatud puud, kui
ka lageraiena aladel, kus üraski

KUUSE-KOOREÜRASKI TEGUTSEMISJÄLJED.

Foto:
Tõnu Pani,
Wikimedia

line – töötajatena aitame ja nõus
tame kogu oma teadmistega kõiki
lugejaid mis tahes küsimustes, olgu
selleks arvutialane probleem või
muu infopäring. Uue maja ootus on
mõistagi kohalike elanike seas suur
ja ootan minagi. Värskemates ruu
mides saame teha hüppe mineviku
raamatukogust tuleviku raamatu
kokku. Neid asutusi nähakse ko
gukonna- ja teabekeskustena ning
vaba aja veetmise kohana. See muu
dab kindlasti ka teiste vallaasutuste
kokkupuutepunkte raamatukoguga
ning kujundab meie maja raama
tute laenutamise kohast tarkuse ja
loovuse keskuseks, kus esikohal on

kahjustuse tulemusel on mets
surnud. Raie käigus jäetakse kas
vama elujõulisi säilikpuid puulii
kidest, mida üraskikahjustus ei
ohusta.
Palume mõistvat suhtumist –
raie eesmärk on tagada, et üraski
kahjustus ei leviks edasi Tulimäe
metsa praegu veel elujõulistele
kuusikutele. Aladele, mis jäävad
üraskikahjustuse tõttu lagedaks,
istutakse esimesel võimalusel
uued puud.
Lisainfo:
Toomas Haas
RMK Tartumaa metsaülem
tel 515 5090 / tartumaa@rmk.ee

Millega tegeled vabal ajal?
Vabal ajal tegelen oma laste ja
nende huvialadega. Ise käin meel
sasti jalgsi- ja jalgrattamatkadel,
huvitun spordist ja juhin korte

riühistut. Tunnen, et pean olema
pidevalt mingis arengus ja seadma
endale eesmärke. Endiselt on kodus
ka paar muusikainstrumenti, sest
olen pool elu bändides mänginud.
Vahel kirjutan ka ise laulutekste.
Kas Sul ka lugemiseks aega jääb?
Mis on Sinu lugemislaual praegu
ja mida soovitaksid teistele?
Mulle meeldib mõelda, et luge
mine ise pole peamine, vaid loetav
sisu. Loeme ju pidevalt midagi. Iga
ühele on nii raamatukogus kui poes
midagi meelepärast ja jõukohast.
Tulge raamatukokku ja leiame sel
le üles. Isiklikult on perioodid väga
erinevad. Kevadel ahmisin kaks
ilukirjanduslikku raamatut näda
las, praegusel perioodil tegelen eri
alakirjandusega, et uusi teadmisi
saada. Ilmselt oleneb aastaajast ja
tähtede seisust, mida loen. Raama
tukogus töötades tuleb tegelda ka
sisukokkuvõtete lugemise ja raa
matute sirvimisega.
Rasmus Toomperega vestles Pille
Rekker Elva linnaraamatukogust.

KÜSIMUS LUGEJATELE:
Mis aastal kolis Rõngu raamatu
kogu praegustesse ruumidesse?
Vastused võib saata rongu.raamatu
kogu@elva.ee või helistada 745 9311.
Õigesti vastanute vahel loosime
10. oktoobril välja auhinna.
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Kodune
kompostimine
säästab loodust
ja rahakotti
Iga aiapidaja teab, et lopsakad taimed vajavad
rammu, mida pakub viljakas muld. Väetavate
omadustega komposti saab aga igaüks ise vähese
vaevaga valmistada biojäätmetest.

E

esti kodudes tekib igal
aastal 300 kilogrammi
jäätmeid inimese kohta.
Sellest ligi kolmandiku
moodustavad köögis ja toiduval
mistamisel tekkivad biojäätmed.
Biojäätmed on näiteks riknenud
puu- ja köögiviljad ja nende koo
red, munakoored, kohvi- ja teepaks
koos filtriga, majapidamispaber ja
salvrätid, aga ka lõikelilled ja ilma
potita toataimed koos mullaga.
Toidujäätmeid võib koguda bio
jäätmete konteinerisse ja ära anda
jäätmevedajale, kuid neid saab
ka ise aiataimede väetise tarbeks
kompostida. Kompostimine ei ole
kindlasti üle jõu käiv tegevus, küll
aga vajab see veidi kannatlikkust,
tahet ja teadmisi.
Enne kompostimisega alusta
mist tuleks veenduda sobivate tin
gimuste ja kompostri olemasolus,
aga mõelda ka sellele, kes protsessi
eest vastutab, vajadusel kompos

ti segab, kas kohapeal on võimalik
komposti kasutada jms.
Eesti Maaülikooli veekaitse ja
jäätmekäitluse professori Mait
Kriipsalu sõnul tuleks komposti
misest mõelda kui küpsetamisest –
igaühel on oma retsept ja lähteai
ned. „Aga millises vahekorras neid
lähteaineid panna, seda tuleb kat
setada,“ selgitab ta.
Materjalide tasakaal selgub
katsetamise käigus, kuid on kaks
aspekti, mis aitavad eduka tule
museni jõuda. „Esimesi asju, mil
lele mõelda, on piisava hapniku
olemasolu. Kui seda on vähe, siis tu
leb võtta hark või varras ning kom
post läbi segada,“ õpetab Kriipsalu.
Samuti tuleks jälgida niiskust. Sa
mas kui niiskust on kompostitavas
materjalis liiga palju, siis hakkab
see mädanema. Seetõttu on vajalik
komposti kaitsta ka liigse vihma
eest. Vastupidises olukorras, kus
kompost jääb liiga kuivaks, võib

BIOJÄÄTMETE ELUKAARE JOONIS.

seda veidi kasta. „Niiskuse sisaldu
se määramiseks võta peotäis ja pi
gista,“ soovitab Kriipsalu. „Kui vett
ei tilgu ning kompost on hea mulla
lõhnaga, kohev ja struktuurne, on
see valmis.“
„Päris metsa ei lähe kompost
kunagi,“ julgustab Kriipsalu. Valmi
nud komposti saab kasutada aias
väetisena. Eelkõige sobib kompost –
sõltuvalt sellest, mida on kompos
titud – õis- ja lehtdekoratiivsete
või ka söögitaimede kasvatamisel
kasutamiseks.

