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Uute elanike registreerimise
kampaania
E

valla arendamiseks ja teenuste osutamiseks sõltub just registreeritud elanike arvust. Elukoha registreerimine
on muuhulgas oluline, et omavalitsus
saaks adekvaatselt planeerida ja osutada avalikke teenuseid.
Iga inimese enda huvides on see, et
tema elukohaandmed registris oleksid
korrektsed ning vastaksid tegelikule
elukohale. Toetuste ja teenuste taotle
mine, samuti valimistel osalemine
toimub üksnes registreeritud elukoha
põhiselt.
Kampaanias osalevad kõik vahemikus 01.12-31.12.2017 end Elva valla
elanikuks registreerinud inimesed.
Registreerunute vahel loositakse välja
3x 500€.
Elukohateadet saab esitada:
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Elva valla infokandja

lva vald alustas 1. detsembrist kuni 31.detsembrini 2017
kestvat elanikuks registreeri
mise kampaaniat. Juhime tähelepanu, et kampaania on mõeldud
inimestele, kes elavad Elva valla
territooriumil, kuid pole end varase
malt Elva linna, Konguta, Palupera,
Puhja, Rannu ja Rõngu valla või Puka
valla Aakre, Pedaste, Pühaste, Purtsi,
Palamuste ja Rebaste külade elanikuks registeerinud. Kõik nimetatud
omavalitsustesse sisse kirjutatud
inimesed on ühinemise jõustumise järgselt Elva valla elanikud
ning mingeid lisatoiminguid
tegema ei pea.
Valla jaoks on iga inimene oluline,
sest tulubaas, mida saab kasutada

Hind: 0,50€

Sünnitoetus
tõusuteel

- Konguta, Palupera, Puhja, Rannu
ja Rõngu vallamajades ja Elva linnavalitsuses.
- Digitaalallkirjaga allkirjastatult
e-posti teel (elukohateate vormi leiad
www.eesti.ee).
- www.eesti.ee rahvastikuregistri
e-teenust kasutades (vajalik sisse
logida ID-kaardi või mobiili-ID-ga).
Elukohateates esitatakse ühe elukoha täpsed ja täielikud aadressi
andmed. Ühel aadressil elavad isikud
võivad esitada ühise elukohateate,
kindlasti tuleb teatel esitada ka alaealiste laste andmed. Elukohateate
esitamisel toimub registreerimine
uuele aadressile, väljaregistreerimine
toimub automaatselt ja selleks ei pea
midagi tegema. Alaealise lapse elukoha
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registreerimisel tuleb esitada ka teise
hooldusõigusliku vanema nõusolek.
Teise vanema nõusolek on vabas
vormis kirjutatud ja allkirjastatud
dokument.
Kui esitate elukohateadet riigiportaalis, tuleb dokument digiallkirjastada ja lisada elukohateate avaldusele
pärast avalduse salvestamist ja nupule
“Allkirjasta ID-kaardiga” vajutades.
Kui isik ei ole elukohateates märgitud ruumi omanik, tuleb elukohateatele lisada ruumi kasutamise õigust
tõendava dokumendi koopia(näiteks
üürileping) või ruumi omaniku luba
(allkiri elukohateatel).
Omaniku nõusolekut ei ole vaja, kui
rahvastikuregistrisse kantakse isiku
välisriigi elukoha andmed.

Tere tulemast

ELVA
valda!

Mae

Hellenurme veskiemand

Registreeri Elva valla elanikuks!

Vaata täpsemalt www.elva.ee
Registreerunute vahel loositakse välja 3 x 500€

LÜHIDALT

Hea Elva valla
elanik!
Aasta 2017 on Elva valla sünniaastaks. Pikk ühinemisprotsess on lõppenud ja uuest aastast algab valla
igapäevatöö.
Elva Vallavolikogu pidas sel aastal
neli istungit. Peamised teemad olid
Elva vallale juhtide valimine, volikogu komisjonide moodustamine,
uue ametiasutuse ja selle struktuuri kinnitamine. Enamus volikogu
otsuseid olid seotud ühinemisega
ja valimistega. Peamine eesmärk oli
luua vallavalitsusele võimalused uue
valla töö alustamiseks 1. jaanuarist
2018. See eesmärk sai täidetud.
Tegeliku sisu ja näo toob Elva
vallale just eesootav uus aasta, kui
vallavalitsusel tuleb ühtsena tööle
saada uue ametiasutuse meeskond,
luua teenuskeskused ja ühtlustada
töö hallatavates asutustes. Väljakutse
on suur, sest tegemist on LõunaEesti ühe suurema omavalitsusega,
meie tegemisi jälgitakse hoolikalt nii
elanike, riigi kui meedia poolt. See
kohustab volikogu ja vallavalitsust
rohkem pingutama, et kogu vallas
oleks ühinemisel positiivne mõju.
Volikogu ülesanne on selles
protsess
is
olla
juhtivaks,
kontrollivaks ja kaasaaitavaks
pooleks. Ükskõik mis erakonnast
või valimisliidust me oleme, me
kõik soovime, et Elva vallast saaks
Tartumaa ja Lõuna-Eesti tugevaim
vald mitte ainult suuruselt, vaid ka
sisult. Meie soov on, et siin oleks
ettevõtlust, elanikke ja puhast
keskkonda kõigile. Täna võib küll
öelda, et see mis Elva vallast edasi
saab, ongi meie endi kätes.
Jõuluaeg on hea aeg selleks, et korraks aeg maha võtta ja mõelda möödunud aasta peale, olla lähedaste
ga koos ja tunda rõõmu lihtsatest
asjadest.
Soovime rahulikku jõuluaega ja
edukat uut aastat kõigile!
Elva Vallavolikogu eestseisus:
Tõnu Aigro, Madis Ess, Peeter Laasik,
Vahur Jaakma, Maano Koemets, Lea
Tuvikene, Vahur Vuks.
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Uuest aastast tõuseb Elva valla
sünnitoetus

E

lva Vallavolikogu otsustas detsembrikuu istungil
sotisaaltoetuste määrad ning
võttis vastu korra sotsiaaltoetuste
määramiseks ja sotsiaalteenuste
korraldamiseks.
Ühinemislepingus on kirjas, et
sotsiaaltoetused kehtestatakse kogu
valla territooriumil ühesugustel
alustel ja määrades ning 2018. aasta
jaanuarist on mõistlik ühtse süsteemiga alustada.
Võrreldes varasemaga tõuseb
uuest aastat oluliselt sünnitoetus,
senini maksis kõige kõrgemat toetust
Konguta vald (450 eurot), kuid uuest
aastast on toetussumma Elva vallas
550 eurot, millest esimene osa, 300
eurot, makstakse välja lapse sündides ning teine osa, 250 eurot, lapse
esimesel sünnipäeval. Üks lapsevanem ja laps peavad olema aasta jooksul püsivalt Elva valla registreeritud
elanikud.
Ka matusetoetus tõuseb uuest
aastat tänu riigipoolsele toetusele.
Senini oli ühinenud omavalitsustest
kõige kõrgem matusetoetus Konguta,
Rannu ja Rõngu valdades (150 eurot),

kuid uuest aastast on matusetoetuse
määraks Elva vallas 250 eurot.
Ranitsatoetus on uuest aastast 70
eurot, mis kujunes ühinenud oma
valitsuste kõige kõrgema määra järgi.
Hooldajatoetused pigem tõusid või
jäid samaks sõltuvalt piirkonnast,
uue aasta toetusmääradeks on 35
eurot täisealise sügava puudega ja 25
eurot täisealise raske puudega isiku
hooldajale ning puudega lapse hooldajatoetus on 50 eurot. Täpsemalt
toetuste taotlemise ja määramise
tingimustest saab lugeda „Sotsiaalhoolekandelise abi andmise kord
Elva vallas“, mis on leitav veebilehel
www.elva.ee
Sotsiaalhoolekandelise abi korras
on kirjeldatud sotsiaalteenuste
ja sotsiaaltoetuste eesmärk, sisu,
rahastamine ning nende taotlemise
tingimused ja kord. Korra koostamisel on lähtutud põhimõttest, et
mitte liiga jäigalt fikseerida teenuse
saamise ja mittesaamise tingimusi,
mis võib osutuda takistuseks abi
andmisel. Sünnitoetusele, matusetoetusele ja ranitsatoetusele lisaks
on vallal õigus maksta sissetulekust

