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Elva Vallavalitsus alustas

A

lates 1. jaanuarist alustas
ametiasutusena tööd Elva
Vallavalitsus. Endistes
vallakeskustes (Annikorus, Puhjas,
Rannus, Rõngus ja Hellenurmes)
on avatud teenuskeskused. Kõiki
des teenuskeskustes jätkavad tööd
sotsiaaltööspetsialistid ning alusta
vad tööd piirkonna koordinaatorid.
Piirkonna koordinaatorite ülesanne
on teenuskeskuse töö korraldamine,
elanike esmane nõustamine, info
kogumine ja edastamine vastavatele
spetsialistidele. Piirkonna koordi
naatorite kontaktid leiate valla
kodulehel ning käesoleva infolehe 2.
leheküljelt.
Alates jaanuarist hakkas kehtima
uus Elva Vallavalitsuse struktuur, mis
koosneb kuuest osakonnast – arenguja planeeringuosakond, finantsosa
kond, haridus- ja kultuuriosakond,
kantselei, sotsiaal- ja tervishoiuosa
kond, vallamajandusosakond. Struk
tuuris on ka kommunikatsioonijuhi
ametikoht. Osakonna juhatajate ja
kommunikatsioonijuhi leidmiseks
viis vallavalitsus läbi avalikud kon
kursid.
Arengu- ja planeeringuosakonna
juhatajana alustab tööd Kertu Vuks.
Kertul on Tartu Ülikooli riigiteaduste
bakalaureusekraad ning lähiajal on
ta lõpetamas politoloogia magist
riõpinguid. Kertul on mitmekülgne
avalikus ja erasektoris töötamise
kogemus, viimati töötas ta Elva
Linnavalitsuses ühinemise koordi

naatorina. Geomedia OÜ töö käigus
puutus ta kokku nii arengukavade,
strateegiate kui ka analüüside koos
tamise ning projektide juhtimisega.
Finantsjuhina alustab tööd Maila
Põlluäär. Maila on lõpetanud Eesti
Põllumajanduse Akadeemia põllu
majandusraamatupidamise ja
–analüüsi eriala. Maila on töötanud
Orissaare Vallavalitsuses pearaama
tupidajana, Tähtvere Vallavalitsuses
finantsnõunikuna ning viimati Tartu
Maavalitsuses finantsnõunikuna.
Maila on osutanud Konguta valla
valitsusele finantsjuhi teenust.
Haridus- ja kultuuriosakonna
juhatajana alustab tööd Mare Tamm.
Mare on lõpetanud Tallinna Ülikooli
hariduse juhtimise magistriõppe,
bakalaureusekraad on tal teoloo
gias. Mare on töötanud õpetajana nii
lasteaias kui koolis, lektorina Tartu
Kõrgemas Usuteaduslikus Seminaris.
Ta on töötanud õppejuhina Elva las
teaias Õnneseen ja õppealajuhataja
na Elva lasteaias Murumuna.
Elva Vallavalitsuse kantseleid juhib
vallasekretär Salle Ritso. Sallel on
magistrikraad õigusteadustes ning
ta on töötanud eelnevalt Elva linna
sekretärnina.
Sotsiaal- ja terviseosakonna
juhatajana alustab tööd Milvi Sepp.
Milvi omab rakendusliku sotsiaaltöö
magistrikraadi ning on töötanud
alates 1996 aastast Puhja Vallavalit
suse sotsiaalnõunikuna.
Kommunikatsioonijuhina alustab