Kompostri võib ise
ehitada
Kompostreid leiab kaubanduses
mitmesuguseid: on lihtsamaid,

aga ka näiteks temperatuurianduri
ja soojendajaga variante, et talvel
õues kompost ära ei külmuks. Va
limisel tasuks läbi mõelda, kuhu
on plaanis kodus komposter pai
gutada ning mida võimaldab raha
kott. Poes müüdavate kompostrite
hinnad ulatuvad kohati mitmesa
ja euroni. Tegelikult võib koduse
kompostri ka ise ehitada, kui vastav
materjal on selleks olemas. Tihti
jääbki ehitustegevuse käigus lühe
maid lauajuppe üle ja siis on hea
võimalus neid kompostri tegemi
seks ära kasutada.
Kohalikud omavalitsused on
kompostritele seatud tingimused
välja toonud oma jäätmehooldu
seeskirjades ja need võivad Eesti

Käitumisjuhised erinevateks olukordadeks
Reisimine
Ilmade jahenemisel otsitakse üha
rohkem võimalusi reisimiseks.
Kuid peale vaatamisväärsuste väl
ja otsimise on mõistlik panustada
oma aega ka laiemale eeltööle.
» Tutvuge sihtriigi ohtudega ja
tehke selgeks hädaabinumber.
» Registreerige oma reis Eesti
välisministeeriumi veebilehel.
» Hoidke lähedasi oma reisiga
kursis.
» Kui vajate konsulaarabi, võtke
ühendust Eesti välisministee
riumiga.
» Järgige asukohariigi soovitusi ja
korraldusi.

Kuidas välisriiki minnes kriisi
olukorraks valmis olla?
» Tutvuge välisriiki reisimisega
seotud info ja soovitustega
Välisministeeriumi veebilehel
reisitargalt.vm.ee või mobiili
rakenduses Reisi Targalt. Sealt
leiate reisiinfo riikide kaupa.
» Registreerige oma reis Välismi
nisteeriumi veebilehe reisitar
galt.vm.ee/registreerimine. Nii
saab Välisministeerium kriisi
olukorras abivajajatega kiiresti
ühendust võtta.
» Teavitage lähedasi oma reisiplaa
nidest, jätke neile oma kontakt
andmed ning reisikindlustus
poliisi ja reisidokumendi koopia.

» Tehke endale selgeks kohalik
hädaabinumber ning käitumis
juhised õnnetuste puhul.
» Salvestage oma telefoni ja kirju
tage üles lähima Eesti esinduse
kontaktandmed ja Välisminis
teeriumi ööpäevaringne valve
telefon +372 5301 9999.
» Sõlmige reisikindlustus ja tehke
selgeks, millistes olukordades
kindlustus kehtib.
» Euroopa majanduspiirkonna
riikides ja Šveitsis reisides on
kasulik taotleda endale Euroopa
ravikindlustuskaart.
» Võtke välisriiki reisides kaasa ka
sularaha.
Eesti elanikkonnakaitse käitu

misjuhiseid saab kasutada ka välis
riigis ohtu sattudes. Infot riikides
levivate nakkushaiguste ja reisieel
se tervisekontrolli läbimise kohta
saab Terviseameti veebilehelt www.
vaktsineeri.ee/reisivaktsineerimi
ne-ja-profulaktika.
Kuidas tegutseda, kui olete välisriigis sattunud kriisiolukorda?
» Järgige asukohariigi ametkonda
de soovitusi ja korraldusi.
» Kui asukohariigis või piirkonnas
on ulatuslikum kriisiolukord,
teavitage olukorrast lähedasi.
» Kui vajate konsulaarabi, võtke
ühendust Eesti Välisministee
riumiga valvetelefonil +372 5301

Autor: Keskkonnaministeerium

eri paigus pisut erineda. Üks kindel
reegel on, et aeda paigutatav kom
poster peab olema pealt kinnine, et
takistada lindude ja metsloomade
ligipääsu. Elva vallas peab kom
postri ja kinnistu piiri vahekaugus
olema kolm meetrit. Kompostri
võib sellise tingimuse olemasolul
kinnistu piirile lähemale paigutada
vaid naabrite omavahelise kokku
leppe olemasolul. Elva valla jäät
mehooldus eeskirjaga saab tutvuda
valla veebilehel www.elva.ee/jaat
memajandus.
Lisainfo:
Margit Berg-Jürgens, Elva valla
keskkonnaspetsialist
tel 5305 2500
margit.berg-jurgens@elva.ee

9999 või Facebooki Veebikonsuli
(www.facebook.com/veebikon
sul) kaudu.
Konsulaarabi käigus antakse abi
vajajale infot edasiseks tegutse
miseks, nõustatakse suhtlemisel
kohalike ametiasutustega, abista
takse kontaktide otsimisega, va
hendatakse suhtlust lähedastega
Eestis, antakse keeleabi, toetatakse
dokumentide kättesaamisega ning
vajaduse korral aidatakse organi
seerida kannatanu tagasipöördu
mist Eestisse.
Konsul ei saa tasuda isiku eest
kulusid, mis on vajalikud ravi saa
miseks, õigusabiks, reisipiletite
ostmiseks, majutuseks või muuks,
kuid aitab vajadusel võtta ühen
dust lähedastega ning nõustab
rahaülekannete tegemisel.
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MEELESPEA RÜHMA LAPSED ARBI JÄRVE ÄÄRES.

LIIKLUSNÄDAL PUHJA LASTEAIAS.

Meelespea rühm võttis ette
õppereisi, et näha rongi

kõik sildid ja märgid ning räägiti,
mis seal kirjas ja miks neid vaja on.
Tutvuti uute sõnadega nagu raud
teerööpad ja perroon. Kui rong üks
kord Tartu poolt saabus, oli elevust
nii palju, et lapsed oleks tahtnud
kohe peale minna. Seekord piirduti
reisijatele lehvitamisega ning ron
gisõit jääb järgmiseks korraks.