Swedbanki teenused Elvas
Alates 1. jaanuarist 2018 ei paku
Swedbank enam nõustaja teenust
Elvas. Muudatus on seotud esinduse
vähese külastatavusega. Viimaste
aastate statistika näitab, et inimesed eelistavad oma pangaasju ajada
kontoris käimise asemel üha enam
elektroonilistes kanalites. Interneti
panka sisenetakse keskmiselt 4 miljonit korda kuus. Jõudsalt kasvab ka
mobiilipanga kasutajate arv – igapäevaselt kasutab seda juba pea 240
000 inimest.
Elva elanike kasutusse jääb Elva
Arbimäe Konsumis olev sularahaautomaat, mille abil saab sularaha
välja võtta ja Elva kaubandus
keskuses asuv sularahaautomaat,
mille abil saab nii sularaha välja
võtta kui ka kontole kanda. Lähimad
pangakontorid asuvad Tartu linnas,
aadressidel Ringtee 75 (Lõunakeskuse kontor) ja Turu 1 (Dorpati kontor).
Oma pangaasju saavad Elva
kliendid edaspidi mugavalt ajada:
• Helistades nõustamiskeskuse
numbrile 6 310 310
Nõustamiskeskusse pöördudes
saate ööpäevaringselt vastused
pangaga seotud küsimustele.
Näiteks saate uurida, kus asuvad
lähimad pangaautomaadid või
-esindused, küsida valuutakursse,
sulgeda kadumaläinud kaart, küsida
nõu internetipanga kasutamisel jpm.
• Internetipanga abil
Swedbanki internetipangas
saab teha pangatehinguid Teile
sobival kellaajal ja kohas – tähtis
on vaid internetiühendusega
arvuti olemasolu. Internetipangast
leiate infot nii meie teenuste kui
ka Swedbanki kui organisatsiooni
kohta. Internetipangas on paljude
tehingute tegemine soodsam kui
kontoris. Internetipanga kasutajaks
saate, kui sõlmite pangakontoris
lepingu.
• Kasutades mobiilipanka
Mobiilpank – pank alati taskus.
Mobiilipank areneb pidevalt ja uusi
funktsioone tuleb aina juurde.
Mobiilipanga kaudu saab kiirelt:

- vaadata kontojääki;
- vaadata konto väljavõtet;
- teha makseid;
- vaadata kaartide infot;
- muuta pangakaartide limiite;
- blokeerida või sulgeda kaarte;
- vaadata pangaesinduste ja
-automaatide asukohti;
- teha väärtpaberitehingud.
• Telefonipanga vahendusel
Telefonipank pakub panganõustaja teenust ilma kontorisse
tulemiseta. Kliendina ei pea Te
oma rahaasjade ajamiseks kuhugi
minema – piisab, kui helistate
telefonipanga numbril 6 310 310.
Telefonipanga teenus on kättesaadav
pangakontorist kauem – tööpäevadel
kell 8–20.00 ja nädalavahetustel kell
10–18.00.
Telefonipangas saate:
- teha makseid või väärtpaberitehinguid;
- sulgeda pangakaarte;
- küsida infot oma kontojäägi
kohta;
- küsida infot valuutavahetus- ja
aktsiakursside kohta.
Selleks, et neid tehinguid
telefonis teha saaks, tuleb sõlmida pangakontoris leping ja
oma isik tõendada SMART ID,
PIN-kalkulaatori, Mobiil-ID või
paroolikaardiga. See on sarnane
pangasaalis isiku identifitseerimisega. Telefonipangaga liitumine on
tasuta ning kuutasu maksma ei pea.
Tehingute teenustasud on samad,
mis pangakontoris.
Igakuiseid makseid on määratud maksete abil võimalik teha
ka pangautomaadis. Selleks on
vaja eelnevalt internetipangas ise või
pangakontoris nõustajal sisestada
vajalikud andmed. Tuleb vaid kaasa
võtta arve, kus on olemas vajalikud
rekvisiidid. Kui need on tehtud, siis
saate sularahaautomaadis vaid mõne
nupuvajutusega makse teostatud.

sõltuvaid toetusi, milleks on tervisetoetus, toetused lastega peredele,
lapse toiduraha katmise toetus ning
muud erakorralised toetused.
Elva valla poolt korraldatavad
ja osutatavad teenused on koduteenus, väljaspool kodu osutatav
üldhooldusteenus, tugiisikuteenus,
täisealise isiku hooldus, isikliku
abistaja teenus, varjupaigateenus,
turvakodut eenus, sotsiaaltransporditeenus, eluruumi tagamine,
võlanõustamine, lapsehoiuteenus,
asendushooldusteenus, järelhooldusteenus, täiendavad vajaduspõhised sotsiaalteenused, milleks
on psühholoogi nõustamisteenus,
perenõustamisteenus, perelepitusteenus, kriisiabi sh laste leinalaagris osalemine, tugirühmades ja
tugiprogrammides osalemine, toiduabi, viipekeele tõlketeenus, muud
toetavad teenused. Vallal on õigus
kehtestada sotsiaalteenuse osutamise eest tasu, kuid isikult võetava tasu
suurus oleneb ka teenust saava isiku
ja tema perekonna majanduslikust
olukorrast ning tasu suurus ei tohi
olla teenuse saamise takistuseks.

Korraldatud
jäätmevedu
Elva vallas
Alates 1. jaanuarist 2018 moodustab Elva valla territoorium ühe
korraldatud jäätmeveo piirkonna
ning vallavalitsus on alustanud uue
vedaja leidmiseks riigihanke menetlust. Kuni uue vedajaga lepingu
sõlmimiseni jätkab seni kehtinud
tingimustel teenuse osutamist
Eesti Keskkonnateenused AS. Kuna
jäätmete ladestushind on tõusnud,
tõuseb jäätmeveo teenustasu järgmisel aastal 10% võrra.

Kõik Elva valla jäätmevaldajad loetakse jäätmeseaduse alusel korraldatud jäätmeveoga liitunuks alates 1.
jaanuarist 2018. Konguta piirkonnas
kehtib kuni uue vedaja leidmiseni
nn „vaba turg“ ning jäätmevaldajad liidetakse korraldatud jäätmeveoga alates uue vedajaga lepingu
sõlmimisest. Täiendavat infot võib
küsida keskkonnaspetsialistilt Maarika Uprus tel 730 9898 või maarika.
uprus@elva.ee.
Maarika Uprus
keskkonnaspetsialist

Teadaanne!
Elva jäätmejaam (Nooruse
tn 8, Elva linn, Elva vald) on
ajutiselt suletud 1. jaanuaril
2018.

Elva Vallavolikogu 18.12.2017 istungil
Otsustati kehtestada Elva vallas Uderna külas Laskespordibaasi, Tiiru, Elva Metskond 87,
Jahilaskespordibaasi, Elva-Vitipalu maastikukaitseala 3, Elva-Vitipalu maastikukaitseala
6, Kungla, Uus-Runso, ja Elva maastikukaitseala 5 detailplaneering
Kehtestati maamaksumäärad ja maksustamishinna arvutamine
Võeti vastu maamaksust vabastamise kord Elva vallas
Võeti vastu volikogu tööst osavõtu eest tasu ja hüvitise maksmise kord
Võeti vastu sotsiaalhoolekandelise abi andmise kord Elva vallas
Delegeeriti lastekaitseseadusega kohaliku omavalitsuse üksuse pädevusse antud küsimuste lahendamine vallavalitsusele
Võeti vastu vallaeelarvest makstavate sotsiaaltoetuste määrad
Otsustati kinnitada ettevõtlus- ja turismikomisjoni koosseisu lisaks esimehele Rein
Abelile ja aseesimehele Madis Essile järgmised liikmed: Maano Koemets, Priit Parksepp,
Alar Ilp, Eduard Elbrecht, Jaanus Peri, Vahur Jaakma, Vambola Sipelgas, August Vester,
Aivar Õun, Aivo Johanson, Mae Juske, Merili Aasma, Priit Kollist
Kinnitati Elva linna 2017. aasta eelarve IV lisaeelarve ja muudeti Elva linna 2017. aasta
eelarvet
Võeti vastu Konguta valla lisaeelarve
Võeti vastu Puhja valla 2017. aasta II lisaeelarve
Võeti vastu Rõngu valla 2017. aasta II lisaeelarve
Võeti vastu Rannu valla 2017. aasta II lisaeelarve
Otsustati seada isiklik kasutusõigus elektri maakaabelliini rajamiseks ning haldamiseks
Elektrilevi OÜ kasuks
Otsustati võõrandada vallavara enampakkumise korras
Otsustati astuda Eesti Linnade Liidu liikmeks ning määrata Elva valla esindajad ja
nende asendajad
Otsustati astuda Tartumaa Omavalitsuste Liidu liikmeks ning määrata Omavalitsuste
Päevale esindaja ja tema asendaja
Otsustati Elva valla ametiasutuste ametnikele ja töötajatele maskta koondamisel
täiendavat hüvitist
Otsustati võtta laenu (arvelduskrediiti)
Otsustati anda Barbara külakeskuses asuv ruum üürile

Elva Vallavalitsuse 8.12.2017 erakorralisel
istungil otsustati:
Tunnistada kehtetuks Puhja Rõngu valla korraldused
Kutsuda tagasi SA Puhja Valla Arendus nõukogu liikmed ja nimetada uued liikmed