Tervituskampaania oli edukas
Möödunud aasta viimasel kuul
kutsusime valla teavitus- ja tervitus
kampaaniaga „Tere tulemast Elva
valda!“ elanikuks registreerima kõiki
neid, kes elavad Elva vallas, aga ei ole
end veel elanikuks registreerinud.
Detsembrikuu alguses oli Elva
vallas 14 607 elanikku ning 1. jaanu
ari seisuga 14 612. Hea meel on selle
üle, et vaatamata rahvastiku üldisele
vähenemisele meie valla elanike arv
kuu lõpus kasvas.
Kampaaniakuul registreeris end
Elva valla elanikuks 68 inimest ning
sündis 12 last, samas registreeriti 19
surma ning 56 inimest registreeris
end välja. Registripidaja Triin Kaaver
selgitas, et elanike liikumine on

igati loomulik nähtus ning inimesi
registreerib end valda ja vallast välja
igapäevaselt.
Tervituskampaania auhinnafond
oli 3x500 eurot, loosiõnn naeratas
Malle Tobrole, Aksel Joosepsonile ja
Anastacia Viksile.
Vallavanem Toomas Järveoja rõhu
tas, et elanike tervituskampaania on
küll läbi, aga igaühel, kes elab meie
vallas, kuid pole veel jõudnud ennast
elanikuks registreerida, on tark seda
teha. „Nii saame valla arengut pare
mini planeerida ja elanike heaks
rohkem teenuseid korraldada,“
märkis vallavanem.
Elva Vallavalitsus

tööd Eeva Kumberg. Eeval on Tartu
Ülikoolist ajakirjaniku kvalifikat
sioon ning haridusteaduste (and
ragoogika) magistrikraad Tallinna
Ülikoolist. Eeva on varasemalt töö
tanud kommunikatsioonijuhina Eesti
Teadusagentuuris ja Rahvakultuuri
Keskuses, kommunikatsioonispetsia
listina Tartu Ülikooli haridusteaduste
instituudis. Ta on olnud avalikkus
suhete nõunik Kohila Vallavalitsuses
ja avalike suhete juht Elva Linna
valitsuses.
Vallavalitsuse sekretärina asub
tööle Triin Ojasoo. Triin on õppi
nud Tartu Kutsehariduskeskuses
majandusarvestust ning Eesti Maa
ülikoolis põllumajandussaaduste
tootmist ja turustamist. Ta on tööta
nud põllumajandustarkvara pakkuvas
rahvusvahelises ettevõttes juhiabina.
Vallamajandusosakonna juhataja
na alustab jaanuari keskpaigast tööd
Hegri Narusk. Hegri on lõpetanud
Eesti Põllumajandusülikooli öko
noomika ja ettevõtluse eriala. Hegri
töötab veel SA Põlva Arenduskeskuse
tegevjuhina ning on varem tööta
nud Võru linnamajandusosakonna
juhatajana, Tartu Linnavalitsuses ja
keskkonnateenistuses spetsialistina.
2. jaanuarist alustavad uutel ame
tikohtadel järgmised ametnikud:
õigusnõunikuna alustab endine
Rannu vallasekretär Kaisa-Karoliina
Kokk, haridusspetsialistina endine
Elva Linnavalitsuse registripidaja
Triin Kaaver, vallaarhitektina endine

Hind: 0,50€

Toetuste
taotlemisest

Elva Linnavalitsuse ehitusspetsialist
Jaanika Saar, planeeringuspetsia
listina endine Elva Linnavalitsuse
keskkonnaspetsialist Maarika Uprus,
sotsiaalnõunikena endised Elva linna
ametnikud Alo Rebane ja Eva Kuslap,
Konguta piirkonna koordinaatorina
endine Konguta valla raamatu
pidaja-asjaajaja Kerli Rätsep, Rõngu
piirkonna koordinaatorina endine
Rõngu arenguteenistuse juhataja Ene
Joosing, Puhja piirkonna koordinaa
torina endine Puhja maanõunik Ede
Möldre, Palupera piirkonna koordi
naatorina Palupera vallasekretäri abi
Maia Kukk.
Oma senistel ametikohtadel jätka
vad sotsiaaltööspetsialistid Elo Kase
talu, Ene Sõber, Heli Elbson, Sirje
Erm, lastekaitsespetsialistid Eve Jõgi,
Hille Deede, Anneli Lepik, õigusnõu
nik Margit Kiin, kinnistuspetsialist
Daisy Sild, infotehnoloogianõunik
Kayvo Kroon, pearaamatupidaja
Eve Nõmmemaa, finantsspetsialist
Inna Rebane, raamatupidajad Anneli
Teder, Antonina Uffert ja Tatjana
Žuravljova ning kalmistukorraldajad,
bussijuhid, koristajad, majahoidjad,
sotsiaalmaja töötajad, hooldustöö
tajad. Heakorratöötajad asuvad tööle
osaühingusse Elva Varahaldus.