Septembri teine nädal oli Puhja lasteaias liiklusnädal. Terve lasteaia pere
õppis liiklemist nii teoorias kui ka praktikas, nii jala kui ka jalgratastel.

Piknik järve kaldal

Kohale olid toodud liiklusmärgid ja kaks valgusfoori (Ramudden OÜ),

Kui rong oli uudistatud, viis tee
edasi saiapoodi „Kooki tahad?“.
Kaasa saadi soojad kaneelisaiad,
mis laste jaoks pooleks lõigati.
Plaan oli pidada piknik järve ääres
mänguväljaku lähedal. Teel sinna
märgati vallamaja ja selle ilusat
treppi, mis lausa kutsus grupipilti

mida maalapsed just iga päev ei näe.

M

eelespea rühm, kus
käivad 3–4-aastased
lapsed, võttis liiklus
nädalal ette väikese
seikluse eesmärgiga näha rongi.

Seiklus sai alguse Puhja bussijaa
mast, kus istuti tasuta liinibussile
ja sõideti Elva. Paljude laste jaoks
oli see päris esimene kord sõita
liinibussiga. Bussijuht oli lahke ja

sõbralik onu, kel jätkus „tere“ igale
lapsele eraldi. Sõit sujus ladusalt.
Kohale jõudes alustati kohe vaksa
liga tutvumist, sest kõik rongiga
seonduv oli tähtsaim. Uuriti läbi

Kiriku uudiseid
suvest ja sügisest

A

ugusti keskel toimus
Puhja pastoraadis kristlik
noorte meedialaager 16
osalisele ja kuna laagri korralda
jad olid ka valdavalt noored, lõi
kaasa üle 20 noore inimese. Peale
praktiliste foto- ja video-oskus
te omandamise said laagrilised
õppida meisterdamist, laulmist,
näitlemist, piiblitarkusi ja ellu
jäämisoskusi looduses. Tegevusi
korraldasid Mart Kask ja Elsbet
Helena Tiitus, Ülle Närska, Tiit
Kuusemaa, Kirsi Vimpari, Robert
Bunder, Ülle Tensmann, Kristiina
Lõhmus, Mart Jaanson jt.
Laagri kolmas päev veedeti
juba osaledes Valga praostkonna
ühisel Wühneri päeva tähistami
sel bussisõiduga Valka ja Karulas
se, kus oli samuti palju teisi lapsi
ja noori. Wühnerite dünastial oli
oluline roll Eesti rahvuslikus liiku
mises ja kirikuelus 19.–20. sajandil

ja sellest andis bussisõidu ajal üle
vaate õpetaja Mart Jaanson.
Valga luteri kirikut – mis kujult
ja värvilt meenutab linnumuna –
tutvustas õpetaja Margus Suvi.
Eraldi programm oli Valga mili
taarmuuseumis, kus lapsed said
proovida kätt relvadest laskmises
ja täiskasvanutele oli hariv sõjan
duslooline ringkäik muuseumi
väljapanekute keskel. Külastasime
Valga surnuaial Wühnerite haudu,
mälestades neid koos küünalde
süütamisega. Järgnes sõit Karulas
se, kus õpetaja Enno Tanilas kõne
les sealsetest, vanast (varemetes)
ja uuest, kirikutest ning pastoraa
dist laiemalt ning Karula pastorist
Th. Wühnerist. Meie noored eten
dasid seal kirikus kogu rahvale
oma Puhjas omandatud näidendi.
Ringreis lõppes Nõo kirikus Taize
palvusega.
Ligi kuu hiljem, 10. septemb

RANNU KIRIKUS TOIMUNUD VALGA
PRAOSTKONNA PIIBLIPÄEV.

Fotod:
Tiit Kuusemaa

H. WÜHNERI PÄEV VALGAS.

ril kogunes Valga praostkonna
rahvas taas, nüüd Rannu Püha
Martini kirikus, tähistamaks tra
ditsiooniks saanud Piiblipäeva.
Muusikalisel jumalateenistusel
kõneles Piibli erilisest tähendu

sest isiklikus kontekstis õpetaja
Jaanson ja Piiblist kui soome-ug
ri hõimurahvaste raamatust Eesti
Piibliseltsi esimees Jaan Bären
son, avades ühtlasi vastava foto
näituse.

Fotod: Katrin Taska

tegema. Nagu tellitult ilmus sinna
ka Elva vallavanem Priit Värv, kes
oli lahkesti nõus lastega pilti tege
ma. Oli tore ja lõbus kohtumine.
Seejärel imetleti Arbi järve äärset
ala, peeti piknikku ja mängiti män
guväljakul kuni tuli taas aeg bussi
peale minna. Ilm hellitas meid kuni
bussi peale jõudmiseni ja lasi siis
taevakraanid valla. Oli seikluslik
päev nii õpetajatele kui ka lastele.
Nähti erinevaid liiklusvahendeid
ja õpiti, kuidas linnas liigelda. Kõik
jäid väga rahule ja soovitame teis
telegi sellist väikest vaheldusrikast
reisi.
Meelespea õpetajad Katrin Taska,
Kaja Raitar ja Merike Põim