Elva Vallavalitsuse 13.12.2017 istungil :
Otsustati kinnitati Puhja hoolekogu koosseis
Otsustati maksta ja määrata sotsiaaltoetusi
Otsustati väljastada Viskaja maaüksuse reoveepuhasti kasutusluba
Otsustati määrata maa munitsipaalomandisse taotletavatele maaüksustele koha-aadress ja sihtotstarve
Otsustati anda maa riigi omandisse jätmiseks nõusolek ja määrati koha-aadress ja
sihtotstarve
Otsustati mitterahuldada sotsiaaltoetuse aval dust
Otsustati anda toetust sõidukulutuste hüvitamiseks
Otsustati jagada Rämsi külas asuva Tiidriku tee 5 maaüksus
Otsustati eraldada toetus MTÜ-le Puhja Strohh
Otsustati algatatada eeskostemenetlus
Otsustati suunata Elva, Rannu, Konguta, Rõngu ja Puhja lisaeelarvete eelnõud volikokku
Otsustati väljastada kasutusluba Õuna tee 5 kinnistul asuvale elamule
Otsustati vabastada korraldatud jäätmeveoga liitumisest
Otsustati maksta vajaduspõhist peretoetust
Otsustati suunata Barbara Külakeskuses asuva ruumi üürile andmise eelnõu volikokku
Otsustati anda luba ilutulestiku korraldamiseks
Otsustati heaks kiita hajaasustuse programmi aruanne
Otsustati pikendada Greengreid OÜ-ga sõlmitud töövõtulepingut
Otsustati jätkata hooldajatoetuse maksmist
Otsustati anda nõusolek vee erikasutuseks
Otsustati tagastada õigusvastaselt võõrandatud Lillevälja A-55 maa
Otsustati katta transpordikulud
Otsustati määrata Kruusa tn 34 kinnistu jagamine, aadress ja sihtotstarve
Otsustati muuta kasutusõiguse taotlemise Õuna tn 1a kinnisasja korraldust
Otsustati keelduda kasutusloa väljastamisest
Otsustati hüvitada kahju ReCar OÜ-le
Otsustati rahuldada kodaniku taotlus Raudsepa tn 11 kinnistuga piirneva linna maa
võõrandamiseks
Otsustati suunata Maamaksumäära kehtestamise ja maksustamishinna arvutamise
eelnõu volikokku
Otsustati suunata maamaksust vabastamise korra eelnõu volikokku
Otsustati kutsuda tagasi SA Elva Laste- ja Perekeskuse nõukogu liige ja nimetati uus
nõukogu liige
Otsustati suunata lastekaitseseaduse delegeerimise eelnõud volikokku
Otsustati suunata sotsiaalhoolekandelise abi andmise korra eelnõu volikokku
Otsustati suunata vallaeelarvest makstavate sotsiaaltoetuste määrade eelnõu volikokku
Otsustati eraldada raha isiku maailmameistrivõistluste ettevalmistuse läbiviimiseks
Muudeti Elva linna 2017. aasta linnavalitsuse tasandi eelarvet
Otsustati suunata Tartumaa Tervisespordikeskuse detailplaneeringu kehtestamise
eelnõu volikokku
Otsustati suunata ühinemislepingust tulenevate ametnike ja töötajate koondamise
lisahüvitiste eelnõu volikokku
Otsustati suunata isikliku kasutusõiguse seadmise eelnõu volikokku
Otsustati suunata vallavara võõrandamise eelnõu volikokku

Elva Vallavalitsuse 15.12.2017 erakorralisel
istungil:
Otsustati kinnitada riigihanke „Elva linna teede ja tänavate hoolduse komplekshange 2018-2022“ tulemused ja sõlmida hankeleping Eesti Keskkonnateenused AS-ga

ELVA VALLA INFOLEHT

Puhja piirkond tunnustab!

V

astavalt Puhja Vallavolikogu 19.12.2012 vastu võetud
määrusele nr 15 ”Puhja valla
tunnustuse avaldamise kord”. Kuulutame välja konkursi kandidaatide
esitamiseks järgmistele tiitlitele:
“Aasta inimene 2017” - elutöö
eest.
“Aasta inimene 2017” - konkreetsel aastal või perioodil Puhja
vallas silmapaistnud tegevuse eest.

“Aasta tegija 2017” - tunnustamaks Puhja valla juriidilisi (ettevõte,
asutus, MTÜ) isikuid, kollektiive.
“Aasta tegu 2017” - tunnustamaks aasta jooksul eriti silmapistnud
ettevõtmist Puhja vallas.
“Aasta noor 2017” - tunnustamaks aasta jooksul Puhja vallas
oma tegevusega eriti silmapaistnud,
noortevald¬konda panustanud ja
elavdanud kuni 26-aastast noort.

Kalade teemaline töötuba

Ettepanekud koos põhjendustega
esitada kirjalikult Puhja vallakantseleisse (teenuskeskusesse) hiljemalt 10. jaanuariks 2018 e-posti
aadressil vald@puhja.ee, posti teel
või kohaletoomisega aadressile Elva
tee 1, Puhja alevik, Elva vald, Tartu
maakond, 61301. Tunnustamine
leiab aset Eesti Vabariigi aastapäeva
tähistamisel.

Rannu Lusikapidu										

Maano Koemets. Väikesed ilmakodanikud said kingituseks lusika,
roosiõie ning raamatu „Pisike puu“.
Need 16 last olid viimased, kes said
kingituseks veel Rannu valla vapiga
lusika. Pidu lõppes päevakohase
tordi söömisega, mille valmistajaks
oli Angelika (Pagarimoor).

Foto: Tiia Runthal

Keiti, Joosep, Hugo, Arit, Mia,
Adeele, Aasa, Lenna, Lisete, Kaspar,
Marten, Fred Enrico, Arabelle, Emma,
Arabella ja Robin! Soovime teile ja
vanematele palju õnne!
Viive Vink

Lusikapidu Kongutas

Konguta lusikapeolised					Foto: erakogu

2017.aastal sündis Konguta vallas
Vallavalitsus korraldas viimase
lusikapeo Konguta vallas sündinud 9 last, 3 tüdrukut ja 6 poissi. Neist
titadele 12. detsembril.2017.
kaks last koos vanematega on elama

asunud kaugetele mandritele,
tuhandete kilomeetrite kaugusele
Kongutast.
Toreda muusikalise tervitusega
esinesid kooli laululapsed Merilin
Seeri juhendamisel. Väikesed valla
kodanikud said kingituseks valla
vapiga nimelised lusikad, tänukirja,
lilleõie ning kultuuriministeeriumi
toel välja antud raamatu „Pisike
puu“. Koos maiustati kohvilauas
puuviljade ja maitsva koogiga.
2017. aastal sündisid: Marite,
Aivor, Kaisa, Otto, Heiko Maru,
Eliise, Liam, Miko, Karl.
Õnne, armastust ja kannatlikku
meelt laste kasvatamisel!
Elo Kasetalu

Elva valla sotsiaalkomisjon sai esimest
korda kokku
Elva valla sotsiaalkomisjon on
13-liikmeline. Komisjoni esimees
on Peeter Laasik, kes pika staažiga
arstina ja Elva Haigla ravijuhina
ning kunagise Eesti Vabariigi tervishoiuministrina sobib hästi sellesse
ametisse. Komisjoni aseesimees on
Kristel Ilves, kes on töötanud noortega ja sotsiaalalal, Kristel õpib praegu
ülikoolis sotsiaalerialal.
Et 1. jaanuarist 2018 hakkavad Elva
vallas kehtima uued sotsiaaltoetuste määrad, arutas sotsiaalkomisjon
sotsiaalabi ning sotsiaalteenuste ja

toetuste andmise korda. Algdokumendi juures olid varem töötanud
haldusreformi sotsiaalkomisjon,
sotsiaal
nõunikud ja Elva valla
valitsus. Algdokumendi esitas Elva
valla sotsiaalvaldkonna abivalla
vanem Marika Saar. Komisjoni poolt
tehti täiendusi. Arutelus leiti näiteks, et tugiisikuteenus võiks olla
saajale osaliselt tasuline. Samuti
peaks vald jätkama õpilaste vedamist
bussiga ning inimeste transporti
sealt, kus riigipoolseid bussiliine ei
ole, ühtlasi on komisjon seisukohal,

Novembri lõpus osalesid 7.kl õpilased kalade teemalises töötoas, mida
viisid läbi Tartu Loodusmaja juhendajad. Õpilastel oli võimalus näidata teoreetilisi teadmisi ning lisaks
sellele said nad kalu ka oma käega
katsuda ning lahata. Lisaboonusena
söödeti lastel ka kõht täis ehk töötoa
viimane osa oli kalatoitude degus-

teerimine: räim tomatis, sprotid,
kuivatatud lest ning marineeritud
heeringas. Üllatusena krimpsutati
ikka nina nende toitude peale, seega
paneme lapsevanematele südamele:
sööge kodus rohkem kala!
Merle - Kairit Toom
Rannu Kooli loodusainete õpetaja

Elva valla aadressid muutusid,
lisandub viide vallale

Beebide lusikapidu Rannus

13. detsembri õhtupoolikul kogunesid Rannu Rahvamajja meie valla
kõige nooremad elanikud koos vanematega. Toimus beebide lusikapidu.
Väike sissejuhatus rahvamaja juhatajalt Liisilt, seejärel esinesid Kerli
laulustuudio laululapsed. Oma tervituse tõi Elva Vallavolikogu esimees
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et sotsiaaltöötaja ei peaks tegelema
sotsiaaltranspordiga.
Seda, kes tegeleb sotsiaaltranspordiga ning missugused on sotsiaaltöötaja kohustused ja kes see inimene on, otsustab Elva vallavalitsus.
Sotsiaaltranspordi, toetuste määrad
ja teenuste hinnad kehtestab uus
volikogu. Õigete otsuste tegemiseks
soovin volikogule üksmeelt ja jõudu.
Kalev Jago

Haldusreformi järel on muutunud
aadressiandmed. Tekkis uus omavalitsusüksus Elva vald, seetõttu varasemalt Elva linna, Konguta, Palupera,
Puhja, Rannu ja Rõngu valdade ning
Puka valla Aakre piirkonna külade
(Aakre, Palamuste, Pedaste, Pühaste,
Purtsi ja Rebaste) elanikud peavad
oma aadressiandmetes viitama Elva
vallale. Aakre piirkonna külade ja
Palupera valla elanike jaoks on
muudatus ka maakondlikus kuuluvuses, sest Elva vald kuulub Tartu
maakonda.
Näited:
• praegune aadress: Hellenurme
küla, Palupera vald, Valga maakond.
Aadress pärast haldusreformi: Hellenurme küla, Elva vald, Tartu maakond
• praegune aadress: Kesk 32, Elva
linn, Tartu maakond. Aadress pärast
haldusreformi: Kesk 32, Elva linn,
Elva vald, Tartu maakond.
Kuidas täpselt Sinu kodune
aadress muutus, saad vaadata
http://geoportaal.maaamet.ee/
Andmete muutmine registrites
toimub automaatselt, ehk masskannetena maa-ameti poolt, inimesed
ei pea ise registrites muudatusi
tegema. Kõik varasemalt oma koduomavalitsusse (Elva linna, Konguta,
Palupera, Puhja, Rannu, Rõngu valda
või eelnimetatud Aakre piirkondade
küladesse) sisse kirjutatud inimesed
on automaatselt Elva valla elanikud,
ümberregistreerimise toiminguid
teha pole vaja.