Rannu kirikus teenisid kaasa
praostkonna vaimulikud, ühtlasi
osalesid Rannu koguduse eestpal
vekogudus Jõhvist eesotsas õpeta
ja Peeter Kalduri ja organist Svet
lana Kekiševaga. Muusikaliselt
teenisid praostkonna projektikoor
(koos Jõhvi kooriga) ning hiljuti
asutatud Rannu koguduse sega
koor. Peale seda siirduti Rannu
rahvamajja, kus jätkasime pärast
lõunasööki (mini)konverentsiga.
J. Bärenson rääkis pikemalt hõi
murahvaste piiblitõlgete loost, M.
Jaanson andis ülevaate Rannu lu
teri koguduse ja kiriku varasemast
ajaloost ja Tiit Kuusemaa tutvus
tas Rannu koguduse hooldajaõpe
taja K. Kuke isikut ning tööd nõu
kogude perioodist.
Täname tugirahastuse eest:
MTÜ Võrtsjärve ühendus, PRIA/
LEADER, Eesti kultuurkapital, SA
Kodanikuühiskonna sihtkapital,
Eesti Piibliselts, Rõngu Pagar OÜ,
Rõngu Mahl AS, Maldivar OÜ,
Kure Mõis OÜ, Puhja aiand ja
I. Ostrat. - Suur tänu!
Tiit Kuusemaa
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Elva 1941 – esimene sõjasuvi
Jaan Lukas ei tahtnud sõjaväelaseks saada. Kuid mees läks
Vabadussõtta ja tema sõjaväeline karjäär hakkas lausa
imeväel edenema. 1939. aastal määrati ta kolonelina Eesti
ohvitseri jaoks kõige vastutusrikkamale kohale – Narva
kaitsejoonel seisva 1. jalaväerügemendi ülemaks.

K

ui Punaväe ees kästi Eesti
piiriväravad lahti teha,
nimetas Venemaa okupat
sioonivõim meie Kaitseväe Puna
armee territoriaalkorpuseks ja Lu
kas toodi koos oma rügemendiga,
nüüd juba Punaarmee Eesti terri
toriaalkorpuse 232. laskurpolguga
Elvasse üle. Kui sõda lahti läks,
viidi polk Elvast ära Nõukogude
tagalasse. Nii algas Elvas 1941. aas
ta ärev suvi.
1941. aastal Euroopas sõda juba
käis. Alates septembrist 1939, kui
Saksamaa ja Nõukogude Liit tun
gisid kallale Poolale, ning jätkus
Eesti lähistel novembris 1939 ja
suvel 1940, kui viimane ründas
Soomet. Sõjahõngulises keskkon
nas ei hakanud punavõimurid
sugugi hoolitsema ei rahva kaitse
ega turvalisuse eest ei Eestis ega
Elvas. Kerkis rahumeelsete elani
ke küüditamiste, arreteerimiste ja
teadmatusse viimise laine. Tegu
oli terroriga omaenda rahva vastu.
Juba 1941. aasta jaanuaris hakati
Tartu keldritesse kokku tooma tu
levasi punavõimu ohvreid. Nende
hulgas oli ka mutike Elvast – äri
mees Huoponeni 72-aastane lesk.
Punaterrorit näidati eriti üles
sõja lähenedes Elva maile. Allpool
toon ära kirjanduses avaldatud
faktid.
Herbert Lindmäe annab oma
raamatus „1941. aasta sõjasuvi
Tartumaal“ teada, et:
» veebruaris viidi oma kodutalust
Kongutas minema Kaitseliidu
Elva malevkonna pealik Elmar
Koger ja vahistati malevkonna
adjutant Huko Tootsi;
» 25. aprillil viidi otse koolitunnist ära Elva luteriusu kiriku
õpetaja Aleksander Bender.
14. ja 15. juuni küüditamise osas
Elva kohta täpsemad andmed
puuduvad. Saksa võimud (orga
nisatsioon ZEV) uurisid asja n-ö.
värskete jälgede järgi ning tuvas
tasid, et Tartumaalt küüditati 559
meest ja 533 naist, kusjuures maa
konna neljast väikelinnast depor

teeriti kokku 33 inimest.
4. juulil tapsid punased Uder
nas taluperenaise Ida Uibo. Tema
mees Albert Uibo sai samuti kuu
li, kuid jäi imekombel ellu. 7. juulil
võtsid Läti hävituspataljoni me
hed maantee ääres kinni põllul
töötanud Vändriku talu p
 erepoja
Elmar Austa ja tema vanema ven
na. Elmar mõrvati, tema vend
suutis mahalaskmiselt põgeneda.
Enne sakslaste tulekut võeti El
vas ja lähikonnas põhjuseta kinni
talupidajad Ida Ringo ning Linda
ja Andres Tamminid Kongutast,
Jaan Orav Meerilt, postiametnik
Aldur Soe ja ärimees Gustav Rein
hold Elvast.
Elva Muuseumisõprade Klubi
liikme Heli Zingi sõnul oli hä
vituspataljoni sattunud ka elva
lane Hermann Beek. Tema käed
jäid verest puhtaks. Beek sattus
sõjavangi ja saadeti Buchenwaldi
koonduslaagrisse. Vabaks saades
kaalus ta vaid 40 kilo. Tuli kodu
maale tagasi, pidas töömehe ame
tit ja võttis mälestuste leevenda
miseks napsu.
Pärast sõjateadet algas hobus
te ja mootorsõidukite rekviree
rimine. Elvas öeldi, et hobused
viiakse Riiga. Tegelikult viidi osa
neist Valka, kus linnalähedases
Priimetsas saadi kokku umbes
800 veolooma. Sealt saadeti ho
bused ... Murmanskisse! (Arved
Duvin “Teise maailmasõja aegadel
Valgamaal“, lk 8).
Juba juunikuu lõpupäevadel
põgenesid läbi Valga ja Elva, nii
raudteel kui ka maanteel, Punaar
mee 11. korpuse sõdalased, kes olid
alles aasta tagasi hõivanud nn.
Lääne- Valgevene ehk Poola terri
tooriumi, aga ka Leedu ja Läti.
Samal ajal oskas keegi Pu
naarmee aparaadist saata ešelon
Leningradi oblastis ja Kesk-Ve
nemaal mobiliseeritud vene noor
meestega Tartu ja Elva kaudu Val
ka. Mehed olid küll relvitud, kuid
kohalikud poed osteti ja varastati
korralikult tühjaks.

Mitmed siinsed noored olid
parasjagu võetud punaväkke ko
hustuslikku sõjaväeteenistusse.
Näiteks Paul Siht, artelli „Rahva
mööbel“ sadulsepp, kelle mälestu
sed on kirjas kogumikus „Sortside
saladused V“: „Vagunisse, kus asusin, olid paigutatud Saadjärve ja
Elva kutsealused, kokku 40 noort.
Üle piiri jõudmisel jäi neist järele
32 noort. Enamikus meie vagunist
ärajooksjad olid elvalased.“
Sama saatusega elvalane Jo
hannes Vend jäi ellu Vene töölaag
ris, sattus Eesti Laskurkorpusesse
ning kirjutas hiljem kaks raama
tut oma eluteest (1979. aastal „Ko
duradadel ja rindeteedel“ ning
1983. aastal „Rahutu rahuaeg“).
Peagi hakkasid Lõuna-Eesti
taevas lendama Saksa sõjalennu
kid. Lahinguid polnud neil vaja
pidada, sest enamus punatähelisi
vastaseid oli Leedu ja Läti lennu
väljadel õhku tõusmata põlema
pandud.
Me ei tea, millal anti Elvas esi
mene õhuhäire. Kui üldse anti.
Valgas anti see 23. juunil ja 3. juu
lil lendas üks Saksa pommilennuk
üle Palupera.
Punavõimud andsid parteite
gelastele korralduse luua hävitus
pataljone ja miilitsasalku. 8. juulil
leidis Elva lähistel aset esimene
lahing hävituspataljonlaste ja
kohalike patriootide vahel. Nagu
kirjutab Herbert Lindmäe („1944.
aasta sõjasuvi Tartumaal“, lk 31),
sõidutati selle päeva varahom
mikul Tartust läbi Elva Valgutas
se veoauto ja viie bussiga umbes
kolmsada haarangumeest. Keegi
oli sealt telefonitsi teatanud, et
metsas redutavad „bandiidid“.
Valgutas ja Rannakülas piirati
viie kilomeetri raadiuses sisse kõik
üksikud talud. Majadesse tungiti
sisse ja korraldati läbiotsimine.
Lõpuks avati järveäärse roostiku
pihta huupi kuulipildujatuli.
Elvasse saadeti Valga kaudu
Läti hävituspataljon. Arved Du
vin: „Pärast tulevahetust 5. juulil
metsavendadega Valga jaamas,
sõitis hävituspataljonlaste rong
kahe veduriga Valgast Tartu suunas. Sama päeva hommikupoolikul põletasid hävituspataljonlased
maha Sangaste ja Keeni jaamahooned ning purustasid Keeni jaama pöörangud.

Edasisõidul tulistati dresiinidelt mõlemale poole teed, mille läbi
said surma talunik Jaan Talvik ja
põllutööline Herta Kangul. Edasi
süütasid hävitusronglased Puka
jaamahoone, milline aga raudteelaste ja kohalike elanike poolt peagi kustutati.“
Saksa pommituslennuk oli
paari päeva eest heitnud umbes
2,8 km Palupera jaamast Puka
poole raudtee äärde kaks pommi,
kusjuures üks neist ei lõhkenud.
Selle leidsid raudteevahid Herbert
Oona ja Jaan Ilves raudteest um
bes 35-meetri kauguselt üles.
Arved Duvin: „Idee lõhkemata pommi asetamiseks raudteele
ja hävitusrongi õhkimiseks saadi
Hellenurme talupidajalt kolonelleitnant O. Särevilt, kes omaltpoolt
andis pommi õhkimiseks 1 kg püssirohtu. Raske lennukipomm toimetati suuri vaevu puurullikutel
raudtee tammile ning asetati liiprite vahele kaevatud asemele.
Saades Puka raudtee teemeistrilt Richard Põderilt telefonil teate, et Valgast on viimase rongina
väljunud hävitusrong ja kaks mootordresiini, otsustati hävitusrong
kraavi lasta.
Pomm pandi plahvatama kell
17.30, kui kuuldi Puka suunast hävitusrongi vilet. Plahvatus kiskus
teetammi tohutu augu ja raudtee
purunes umbes 25 meetri ulatuses. Pommiauk oli ligi 5 meetrit
sügav, kuhu mõni minut hiljem
hävitusrong ka sisse tormas. Surma ja haavata sai umbes paarsada meest. Surnud maeti kohapeal
ühishauda“.
Hobustel ja jalgsi jõudis hä
vituspataljonlasi ikkagi Elvasse.
Herbert Lindmäe andmetel tapsid
nad Elvas 72-aastase fotograafi Ar
tur Sahkeri.
Millal ja kuidas sõjateade El
vasse jõudis? Leonhard Illisson
(kogumik „Sortside saladused
V“): „Teate sõja puhkemisest sain
22. juunil Elvas, kus viibisin koos
teistega Tartumaa parteikomitee
puhkekodu avamisel eelmisel õhtul. Meid kutsuti linna tagasi.“
Punavõim andis korralduse va
rustada kohalikke täitevkomitee
sid relvadega, et tõrjuda „bandii
te“. Relvi viisid kohale partorgid.
Vintpüsse ja granaate. Ka Puhja ja
Kongutasse.
Punavõimu esindajatel oli paa
ril esimesel sõjanädalal sebimist
ja lausa peataolekut. Tartu ja Elva
vahet kooti nagu kangast. Kuni
enam ei juletudki. Linna saabu