Aadresside sihtnumbrid praegu ei
muutu, kõik postisaadetised saavad
kindlasti kohale viidud nii uue kui ka
vana aadressi alusel. Peale haldusreformi lõppemist hakkavad sihtnumbrite muutmised, kuid mitte varem kui
2018. aastal. Omniva teavitab kliente
sihtnumbri muudatusest vähemalt 2
nädalat ette. Sihtnumbri muudatuse
info postitatakse kliendi postkasti.
Haldusreformiga seotud registrikannete muudatused ja selgitused
on leitavad Maa-ameti veebilehelt:
http://geoportaal.maaamet.ee/
index.php?lang_id=1&page_id=575
Kertu Vuks
Ühinemisprotsessi
koordinaator

Õnn on suurtes ja väikestes töödes,
pikkades päevades, uneta öödes,
õnn on hetk, mis kaunis kui ime,
õnn on see, mil polegi nime.
Õnn on kõiges, mis tänagi teeme,
selles on homsete rõõmude seeme
Armas klassijuhataja Reet Sõrra!
Palju, palju õnne sünnipäevaks! Suur tänu, et oled
meie kõrval, suunad, toetad ja jagad õpetusi.
Rannu Kooli 6. klassi õpilased ja lapsevanemad
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E-õppepäev Rannu koolis

R

annu kooli esimest e-õppepäeva 1. detsembril võiks
pigem nimetada digiõppe
päevaks, sest õpilased viibisid sel
päeval koolimajas ning lahendasid
kohapeal erinevaid veebipõhiseid või
digitaalsetel tööriistadel põhinevaid
ülesandeid. Õppepäev oli jaotatud
nn. “pesadeks”, millele olid antud
temaatilised/elulised pealkirjad (nt.
“Ornitoloog”, “Ajakirjanik”, “Kuldvillak”, “Maastikumäng”, “Eesti
lugu”), sest pikemas perspektiivis
peaks õpilastel tekkima ettekujutus
digitehnoloogia rakendamise võimalustest erinevate eluliste olukordade
ja probleemide lahendamiseks. Külla
oli sellel päeval kutsutud ka Kooditunni nädala raames külalisõpetaja
Kairit Peekmann, kes juhendas programmeerimist tutvustavat tundi.

Kokku tuli õpilastele 6 erinevat
“pesa”.
Selgus, et õpilaste jaoks oli ootamatu terve päev ainult nutiseadet
kasutada, lisaks leidsid nad, et
nutitelefoni ekraan on õppimiseks
liiga väike, õnnelikumad olid need,
kes olid kaasa võtnud tahvelarvuti.
Töö käigus tuli ette mitmeid tõrkeid
seadmete, rakenduste allalaadimise
ja kasutamisega, millega toime
tulek õpetas oma seadme kohta nii
mõndagi. Üldiselt saab päeva lugeda
kordaläinuks: õpilased olid töötempo
osas vabad, võis toimetada üksi või
väiksemas grupis, ülesande lahendanud, sai minna spordisaali erinevaid
sportmänge mängima. Motiveerivalt
mõjus nn. õpimärkide süsteem hinde asemel sai ülesande eest kas
hõbedase või kuldse õpimärgi. Hõbe-

Puhja lasteaia jõulusündmused

dase sai, kui ülesanne tehtud, kuldse
siis, kui ülesanne oli tehtud täiesti
iseseisvalt. Tore oli see, et rohkem
sai jagada kuldseid õpimärke. Päeva
mõned tulemused on näha kooli
kodulehel blogis Nutikas Rannu.
Nüüd saab teha järeldusi ja plaane
edasiste digipäevade korraldamiseks
- suur osa õpilastest leidis, et nad ei
oska omaenda nutitelefoniga suurt
midagi peale “facebookis chattimise”
pihta hakata. Samas tuli tagasisidest
välja, et mõned õpilased on valmis
oma oskusi teistega töötoa vormis
jagama. Nii et võimalusi koostöiseks
õppimiseks jagub.
Kaia Kallaste
Rannu Kooli õpetaja

Vanad asjad uues ajas.
aastakümne pikkust pausi jälle elule
puhuda. Lapsed tõid kodust kaasa
vanu puutööriistu ja puidust tehtud
esemeid, millest sai kokku üks korralik näitus. Koos õpetajatega arutati, mis töid nendega tehti ja kes
teadis, rääkis oma eseme loo teistele
edasi. Mõnda asja nägid ka õpetajad
esimest korda. Vanad asjad sai ka
paberile püütud.
Et näitusele kõik koos punkt
panna, tuli 5. detsembril, vanaajapäeval meile külla Puka Keskkooli
tehnoloogiaõpetuse õpetaja Harri
Irv, kes on meie lastele sellest sügisest saati tuttav puutööringist. Õpetaja Harri tõi ise ka mõned huvitavad
saed kaasa ja rääkis lastele näitlikult
puu teekonna metsast koju ehitusmaterjaliks. Proovisime kahemehesaega saagida, saime teada, mis on
liimeister ja et erinevate tööde jaoks
on erinevad saed ja kirved. Näitusel
oli nii palju erinevaid tööriistu, et sai
kõikidest puutöödest rääkida.
Julgemad tegid pantomiimi ja siis
meisterdasime kõik endale vurri.
Vana hea mänguasja, millega läks
kohe võistlemiseks lahti. Lõpetuseks
oli õpetaja Kaia küpsetanud meile
maitsva vana aja toidu - karaski. Ja
ringmängud ikka ka. Nagu alati.
Täname lapsevanemaid vana aja
näituse korraldamisele kaasaaitamise eest! Tänu teile oli kõikidel lastel
võimalus näha asju, mida paljudes
Lapsed vurritamas						Foto: erakogu
kodudes enam polegi. Näituse kordaUus aeg toob uued asjad ja loob Aakre Lasteaed-Algkoolis. Igal asjal mineku eest “SUUR AITÄH!” kõigile
uued kombed. Et side minevikuga on lugu, mille ajalugu, väärtust ja organiseerijatele. Täname õpetaja
ei häviks, tuleks mäletada eelnenut. otstarvet püüdsid õpetajad lastele Harrit nõu ja jõuga abiks olemast!
Elujõuline on rahvas, kes peale uue arusaadavaks teha.
hindab esivanemate traditsioone
Vana asja näituse teema oli sel
Head vana aega kõigile!
ja väärtustab oma kodupaika. Just aastal puutöö. Eks ikka sellepärast,
niisuguseid väärtusi hoitakse aus et tahame oma puutööklassi pärast
Aakre lasteaiaõpetajad

Tervise heaks
Valguta Maanaiste Selts pakub
kogukonna liikmetele võimalusi ja
ideid oma tervise tugevdamiseks.
Käesoleva aasta lõpul saime Kodanikuühiskonna Sihtasutuselt rahastuse projektile „Aktiivne liikumine
ja mitmekesine toit- tervise alus“.
Soovime, et me oleksime teadlikumad toitujad, aktiivsed liikujad ja
teaksime oma tervisenäitajaid.
Kõigepealt organiseerisime koolituse-töötoa „ Aedviljade hapendamine“ , et taaselustada vana ja
tervislikku hoidistamise võimalust.
Oleme saanud juba maitsta eneste

kätetööd- hapendatud punapeeti.
Aasta jooksul õpime veel üksteiselt,
degusteerime omavalmistatud hoidiseid ja vahetame retsepte.
Jaanuaris on võimalik teada
saada oma tervisenäitajaid. Valguta seltsimajja tulevad kohale Tartu
Tervishoiukõrgkooli tudengid koos
juhendajaga.
Südamekuul, aprillis, äratame
end „talveunest“, algab matkasari
„Lustiga liikuma!“, mis tutvustab
ümbruskonna loodust ja ajaloolisi
objekte, pakub rõõmu liikumisest ja
koostegutsemisest. Tulevased kogu-

perematkad viivad meid kaugemale
tutvuma suurvallas olevate naabritega. Loodame liikuda koos kohalike
liikumishuvilistega ja sealsete giidide juhendamisel. Oleme planeerinud tutvuda Aakre, Konguta ja Elva
vaatamisväärsustega.
Lustida ja omavahel mõõtu võtta
saab ka vastlapäeva trallil (kui talvetaat katab tiigi jääkaanega) ja suvisel
veepeol.
Ootame huvilisi kõikidele tervistavatele üritustele.
Lea Pung

Advendiaeg algas lasteaias Puhja
kooli väikeste kandlemängijate
kontserdiga. Meie endised lapsed on
õppinud kooli kandleringis toredaid
lugusid ning lasteaialapsed kuulasid huviga suurte laste esinemist.
Esinesid ka kandleringi juhendajad
õpetajad Anneli ja Miina.
Lasteaias on mitmeid toredaid
traditsioone ja üks nendest on seotud
PÄKAPIKU päevaga. Nimelt jookseb
ühel õhtul Puhja lasteaia õuealal
Päkapikk, kes kord peites, kord end
lastele näidates teeb naljakaid trikke
rühmade akna taga ja lõpuks jätab
igale rühmale ka kinkekoti. Lapsed
on sel päeval suures ootuses ja lõbu
ning lusti jätkub. Sellel aastal tõi
päkapikk igale rühmale piparkoogi
taina ja kaunistamiseks glasuuri. Siit
ka järgmine tore ettevõtmine. Iga
rühm teeb ühel päeval piparkooke.
Harjutatakse koos õpetajatega kätt
nii taina vormimisel kui pipar
kookide kaunistamisel. Õpetajate
abiga ise ka küpsetatakse. Millised
toredad isetehtud piparkoogid sealt
tulevad! Loomulikult on kõikides
rühmades omakaunistatud ehetega
jõulupuu ja mõnel rühmal ka kaunilt
kujundatud jõulukamin.
Muusikaõpetaja Triin Palli
juhendamisel käivad jõulupeo ette
valmistused. Peod algavad juba 18.
detsembril. Kes teeb näitemängu,
kes tantsulisi tegevusi, kes õpivad
jõululaule… igale eale vastavalt.
Jõulueel kohtusid Puhja lähedal
Sääniku talus Puhja lasteaia erinevate koostööpartnerite esindajad.
Teemaks oli ühisprojekti käivitamine
Innove rahastamise fondist. Teemaks kogukonda kaasav õpiüritus.
Kutsutud olid nii lasteaia hoole

kogu kui rühmade vanematekogude
esindajad, aga ka kooli esindajad,
ametnikud (sotsiaaltööspetsialist ja
lastekaitsetöötaja) ja uue valla abivallavanem Marika Saar, kes andis
erinevat infot uue valla alusharidust
puudutavatest küsimustest.
Arutasime erinevaid koostööd
vajavaid teemasid ja loodan, et
sellisest seltskondlikust koosviibimisest ja järgnevatest koolitustest
ning lõpetuseks kokkuvõttest-analüüsist projekti lõppemisel saame
koostööle parendavaid ettevõtmisi
ning meie põhiline tegevus õppe- ja
kasvatustöö saab veelgi täiustatud. Meelelahutuslikku programmi
pakkusid Piret Päär oma LUGU
DEGA, mis alati köidavad-õpetavad,
panevad kuulama ja mõtlema ning
kandlemängija Martin Arak. Toreda
jõululaua olid katnud Sääniku talu
perenaised. Soovitan kõigile Sääniku
talu võimalusi uurida ja sündmusi
seal korraldada.
Jõulueelsel nädalal käivad kõik
rühmad ka päkapikumetsas, kus
aeg-ajalt kohtutakse päkapikuga ja
metsavalvuriga ning üllatuseks leitakse kuuseokstelt päkapiku poolt
pandud kingitusi. Mõni rühm pani
päkapikule ka kirja oma soovidega
Nii need jõulud tulevad…peagi
aastavahetus ja siis juba juubeli
aastat 2018.a.
Kaunist aastavahetus meie koostööpartneritele ja toredat uut aastat
kõigile meie uues Elva vallas.
Leeli Suidt
Puhja lasteaia
direktor

Vanemuise teatri külastus
Detsembri algul käis Rannu kooli
6. ja 7.kl Vanemuise teatris ekskursioonil. Lastele räägiti teatrimaja
ajaloost, teatri esimestest direktoritest, tööst lava taga, teatris olevatest ametitest ja paljust muust.
Ekskursiooni käigus käidi lava taga,
kostüümilaos ja dekoratsioonide
valmistamise toas. Peale selle osale-

sime teatritunnis “Lastele keelatud”,
kus saime teada palju salajast infot,
mida avalikkusele jagada ei tohtinudki. Aga ära tulles võisime öelda,
et oleme joonud teatris konjakit ja
šampust, isegi verd maitsnud, suitsu
teinud, püssist pauku lasknud ning
saanud ka sinika silma alla. Muudest
haavadest ja armidest rääkimata.

Hakkame koos astuma
Novembrikuu lõpus toimus
Konguta rahvamajas Elva valla
noortele suunatud kahepäevane
koolitus-meeskonnatööõhtu. Kahepäevasel sündmusel osalesid uude
Elva valla piirkonda jäävad aktiivsed
noored. Mõnedel neist tagataskus
noorte osaluskogus kaasalöömise
kogemus. Kahepäevasel koolitusel
hoidis noori mõtterännakul erksana
Marek Mekk. Nendel kahel päeval
kaardistasid noored igas piirkonnas hetkeolukorra. Toodi välja iga
piirkonna tugevused ja kitsaskohad
noorte endi silme läbi. Peamiste
tugevustena tõid noored välja noortekeskuste olemasolu ja sealsed tegevusvõimalused, tubli noortejuhid ja
võimaluse tasuta huvihariduseks.
Peamised murekohad olid noorte
arvates: alkohol ja muud mõnuained,
passiivsus, informatsiooni puudus
(ka üleküllus), kõikides piirkondades pole noortetuba, noortekeskust.
Esimesel koolituspäeval oli oluline
piirkonnast ühise pildi loomine läbi
noorte silmade. Piirkondade lõikes

valmis ka täiesti arvestatav SWOT,
millest saab sisendit, kui välja töötama asutakse Elva valla ühtset
noorsootöö kava. „Alguses tundus
see SWOT nii keeruline, aga juhendaja abiga saime hakkama. Hea pildi
saab niimoodi ette.” võtab pingsa
ajutöö kokku koolitusel Rõngu piirkonda esindanud Andero Kesküla.
Teine koolituspäev möödus teadmisi
sündmusturunduse ja kommunikatsiooni teemadel täiendades. Lisaks
vaadati üheskoos üle uus Elva valla
noortevolikogu põhimääruse mustand. Siinkohal tuleb kiita aktiivseid
Elva valla ettevõtlikke noori, kes on
näinud vaeva ja kokku pannud loodava noortevolikogu põhimääruse
mustandi, mis on hetkel jõudnud
täiendamiste ja peenhäälestuse
faasi.
Korraldajad tänavad “Hakkame
koos astuma” projekti tegevustes
kaasa löönud noori ja noortejuhte.
Hakkame koos astuma projekti
rahastas Eesti Noorteühenduste Liit.
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Rannu Kooli etlusvõistlus

E

tlusvõistlusi on Rannu Koolis
varemgi toimunud, kui
vahepeal on tekkinud nende
korraldamises pikem paus. Nüüd
otsustas eesti keele ja kirjanduse
õpetaja Liina Nagel korraldada kooliperele luuletuste lugemise võistluse.
Tänapäeva koolis on lastel esinemisvõimalusi napilt. Sageli on õpilane
esimest korda suurema publiku ees
üksinda alles 8. klassis loovustööde
kaitsmisel ning siis on ta sageli väga
närvis ja endast väljas. Sellepärast on
niisugusel konkursil esinemine hea

võimalus end proovile panna.
Konkurss toimus 18. Detsembri
hommikul Rannu Rahvamajas.
Laste esinemist hindasid õpetaja
Liina Nagel ja raamatukogu juhataja
Viive Vink. Seekord oli osalejaid
17, 2 last küll loobus viimasel
minutil. Tunnustada tuleb kõiki, kes
julgesid selle väljakutse vastu võtta.
Luulevalik oli väga mitmekesine.
Žürii päris edetabelit ei koostanud
ja väikese kingituse said kõik
osalejad, aga mõned meeldisid meile
pisut rohkem. Kogu kooli parimaks
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Elva noortekeskus tänas noori

nimetasime Laura-Liisa Tõldsepa
7. klassist. Noorimatest oli kõige
vapram Liisa Koorits 2. klassist.
Tema julges esinedes naeratadagi.
Eriauhinnad said veel Arlend Põder,
Carola Kaarna, Marco Rodrico Hüsse,
Karmen Virkus ja Kerttu Kuku.
Loodame, et võistlus toimub ka
järgmisel aastal ning siis on osalejaid
rohkem ning esinejad julgemad.
Viive Vink

Kunstikonkurss „Suitsupääsuke 55“ Rõngu
lasteaias Pihlakobar

Noortekas tunnustab						Foto: erakogu

Reedel, 15. detsembril toimus Elva
noortekeskuses tänuüritus noortele,
kes on aasta jooksul paistnud silma
aktiivse osalusega noortekeskuse
tegevustes ning panustanud märkimisväärselt keskuse positiivsesse
mainekujundusse. Erisoovid noortele saabusid Portugalist Maria Fernandeselt ning noori lõbustas mustkunstnik Richard Samarüütel. Suur
aitäh teile: Elias Markus Ehasalu,
Eva Orro, Hannah Pappel, Janne
Muttik, Jaana Sommermann, Klea
Marie Laar, Keir-Christian Sugul,
Ketter-Katreen Orav, Laura-Maria
Mats, Merilyn Assak, Marete Hüdse,

Maarja Pihlap, Reelika Punkar ja Uku
Pappel!
Tänuüritusel palusime noortel
jagada ka oma mõtteid noortekeskuse kohta. Küsisime, mis on see, mida
nad noortekeskusest saavad. Jagame
teiegagi üht mõtet sõna-sõnalt: „Siia
on alati tore tulla. Pole vahet, mis
päev on või mis päev tuleb. Pole
vahet, kuidas sul täna läks. Loeb vaid
see, et sul oleks siin tore“.
Elva noortekeskus soovib kõigile
kauneid pühi ning tänab kõiki, kes
on veetnud meiega aega.