sid ümbruskonna metsavennad.
Nad heiskasid hoonetele Eesti rii
gilipud. 9. juulil kell 9 hommikul
alustas elvalane kapten Nortmaa,
kes oli koos viie kaaslasega Pango
dist kodulinna jõudnud, Elva kait
sesalga moodustamist. Lõunaks
oli Elvas juba sadakond omakait
selast, kes läksid valvepostidele
kütuselao juurde ja linna viivate
le teedele, jagasid konfiskeeritud
raadioaparaadid elanikele tagasi
ja hoidsid linnas korda.
Korda keegi ei rikkunudki, väl
ja arvatud õnnetu punamonu
mendi purukslöömine. See seisis
raudteejaama ees ja tähistas 1940.
aasta juunipöörde võitu. Mäles
tusmärk oli üsna näotu betoonist
pikk kitsas obelisk, mida elvalased
punapulgaks kutsusid.
9. ja 10. juuli kohta Elvas on Ote
pää mees Karl Talpak kirjutanud
järgmist: „Sain telefoniühenduse
Elvaga. Seal, kuulsin, organiseeritakse juba Omakaitset. Kohal olid
kapten Nortmaa ja kapten Edur.
Koos kahekümne mehega sõitsin
Elva. Olime kõik relvastatud. Talumajadel lehvisid juba kõikjal sinimustvalged. See lõi ääretult üleva
meeleolu.
Toodi teade, et sakslaste eelüksused on jõudnud Paluperra. Istusime kapten Eduriga autosse ja
kihutasime kohe Palupera poole
teele. Kella 18-19 vahel jõudsime
Palupera raudteejaama, kust leidsime eest saksa kergeauto, millega
sinna oli jõudnud üks allohvitser
kolme sõduriga. Selgus, et mehed
olid tulnud Valgast ja on raudteepioneeride rühmast.
Informeerisime neid olukorrast
ja soovisime relvi, kuna meil on
mehi, kuid suurel osal neist puuduvad laskeriistad ja laskemoon. Sõbralik allohvitser andis meile omalt
poolt esimese abina kuus „kaigast“ –
nii kutsusime käsigranaate.“
Järgnevas tekstis märgib autor,
et kohtumine leidis aset 10. juulil .
Sel päeval tulid Saksa üksused ka
Elvasse.
Samal päeval kogunes Peedu
raudteepeatusesse 32 kohalikku
meest, kes otsustasid moodusta
da Peedu Omakaitse. Asuti korda
kaitsma ning oldi valmis Punaväe
diversante kinni võtma.

Kalju Hook
Koduloo rubriigis kirjutab Kalju
Hook Elva vallaga seotud inimestest, kohtadest ja sündmustest.
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Vaimse tervise päevale pühendatud Vaikuseminutite töötoas omandad nippe, mille abil
toetada selgust ja rahu nii endas kui ka oma lapses ning vähendada närvilisust. Samuti
uurime lihtsaid ja praktilisi viise, mis toetavad toimetulekut keerulistes suhetes ning
olukordades. Koos leiame ka võimalusi, kuidas peale tööaja lõppu jätta tööelu seljataha
ning vähendada enda tööstressi.
Lisainfo Elva valla ennetustööspetsialistilt Karmen Paavelilt, karmen.paavel@elva.ee.

Loomeettevõtjate ja vabakutseliste
loovhommikud ootavad osalema
Eelmisel aastal läks Elva vallas käima loomeettevõtjatele suunatud Loovhommikute
sari, mis tõi üle valla kokku loomeettevõtjad ning andis teadmisi juurde mitmes vald
konnas. Ka sel aastal toetab Elva vald loomeettevõtjaid.
Järgmine loomeettevõtjatele ja vabakutselistele suunatud loovhommik toimub
toimub 20. oktoobril. Teema on „Kust saada raha? Erinevad toetusmeetmed ettevõte
tele ja MTÜdele. Eksporditoetused ja eksportimise võimalused.“
Järgnevad Elva valla loovhommikud:
» 17.11.2022 Mina ja klient. Probleemid ja vajadused ning minu väärtuspakkumine.
» 15.12.2022 Bränd ja selle visuaalne keel. Tartu 2024.
» 12.01.2023 Turu-uuringud väikeste vahenditega.
» 09.02.2023 Teenuse disain disainmõtlemise kaudu.
» 16.03.2023 Mikroettevõtte turundus – nipid ja nõuanded.
Lisainfo: Sirli Pippar, sirli.pippar@elva.ee või elva.ee/loomeettevotjate-loovhommikud.

Päike paitagu su kalmu,
kuu ja tähed valvaku.

Heljo Kasesalu
13.01.1934–12.09.2022
Kallid Liivi ja Raivo peredega.
Avaldame kaastunnet
ema surma puhul.

Südamlik kaastunne
Anule, Merikesele ja
Reinule peredega
kalli abikaasa ja isa

Mati Jõgeva
kaotuse puhul.
Tiia, Märt

Juhan, Jüri, Kalle, Ülo,
Liivi ja Mare-Mall
Sügav kaastunne lastele,
vanematele ja õele kalli
Mälestame kauaaegset naabrimeest

Mati Jõgevat
Südamlik kaastunne abikaasale ja lastele peredega.

Helen Voika
kaotuse puhul.
Mälestavad Kätlin perega,
Külli perega ja Vilja

Perekonnad Nigol, Pedak, Vutt
Mälestame kauaaegset ja
alati heatujulist kolleegi

Mati Jõgevat

Avaldame kaastunnet Anu
Jõgevale abikaasa, isa ja vanaisa

Avaldame sügavat kaastunnet
omastele.

Mati Jõgeva

Kunagised töökaaslased
Heidi,Tarmo ja Kalle
Elva Abipolitseist

surma puhul.
Mälestavad endised töökaaslased
Ants, Lembit, Ülo, Olev, Ants, Ravo,
Margus, Tõnis, Toomas ja Jüri

Me südameis Sa ikka elad,
jääd mõttes meie keskele …
Mälestame armast naabrimeest

Lembit Kala
ning avaldame siirast
kaastunnet omastele.
Merike ja Katrin peredega
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Pakume tööd ekskavaatorijuhile uuel CAT
masinal. Pakume tööd tänavakivi paigaldaja
le, väljaõpe kohapeal. Pakume tööd üldehita
jale. Tel 5564 9350, info@rohelineheakord.ee
Saeketaste ja -kettide teritus ja parandus.
Höövliterade teritus. Tel 5198 4130
Ohtlike puude raie ja kändude freesi
mine. Tel 5686 6157
Ohtlike puude langetamine ja hooldus.
Viljapuude lõikus, okste äravedu.
www.igihaljas.ee, tel 5650 1649
Arborist ID. Ohtlikud puud. Puude, hekkide, ilupõõsaste, viljapuude hooldus. Töö
köiel ja tõstukil. Istutamine. Konsultatsioon.
Tel 5623 7782
Ehitus-, remont- ja renoveerimistööd.
Kõik vajalikud tööd kodule ilusa ilme loomi
seks ühest kohast. Sisetööd, välitööd, abi- ja
kõrvalhoonete ehitus. Tel 5672 6823,
www.teenustööd.ee
Ostan metsa- ja põllumaad. Küsi hinda.
Telefon 552 7322
Ostan kasvavat võsa, lehtpuu ja üraskikahjustusega metsa. Hea hind, kerge
tehnika, kvaliteetne töö. Lisainfo
tammepalk@gmail.com või tel 510 9827
Korstnate ehitus ja remont koos vajalike
plekitöödega. Tel: 5618 9517, E-mail:
joosep.sepp@mail.ee