Maamaksust Elva vallas 2018.
aastal

Publiku lemmik										Foto: erakogu

Järgmisel aastal tähistab meie riik
sajandat aastapäeva. Suure juubeli
ootuses on juba pikemat aega toimetatud ja ettevalmistusi tehtud. Käesoleval aastal on samuti märkimisväärne juubel meie oma rahvuslinnul
– suitsupääsukesel, kellel rahvuslinnuna vanust 55 aastat. Suitsupääsuke valiti rahvuslinnuks 26. novembril
1962. aastal Tartus loodusuurijate
seltsi ornitoloogiaseltsi koosolekul.
Siiski, riiklikul tasandil kinnitati
suitsupääsuke ühes rukkilillega Eesti
rahvussümboliteks alles 1988. aastal.
Tähistamaks rahvuslinnu väärikat
sünnipäeva, kutsus Rõngu lasteaed
Pihlakobar kõiki Tartumaa lasteaedasid osalema kunstikonkursil „Suitsupääsuke 55“. Konkurss kuulutati
välja kolmes vanuserühmas: 4-aastased, 5-aastased ja 6-aastased (k.a
7-a lasteaialapsed). Töid ootasime A4
formaadis, kuid tehnika, mida pildi
tegemiseks kasutati, jäi juhendajate
ja laste valida. Meie kutsele vastas 14
lasteaeda. 32 juhendajat valisid välja
ühtekokku 70 erinevat tööd, mis
konkursile saadeti. Eriti hea meel
oli selle üle, et vanuserühmadesse
sai üsna võrdselt töid.
2 7.
n ove m b r i l
avasime
konkursitöödest näituse, mida
said külastada nii žüriiliikmed,
lapsevanemad kui ka lasteaiapere.
Näitust sai külastada 8.detsembrini
ja kõikidel külastajatel oli võimalus
hääletada oma lemmiku poolt.
Virtuaalnäitus on avatud Rõngu

lasteaia kodulehel (http://www.
rongulasteaed.edu.ee) rubriigis
„Pildid“.
Sõltumatus žüriis oli kokku 7
liiget. Hoolekogu esindajatena olid
žüriis P. Raudsepp ja H. Valdmann,
Rõngu Rahvamaja juhataja M. Vanaisak, Rõngu kooli kunsti- ja käsitöö
õpetaja K. Kompus, Rõngu lasteaiast
M. Sinijärv, E. Põder ja R. Ostrak.
Loomulikult olid kõik konkursile
laekunud tööd omapärased, ilusad
ja loomingulised. Žürii ülesandeks
oli välja tuua kolm silmapaistvamat
tööd kõigis vanusegruppides. Tulemused olid järgmised:
4-aastaste laste vanusegrupp:
Lissandra Lehtpuu Võnnu lasteaiast
Värvuke (juhendaja Monika Reben),
Uku Vaiksaar Eerika lasteaiast Laululind (juhendaja Endla Aav) ning
Kairo Karro Rõngu lasteaiast Pihlakobar (juhendaja Maimu Reidolf).
5- aastaste laste vanusegrupp:
Kristella Kruto Eerika lasteaiast
Laululind (juhendaja Liis Kaar),
Rebeca Kesas Võnnu lasteaiast Värvuke (juhendaja Virve Soopalu) ning
Anna-Liisa Sokk Rõngu lasteaiast
Pihlakobar (juhendaja Riita Mäerand).
6-aastaste laste vanusegrupp:
Susanna Hindrikson (juhendaja
Anneli Kull) ja Theodor Tihane
(juhendaja Marje Soo) Elva lasteaiast Murumuna ning Helene Anton
Rõngu lasteaiast Pihlakobar (juhendaja Virve Luts).

Publiku lemmik: Mai Arak 5-a. Elva
lasteaiast Murumuna (juhendaja Ebe
Kõnd).
Ülal mainitud tööd jäävad püsivalt kaunistama Rõngu lasteaeda.
Täname siiralt ja südamest kõiki
lapsi ja juhendajaid, kes meie konkursist osa võtsid! Kõik tööd olid
äärmiselt originaalsed ja kaunid.
Uute kohtumisteni!
Erle Põder, Merike Kirotar
Rõngu lasteaed Pihlakobar

Elva Vallavolikogu istungil
18.12.2017 kehtestati Elva vallas
ühtseks maamaksumääraks 2,5%
maa maksustamishinnast aastas ja
põllumajandussaaduste tootmiseks
kasutusel oleva haritava maa ja loodusliku rohumaa määraks 1,5 % maa
maksustamishinnast aastas.
Samal istungi võeti vastu määrus,
millega vabastatakse maamaksust
represseeritu ja represseerituga
võrdsustatud isiku okupatsioonirežiimide poolt represseeritud isiku
seaduse mõistes tema kasutuses
oleva elamumaa või maatulundusmaa õuemaa kõlviku* osas.
Pensioni saaja isiku (s.h. osaline
või puuduva töövõimega isikud)
maksuvabastuse summa suuruseks
määrati kuni 12 eurot ühe maksuvabastuse saaja kohta aastas. Maksuvabastust saab pensioni saaja isik

taotleda kirjaliku avalduse alusel
tema kasutuses oleva elamumaa
või maatulundusmaa õuemaa kõlviku eest linnas, alevis, alevikus ja
üldplaneeringuga määratud tiheasutuspiirkonnas. Avaldust saab
esitada Elva Vallavalitsusele maksustamisaasta 20.jaanuarini. Pensioni
saajad isikud (sh represseeritud),
kes on juba varem saanud maamaksusoodustused Elva linnas, Puhja ja
Rannu tiheasustusaladel ei pea uut
avaldust esitama. Varem määratud
maksusoodustuse suurused arvutatakse ümber ning soodustuse suurus
seotakse Maa-ameti infosüsteemis
isikuga. Lisa informatsioon telefonil
730 9896.
Daisy Sild
kinnistuspetsialist

* Kõlvik - ühetaolise majandusliku sihtotstarbe ja/või loodusliku seisundiga
katastriüksuse osa, mida ei piiritleta piirimärkidega.
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Pildireportaaž, kuidas Konguta Kooli
lasteaialapsed jõuludeks valmistusid…

Elva Järve Lasteaia helkuripuu

Esmalt harjutati piparkookide kaunistamist. Algul paberil ja siis päriselt. Küll see oli raske töö meie
Teokestele, kes on lasteaias käinud vaevalt 2-3 kuud!

Elva Järve lasteaia Viidikate rühma
õpetaja Kristiina
Noobel sai idee
teostada helkuripuu meie lasteaeda
ühest Tartumaa
küla keskuses olevast helkuripuust.
Õpetaja Kristiina kirjeldab
ettevõtmise kulgu
järgmiselt: „Kui
ma seda nägin, siis
tekkis kohe mõte,
et meie lasteaias
võiks ka olla selline.
Olin vahetult enne
Seejärel uuriti jõulukalendrit, kas pühad
Jõulukommete ja tavadega käisid Mõmmikud seda lugenud ka
juba tulemas
tutvumas Eesti Rahva Muuseumis
ühte artiklit, mille
põhiline murekoht
oli see, et järjest
vähem inimesi
kannavad helkurit ja eriti noorte
seas on see väga
ebapopulaarne.
Olen arvamusel, et
meie, täiskasvanud, Helkuripuu				Foto: erkogu
oleme need, kes peaks andma eesku- seismas kasutult helkureid, siis
ju lastele, kandes ka ise helkurit. Me palume need lasteaeda tuua. See
peaks lastele teadvustama juba väga idee sai üsna positiivse tagasiside ja
varakult, miks helkur nii oluline on. toodi mitmeid helkureid.
Teostamise planeerimist alustasin
Puule helkureid riputama hakkasellega, et uurisin If Kindlustusest, sime 8.detsembri hommikul. Seda
kas nad saaks toetada meie ette- tegid kõigi kolme rühma lapsed ja
Mesimummid aga teadsid, et jõulude ajal süüakse võtmist 50-70 helkuriga, kuna If ka õpetajad. Hilisemalt antud puud
palju kõikvõimalikke jõulutoite, sestap uurisid nemad Kindlustuse üks suund on toetada vaadates olen väga meeldivalt
Puutööõpetaja abiga valmistasid
tervislike smuutide valmistamise saladusi ja joonistasid ohutust ning helkuripuu on täpselt üllatunud, et see on leidnud meie
Oravakesed endile lõbusad ja imekaunid
selline asi, mis peaks tõstma ini- lasteaia õuealal palju kasutust.
toidupüramiide
meste teadlikust ja ohutust. Oleme Inimesed, kellel helkurit ei ole, on
jõuluvurrid
väga tänulikud, kuna saime If Kind- sealt helkureid võtnud ja need, kellel
lustusest 100 helkurit. Loomulikult on helkureid rohkem, on seda puud
soovisime kaasata ka kogu Elva Järve täiendanud helkuritega.
Lasteaia personali ja lapsevanemad.
Andsime teada, et oleme teostamas
Kristiina Noobel
Elva Järve lasteaed
sellist pisikest projekti ja tegime
üleskutse, et kui kellelgi on kodus

Jõulurahu on astumas õue,
küünlavärelust ootamas kuusk.
Mingi ärevus tasa poeb põue,
jõulutunne on alati uus.