Pelletikatlad ja soojuspumbad. Mõned
mudelid veel kiirematele saadaval! Soodsad
ja suure kasuteguriga soojuspumbad.
Küttesüsteemid OÜ tel: 5607 9997,
www.kuttesusteemid.ee
Kasumetsa küttekontor: erinevat sorti
kvaliteetsed küttepuud veoga.
Tel 5292 305, www.kasumetsa.ee
Sae- ja höövelmaterjali müük Annikorus.
www.balticloghouses.ee. Tel 5681 6905
Pottsepatööd – kaminad, ahjud, pliidid.
Tel 5348 0240
Raamatute, piiblite, Tarbeklaasi vaaside, sõlgede, merevaigu, hõbeda, kellade,
märkide, müntide, maalide, seinapiltide,
kujude, keraamika ja muu vanavara ost!
Tel 5649 5292
Küttesüsteemide ja katlamajade ehitus.
Põrandaküte, radiaatorküte, soojuspumbad.
Paigaldus ja hooldus www.torutoodtartu.ee,
info@torutoodtartu.ee, tel 5351 2612,
Müüa hobusesõnnikut kohaletoomisega
(koorem). Info telefonil 5666 6473, Veiko

HAUAKIVID,
PLAADID JA
PIIRDED
» valmistamine
» paigaldamine
» puhastamine
» kivi asendi taastamine

Soovin osta maja või talu Elvasse või selle
lähiümbrusesse. Maja võib vajada remonti.
Hind kuni 100 000 eurot. Tel 5903 3188

Kasutame kvaliteetset
Soome graniitkivi.

Fekaalivedu, survepesu, ummistuste likvideerimine. Tel 558 8811, www.fekto.ee

www.palukivi.ee

Indrek 5107312

Otepää valda,
Miti küla, Palu

Elva Varahalduse OÜ võtab tööle

MEHHANISMIDE
JUHI (Wille, Avant, Valtra)
kelle ülesanne on avaliku ruumi
korrashoiu tagamine.
» Tööaeg: täistööaeg
» Isikuomadused: kohusetundlikkus, töökus
Kandideerimiseks esitada CV (elulookirjeldus) e-aadressile varahaldus@elva.ee või aadressile Kesk tn
21, Elva linn, Elva vald.
Lisainfo tel. 512 5500 või 5333 0116

Eakate teisipäevad Konguta rahvamajas
Konguta rahvamajas toimub 18. oktooberil kell 14 „Eakate Teisipäev“. Ära ole üksi kodus,
tule, ole ja naudi seltskonda. Erinevad esinejad, vestlusringid, arutelud, koolitused.
Kohtume iga kuu teisel teisipäeval kell 14 Konguta rahvamajas. Võimalusel võta kaasa
omatehtud küpsetis ja retsept teistega jagamiseks.
Transpordivajadusest anda teada telefonil 525 9576, Meelis Külaots.

Elva puuetega inimeste ühingu teade
Elva puuetega inimeste ühing saab kokku iga reede kell 15–17 Elva spordihoones aadres
sil Tartu mnt 3a, Elva.
Julgustame kõiki tulema vaatama, millega ühing tegeleb, tutvuma kaasteelistega
ning ehk leiate hea põhjuse regulaarselt kodunt välja tulla. Võib tulla koos pereliikme
tega või sõpradega.
Spordihoones on välisjalanõudega liikumine keelatud, palume kaasa võtta vahetus
jalatsid või sokid. Kohapeal olemas pikk kingalusikas ning abivalmid inimesed. Ratas
toolikasutajatele on hoone mugav ning täiendavaid nõudeid pole.
Lisainfo: tel 515 0162, elvauhing@gmail.com
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Elva valla leht

26. september 2022

Nr 118

TEATED
Elva valla sündmuste kalender
KUUPÄEV

SÜNDMUS

ASUKOHT

PILETI HIND

Igal neljapäeval
kell 16–19
kuni 30. septem
ber
26. september
kell 18
27. september
kell 12
27. september
kell 19
27. september
kell 19
28. september
kell 12
28. september
kell 16
28. september
kell 18
29. september
kell 17
29. september
kell 18
30. september
kell 11
1. oktoober kuni
31. november
1. oktoober kuni
7. oktoober
1. oktoober kell 11

OTT – otse tootjalt tarbijale,
omatoodangu turg
Näitus „Reet Kalamees, maalinäitus“

Elva keskväljaku
parkla
Elva kultuurikeskus

tasuta

1. oktoober kell 14
2. oktoober kell 11

Fotonäituse „Laulupeo teekond läbi aegade“
pidulik avamine Elvas
Film „Apteeker Melchior“

Elva keskväljak
Elva kultuurikeskus

4€/5€

Vana Baskini Teatri etendus
„Uus peatükk“
Film „Kõrb“

Puhja seltsimaja

20 € / 22 €

Konguta rahvamaja

3.50 € / 5 €

Film „Apteeker Melchior. Viirastus“

Elva kultuurikeskus

4€/5€

Elva Krosside Sügissari 2022 –
jalgrattasari II etapp
Film „Apteeker Melchior. Viirastus“