Loomulikult tähendavad jõulud
ka jõulukaartide meisterdamist
ja saatmist headele sõpradele.
Mesimummid koos 3.klassiga
õppisid liitreaalsusega kaartide
tegemist ja saatmist

Muidugi ei unustatud talvelõbusid:
kelgutamine ja lumememmed olid
jõulutoimetustes tähtsal kohal

Konguta Kooli lasteaiapere
soovib kõikidele toredaid
jõule, kena aastavahetust
ja Head Uut Aastat!

Jõuluvalguselt lunastust loodan,
jõulurõõm olgu kõigi jaoks teel.
Ikka usun, et headus maailmast
pole lõplikult kadunud veel.
Mari Andrekson „Jõulurahu on astumas õue…“

Elva Huviala- ja Koolituskeskus soovib kõigile kauneid
pühi, head vana aasta lõppu ning
loovaid ja lennukaid ideid uueks aastaks!
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Muudatused maksuvaba tulu arvestamisel
2018. aastal muutuvad oluliselt
maksuvaba tulu arvestamise põhimõtted. Seni kehtis kõigile füüsilistele
isikutele aastas üks kindel maksuvaba
tulu määr (2017.a oli see 2160 eurot,
ehk 180 eurot kuus), lisaks täiendav
maksuvaba tulu pensionidele ja
tööõnnetushüvitistele. 2018. aastast
hakkab üldine maksuvaba tulu määr
olema 6000 eurot aastas ehk 500 eurot
kuus, täiendavat maksuvaba tulu pensionitele ja tööõnnetushüvitistele
enam ei ole.
2018. aastast hakkab maksuvaba
tulu summa sõltuma isiku aastatulu
suurusest ning võib olla väga erinev.
Inimestele, kelle tulu on alla 14400
euro aastas (alla 1200 euro kuus), on
ette nähtud maksimaalne maksuvaba tulu 6000 eurot aastas (500 eurot
kuus).
Kõigile inimestele, kelle tulud
jäävad vahemikku 14 400-25 200
eurot aastas (1200-2100 eurot kuus),
leitakse personaalne maksuvaba tulu
valemi alusel. Aastase maksuvaba tulu
valem: 6000-6000/10800 x (aastatulu
summa – 14400).
Näiteks arvutatakse aastatuluga
15600 eurot maksuvaba tulu:
1. 15 600 – 14 400 = 1200
2. 6000 ÷ 10 800 = 0,55556
3. 0,55556 × 1200 = 666,67
4. 6000 – 666,67 = 5333,33 eurot
Inimestele, kelle tulu on üle 25 200
euro aastas (üle 2100 euro kuus), ei ole
maksuvaba tulu ette nähtud.
Maksuvaba tulu summa arvutamisel võetakse aluseks kõik aasta jooksul
saadud tulumaksuga maksustatavad
tulud. Aastatuluna arvestatakse palk,
preemia, puhkusetasu (sh täiendavad lisapuhkused), juhatuse liikme
tasu, võlaõiguslike lepingute alusel
saadud tasud, vanemahüvitis, haigus
hüvitis, pension (vanaduspension,
töövõimetuspension, eripensionid,
toitjakaotuspension), maksustatav toetus (nt PRIA poolt makstav
pindalatoetus), ettevõtlustulu, välismaalt saadud tulu, kasu vara võõrandamisest (metsamaterjali ja kasvava
metsa raieõiguse müük, kinnisasjade
müük, väärtpaberite müük), rendi- ja
üüritulu, intress, maksustatav stipendium, jne., samuti dividendid ja
muud osakapitali väljamaksed, millelt
maksab tulumaksu ära äriühing.
Aastatuluna ei võeta arvesse
maksuvabasid tulusid nt eluaseme
müük, omandireformi käigus tagastatud vara müük, kasutatud asjade
müük (sh auto ), maksuvaba stipendium, maksuvabad toetused (lastetoetus, toimetulekutoetus, puuetega
inimeste toetus, töövõimetoetus),
elatis, lähetuse päevaraha jms.
Uus maksuarvestuse süsteem
eeldab, et iga inimene ise peaks senisest rohkem juba aasta kestel pöörama
tähelepanu sellele, milliseks kujuneb
tema aastane tulu ja kuidas see mõjutab tema poolt makstavat tulumaksu.
Et tulusid deklareerima asudes oleks
vähem üllatusi, peaksid inimesed
juba 2017.a lõpus mõtlema läbi oma

Allikas: emta.ee

järgmise aasta igakuised tulud ning
võimalikud muud ning tegema eeldatava aastatulu põhjal otsuse igakuise
maksuvaba tulu kohta.
Aasta kestel rakendatakse maksuvaba tulu kuupõhiselt tulumaksu
kinnipidaja (väljamakse tegija) poolt.
Maksuvaba tulu summa arvutatakse
vastavalt brutotöötasu või muu välja
makse brutosumma suurusele. Väljamakse tegijal on õigus rakendada
maksuvaba tulu ainult siis, kui inimene on esitanud vastava avalduse.
Maksuvaba tulu saab rakendada ainult
üks tulumaksu kinnipidaja, taoline
põhimõte kehtib ka praegu. Inimestel, kes töötavad mitmes töökohas
või kes töötavad ja saavad pensioni,
tuleb teha valik, kellele maksuvaba
tulu avaldus esitada.
Soovitav on esitada üks avaldus
terveks aastaks. Vajadusel saab
aasta jooksul avalduse tagasi võtta
või muuta avaldusel olevat maksuvaba tulu summat. Maksuvaba tulu
summat võib muuta üks kord kuus,
kuid igakuiselt avalduste esitamine
ei ole mõttekas.
Kui aastatulu on kuni 14 400 eurot
(kuus kuni 1200 eurot) või aastatulu
on suurem, aga on ainult üks väljamaksete tegija ja muid tulusid ei ole
ette näha, võib esitada avalduse, kuhu
on märgitud „arvestada maksuvaba
tulu“.
Sellise avalduse korral arvestab
väljamakse tegija maksuvaba tulu
seadusejärgses määras. Maksimaalne
maksuvaba tulu kuus 500 eurot ning
seda saab arvesse võtta kuni 1200
eurose tulu puhul. Nendele, kelle
tulu on üle 2100 euro kuus, ei ole
maksuvaba tulu üldse ette nähtud.
Kui sissetulekud on kuus 1200 – 2100
eurot, siis arvutatakse maksuvaba

Arianne Kärmas
Levon Troska

sündis 11.11.2017

sündis 05.12.2017

Elisee Mai

sündis 08.12.2017

Otto Talviste Jasper Erenvert
sündis 01.12.2017

sündis 16.12.2017

tulu valemi järgi: 500 - 500 ÷ 900
x (väljamakse -1200). Mida suurem
on tulu, seda väiksemat maksuvaba
tulu saab rakendada, nt 1300 eurose
töötasu puhul on maksuvaba 444,44
eurot kuus, 1500 eurose töötasu puhul
333,33 eurot jne.
Seni esitatud avaldused maksuvaba tulu rakendamiseks jäävad
kehtima ning väljamaksete tegijad
(tööandjad, Sotsiaalkindlustusamet),
kellele need avaldused on esitatud,
arvestavad tulumaksu kinnipidamisel
seadusejärgse maksimaalse maksuvaba tuluga. Silmas tuleb pidada aga
seda, et tulumaksu kinnipidaja saab
arvestada üksnes tema enda poolt
tehtavate väljamaksetega, inimese
teisi sissetulekuid ta ei tea ja nii võib
tekkida olukord, kus järgmisel aastal
tuleb inimesel tuludeklaratsiooni
alusel tulumaksu juurde maksta.
Kui sissetulekuid on erinevatest
allikatest ning tulu jääb vahemikku
14 400 kuni 25 200 eurot aastas (1200
kuni 2100 eurot kuus), siis peaks
esitama avalduse, kus on näidatud
konkreetne maksuvaba tulu summa.
Näiteks saab brutotöötasu 800 eurot
kuus ning pensioni 500 eurot kuus,
tulud kuus on 1300 eurot. Olenemata
sellest, kummale väljamakse tegijale ta on varasemalt maksuvaba tulu
avalduse esitanud, peaks ta tegema
uue avalduse, milles näidata maksuvaba tulu summaks maksimaalselt
444 eurot. Kui juba esitatud avaldust
mitte muuta, siis saab väljamakse
tegija rakendada 500 eurost maksuvaba tulu. Töötaja aastatulu kokku on
aga suurem kui 14 400 eurot, seega
temale ettenähtud maksuvaba tulu
ei ole mitte 6000 eurot vaid 5333,33
aastas. ja tuludeklaratsiooni alusel
tuleks järgmisel aastal tulumaksu

juurde maksta. Kui ta teab, et saab
aasta jooksul veel lisaks maksustatavaid tulusid (nt üüritulu või PRIA-st
ühtse pindalatoetust), siis tuleks ka
see tulu maksuvaba tulu rakendamise
avalduses arvesse võtta. Aasta lõpliku
maksuvaba tulu kujunemist hakkavad
mõjutama ka dividendid.
Kui kuusissetulekud lähenevad
2100 eurole või ületavad seda, peaks
esitama avalduse, et maksuvaba tulu
üldse ei rakendataks. Sellise avalduse
esitamine tuleb kasuks ka neile, kelle
aastatulu on keeruline prognoosida
või kellel on plaanis teha vara võõrandamise tehinguid ning aastatulu võib
tulla suurem kui 25 200 eurot.
Näiteks kui inimene, kes saab 2018.a
brutotöötasu 800 eurot kuus, müüb
vara (kinnistu või metsamaterjal) ja
saab kasu summas 20 000, seega on
tema aastatulu kokku 29 600 eurot
ning maksuvaba tulu 0 eurot. Kui selli
se tehingu toimumine on juba ette
teada, siis on soovitav esitada avaldus
üldse mitte maksuvaba tulu rakendada. Kui tulu saamine ei olnud ette
teada, siis võiks aasta kestel maksuvaba tulu arvestamise avalduse tagasi
võtta, et hiljem tuludeklaratsiooni
alusel makstav summa oleks väiksem.
Inimese lõplik maksuvaba tulu
suurus selgub järgmisel aastal tuludeklaratsiooni esitamisel. Igakuine
maksuarvestus ei anna enam kõigil
juhtudel sama tulemust, mis aasta
põhine maksuarvestus.
Kui maksuvaba tulu on rakendatud
igakuiselt suuremas summas, kui
tulud kokku võimaldavad, siis tuleb
tuludeklaratsiooni alusel tulumaksu
juurde maksta.
Kui tulumaksu kinnipidamisel ei
ole maksuvaba tulu arvesse võetud
või ei ole seda kogu aasta ulatuses

Elva vald mälestab
Malve Lappard

Aleksei Koltsov

27.07.1936-05.12.2017

Antonina Konsa

28.10.1937-06.12.2017

Arno Liibusk

04.05.1926-06.12.2017

03.02.1937-01.12.2017
24.11.1937-02.12.2017
23.03.1941-02.12.2017

Jaak Madi

Meinhard Ojala

ära kasutatud, siis saab inimene tuludeklaratsiooni alusel enammakstud
tulumaksu tagasi.
Maksu-ja Tolliamet loob E-maksuametisse uue lahenduse „Minu
sissetulekud“, et inimesed saaksid
olla kursis oma maksuvaba tulu
kasutamisega ja võimaliku täiendava
maksukohustusega, mis tuludeklaratsiooni alusel tekib. Praegu on võimalik
väljamakseid ja maksuvaba tulu kasutamist näha e-maksuameti/e-tolli
rubriigist „Töötamine ja väljamaksed“
, > „TSD koondandmed“> „Väljamaksete andmete vaatamine.
Teavet muudatustest ning muud
maksualast infot leiab Maksu-ja Tolli
ameti kodulehelt https://www.emta.
ee/et/eraklient
Katrin Simul
Teenindusosakonna
Põlva büroojuht

Kirikuteated
Rannu Püha Martini
kirik
Jumalateenistus
14.01.2018 kell 14.00

Jumalateenistused Puhja Püha
Dionysiuse kirikus
P. 31.12 kell 18.00 Vana-aastaõhtu
E. 01.01 kell 10.00 Uusaasta palvus

Elva kirik
P. 31.12. kell 11.00 armulauaga jumalateenistus
kell 16.00 armulauaga jumalateenistus.
Vana-aastaõhtu.
E. 1.01. 2018 kell 11.00 jumalateenistus.
Uusaasta.

Rõngu kirik
P. 31.12. kell 15.00 jumalateenistus.

Aadu Birnbaum

17.02.1938-07.12.2017

Elmu Raja

28.06.1937-10.12.2017

Villiam Villems

12.09.1930-10.12.2017

Maimu Otsa

17.06.1936-11.12.2017
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Kultuuri- ja spordiürituste
kalender
Detsember 2017
29. detsember
20:00
30. detsember
20:00
31. detsember
20:00

Aastalõpupidu
ansambliga
Apelsin
Aastalõpupidu
ansambliga
Väliharf
Aastavahetuse pidu
“Sel ööl...” ansambliga
MAHAVOK

Rannu rahvamaja

Aakre Rahvamaja

Elva Kultuurikeskus

Jaanuar 2018
1. jaanuar
00:30

UUSAASTA PIDU

6. jaanuar
10:00

FC Elva Indoor Cup
U14 (2005 tüdrukud)

Nõo Spordihoone

7. jaanuar
10:00

FC Elva Indoor Cup
U12 (2007)

Nõo Spordihoone

Konguta rahvamaja

Uusaasta tervituskontsert
7. jaanuar
Elva Kultuurikeskus
Straussi Ühingult
14:00
8. jaanuar
16:30

Lastefilm
“Bamse ja nõia tütar”

Rannu Rahvamaja

8. jaanuar
18:30

Kinokohvik “Rohelised
kassid”

Rannu Rahvamaja

Mälumänguturniir.
8. jaanuar
4-liikmelistele võistkondadele
19:00
Mängu juhib Tiit Naarits

Puhja Seltsimaja

Traditsiooniline Konguta
9. jaanuar
18:00 Kooli Uusaastakontsert

Konguta rahvamaja

(heategevuslik)

13. jaanuar
10:00

FC Elva Indoor Cup
Mehed

Nõo Spordihoone

14. jaanuar
10:00

FC Elva Indoor Cup
U9 (2010)

Nõo Spordihoone

16. jaanuar
19:00

Etendus
“Kohe näha, et vanad
sõbrad”

Elva Kultuurikeskus

Elva Kultuurikeskus

Saa osa unustamatust aastavahetuspeost!
Teid ootab rikkalik
programm, kus õhtut juhib Venno Loosaar,
tantsuks mängib ansambel Mahavok, esinevad
showtantsijad. Pärast südaööd tantsutab retroviiside järgi
dj Vahur Kollom

17. jaanuar
Algklasside koolikontsert Rannu Rahvamaja
“Klaveriloomad”
12:00

Noortebändide kontsert
19. jaanuar
peaesineja
20:00 Küberrünnak ja Karmo

Rannu Rahvamaja

20. jaanuar
10:00

FC Elva Indoor Cup
U14 (2005)

Nõo Spordihoone

20. jaanuar
11:00

24. judoturniir
Elva Open

Elva Gümnaasiumi
võimla Puiestee 2

21. jaanuar
14:00

Eakate puhkeõhtu

Elva Kultuurikeskus

Komöödiateatri etendus
22. jaanuar
“Kohe näha, et vanad
19:00
sõbrad”

Uksed avatakse kell 20:00
Riietusstiil: mõõdukalt pidulik
Avatud KultuuriKohviku baar
Pileteid hinnaga 43€
saab osta
Elva Kultuurikeskusest
ja Piletimaailmast
kuni 29.12.2017

Puhja Seltsimaja

24.01.2018

19.00 – 21.30

Täpsem info valla kodulehel elva.ee

Laenutage ja lugege 14 kuu jooksul
(01.12.2017 – 01.02.2019)
läbi 100 eesti kirjanike poolt kirjutatud raamatut!
Kokkuvõtete tegemisel selgitatakse raamatukogudes välja
•
kõige rohkem eesti kirjanike teoseid laenutanud ja läbi lugenud
lugejad;
•
kõik loetud eesti kirjanike teoste nimetused;
•
kõige rohkem laenutatud eesti autorid ja teosed;
•
kõige rohkem eesti kirjanike teoseid laenutanud raamatukogud.
Maakondlikud kokkuvõtted tehakse 2019. aasta veebruaris,
parimate lugejate ja raamatukogude tunnustamisüritus „Sada loetud
raamatut” toimub märtsis. Tunnustamisel teeme eraldi kokkuvõtte
laste ja täiskasvanud lugejate osas.
Kuidas lugemiskingituses osaleda?
Lugeja annab oma raamatukogule teada osalemissoovist ja loa, et
raamatukogu töötaja võib jälgida raamatukoguprogrammis tema
poolt laenutatud raamatuid. Kui lugeja laenutab mitmes Tartumaa
raamatukogus, siis laenutused liidetakse.

Osalejal pole kohustus 100 raamatut läbi lugeda, aga
eesmärgi võib ju ikka püstitada!
Ootame rohket osavõttu!

Elva valla raamatukogud

NB! Tartu linnas asuvate raamatukogude laenutused ja koduraamatukogus
loetud raamatud lugemiskingituse tegemisel arvesse ei lähe.

Elva Kultuurikeskus I Kesk 30, Elva I Tel: 7 330 132 I kultuur@elva.ee I www.elvakultuur.ee I

Aastalõpus saad puhtaks ELVA SAUNAS

Üleskutse Tartumaa
raamatukogude lugejatele
Teeme Eesti Vabariigile
100. aastapäeva tähistamiseks koos
raamatukogudega lugemiskingituse!

Elva Kultuurikeskus (Kesk 30, Elva, Tartumaa)

Täispilet: 15 €, Sooduspilet: 13 €

ELVA

28. - 30. detsember
SAUN oleme avatud nagu ikka

Puiestee tn 2, ELva linn

Puhja 23. jõuluturniir

KORVPALLIS
30.12.2017 kell 12.00 Puhja Kooli võimlas
Osavõtumaks 5€/in
Info: Kaul Karja 5293838; kaulkarja@gmail.com

Infoleht on Elva valla infoleht.
Toimetaja: Kertu Vuks. Küljendus: Kayvo Kroon.
Trükk: Printall AS. Kojukanne: Omniva
Tiraaž 6600. Kontakt: infoleht@elva.ee.
Järgmine infoleht 12.01.2018