Elva parkmets

tasuta

Elva kultuurikeskus

4€/5€

Elva parkmets

tasuta

Elva Krosside Sügissari 2022 –
jooksusari III etapp
Eakate päeva pidu, Sügisõied-20. Tantsuks
mängib ansambel IRENA ja Ivar Hansen.
Reky: „Siis kui leib magusaks muutub“

Puhja seltsimaja

tasuta

Elva kultuurikeskus

10–12 €

Näitus: Made Balbat digimaalid

Elva kultuurikeskus

tasuta

Harrastuskunstnike näitus

Rannu rahvamaja

tasuta

54. Elva Sügiskross

Spordihoone
ümbrus
Elva spordihoone

5–25 €

X Lõuna-Eesti lahtised karikavõistlused
kulturismis ja fitnessis
Elva igamehe biathlon 2022

Elva spordihoone

Elva kultuurikeskus
Eakate tantsuline puhkeõhtu
2. oktoober kell 14
Elva linnastaadion
Jalgpall, II liiga: FC Elva II vs FCI Tallinn
3. oktoober kell 11 Eakate filmihommik „Kukerpillide rapsoodia“
Rannu rahvamaja
3. oktoober kell 18
Puhja pastoraat
Vestlusõhtu kirjanik Roland Tõnissoniga
„Ka sisaliku tee kivil jätab jälje“
Puhja seltsimaja
4. oktoober kell 19
Film „Kukerpillide rapsoodia“
5. oktoober kell 11
Elva kultuurikeskus
Väärikate ülikool
5. oktoober kell 16
Elva parkmets
Elva Krosside Sügissari 2022 –
jalgrattasari III etapp
Rannu rahvamaja
5. oktoober kell 19
Rakvere Teatri etendus „Rosmersholm“
6. oktoober kell 11
Puhja seltsimaja
Nukuteater Talleke: „Taanieli lugu“
7. oktoober kell 18
Puhja kirik
Kontsert:
Ansambel Eluallikas ja sõbrad
Elva keskväljaku
8. oktoober
Sügislaat

9. oktoober kell 12
10. oktoober
kell 18
11. oktoober kell 19
13. oktoober
kell 19

tasuta

Solaris tsirkus
Leiva küpsetamise töötuba
Avalik loeng „Nipid enda ja lapse toetamiseks
pingelistes olukordades“
Film „Kukerpillide rapsoodia“
Comedy Estonia: Sander Õigus –
”Laiskus, ehk seitsmes surmapatt”

pealtvaatajatele
sissepääs 20 €
pealtvaatajatele
tasuta
7€
tasuta
tasuta
tasuta
4€/5€
tasuta
tasuta
15 € / 18 €
tasuta
vabatahtlik
annetus
tasuta

parkla
Rõngu rahvamaja

tasuline

Aakre rahvamaja

5€

Elva gümnaasiumi
Tartu mnt 3 saalis
Konguta rahvamaja

tasuta
4€/5€

Elva kultuurikeskus

15 € / 17 €

LISAINFO ELVA.EE VÕI ELVA VALLA ÄPIST

Elva valla leht

Johan Harry
Müürsepp

sündis 02.09.2022

Vanessa Põldmaa

2. oktoober kell 14

kell 9–15
8. oktoober kell 12

tasuta

Tervitame uusi
ilmakodanikke!

sündis 02.09.2022

Stella-Maria Uras
sündis 02.09.2022

Keron Rauba

sündis 04.09.2022

Elisabeth Groskopf
sündis 07.09.2022

Jaqueline Paštšuk

sündis 12.09.2022

Elva vald mälestab
Leida Käärik

Valentin Kaschan

Heljo Kasesalu

Eldur Huik

Arvo Lillo

Tõnu Lainevool

Vaike Karro

Mati Jõgeva

09.11.1926-02.09.2022
11.11.1957-09.09.2022
11.02.1934-09.09.2022

20.11.1931-10.09.2022
28.12.1937-12.09.2022

13.01.1934-12.09.2022
03.03.196014.09.2022

23.10.1940-12.09.2022

Elva valla erinevate veebi
lehtede sündmuskalendrid on
üle minemas ühtsele süsteemile
Oleme ühtlustamas Elva valla erinevate infokanalite sündmuskalendreid ning läheme kõikjal üle Kultuuriakna süsteemile.
Hetkel on Kultuuriakna kalender juba kasutusel Elva valla kodulehel
ning edaspidi saab samasugune kalendrivaade olema ka Elva Kultuu
ri, Elva Spordi ja Elav Elva veebilehtedel ning samuti ka Elva valla
äpis.
Soovime läbi ühtse süsteemi muuta Elva valla sündmuste kohta
info tarbimist ja ka kalendrisse info lisamist lihtsamaks ja mugava
maks - Kultuuriakna süsteemi kaudu saab iga ürituskorraldaja ise oma
sündmuse mõne minutiga registreerida ning seista hea selle eest, et
tema Elva vallas korraldatav sündmus oleks ka Elva valla kalendris
üleval. Julgustame kõiki julgelt oma sündmusi Kultuuriakna kaudu
registreerima, et Elva valla sündmuskalender oleks maksimaalselt
sisukas ja ülevaatlik ning kajastaks kõiki erivaldkondade sündmusi,
mis üle Elva valla toimuvad – jalkamängudest ja raamatukogu lu
gemisõhtutest kuni koolikontserdite ja suurfestivalideni välja. Oma
sündmuse saad Kultuuriaknasse ja Elva valla sündmuskalendrisse lihtsasti registreerida kultuuriaken.tartu.ee/et/korraldaja.
Sotsiaalmeedias kajastab Elva valla sündmus- ja turismiinfot Elva
valla turismibränd Elav Elva. Hoia silm peal Elav Elva Facebooki lehel
ja Instagramil.

Teavita infolehe kandeprobleemist
Elva valla leht peab jõudma kõikidesse Elva valla post
kastidesse kahe tööpäeva jooksul pärast ilmumist.
Elva vallas teostab kannet Omniva, Elva linna piir
konnas ExpressPost.
Palume probleemidest teavitada telefonil 730 9882
või infoleht@elva.ee.
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