LÜHIDALT

Vallal on uus
kodulehekülg
Aasta algusest on Elva valla uus
koduleht aadressil elva.ee. Uus veeb
täitub pidevalt uue infoga, samas
saavad soovijad otse esilehelt kõiki
de ühinenud omavalitsuste endis
tele veebidele liikuda. Arengu- ja
planeeringuosakonna juhataja Kertu
Vuksi sõnul on vanad veebilehed
kätte
saadavad vähemalt lähema
poolaasta jooksul. Rannu ja Puhja
kogukonnad on avaldanud soovi
oma valdade endisi veebe edaspidi
ise haldama hakata.
Eeva Kumberg
kommunikatsioonijuht

Selguvad
Elva parimad
sportlased 2017
Käimas on 2017. aasta Elva pari
mate sportlaste hääletus. Oma hääle
saad anda Elva Spordiliidu kodu
lehel. Hääletus kestab 15. jaanua
rini. Parimad selguvad kodulehe
hääletuse ja treenerite eelistuste
tulemusena. Parimate sportlaste
tänuõhtu toimub 26. jaanuaril kell
19 Elva Kultuurikeskuses.

Marika Saar
abivallavanem

Tere tulemast

ELVA
valda!

L uk a, Te e le ja Ivo

vä i ke e t t e võ t ja d R an n u s t

Registreeri Elva valla elanikuks!
Vaata täpsemalt www.elva.ee
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Toetuste taotlemisest

L

apse toiduraha katmise
toetuse taotluste esitamise
tähtaeg on 20. jaanuar.
Lapse toiduraha katmise toetu
se eesmärk on vähekindlustatud
peredele toetuse andmine lapse
toitlustamise kulude katteks kooli
eelses lasteasutuses (sealhulgas
lastehoius), üldhariduskoolis või
kutseõppeasutuses käivale lapsele.
Toetusega hüvitatakse üldharidus
kooli ja kutseõppeasutuse õpilase
toidupäeva maksumuse ja riigi poolt
eraldatud koolilõuna toetuse vahe.
Toetuse taotlemiseks esitab lap
sevanem, hooldaja, eestkostja ning
vajadusel pedagoog või sotsiaal
töötaja vallavalitsusele vormikohase
taotluse (leitav Elva valla veebilehel
www.elva.ee) lisadokumentidega
hiljemalt 20. jaanuariks. Erakorralis
tel juhtudel võetakse taotlusi vastu
ka muul ajal.
Taotlusele on vaja lisada pere
konna kõigi liikmete detsembrikuu
sissetulekute ja perekonna jaanuari
kuul tasumisele kuuluvate eluase
mekulude suurust tõendavad doku
mendid (töötasu tõendid, arveldus
konto väljavõte jms). Lapse toidu
raha katmise toetus on sissetulekust

sõltuv toetus, mida on õigus saada
perekonnal, kelle netosissetulek
(perekonna kõigi liikmete eelmise
kuu sissetulekust on maha arvatud
jooksval kuul tasumisele kuulu
vad eluasemekulud) ühes kuus on
väiksem kui riiklikult kehtestatud
toimetulekupiiri kahekordne määr
pereliikme kohta. Alates 1. jaanuarist
2018 on toimetulekupiir 140 eurot.
Otsuse toetuse määramise kohta
perioodi 01.01-30.08 eest teeb valla
sotsiaal- ja terviseosakond hiljemalt
31. jaanuariks. Toetust ei maksta
üldjuhul välja toetuse saajale, vaid
kantakse üle teenuse osutaja arvel
duskontole.
Toimetulekutoetust saab taotleda kogu kuu vältel.
Alates 1. jaanuarist 2018 tõusis
toimetulekupiir seniselt 130 eurolt
140 euroni kuus ja alaealistel 1,2
kordseks ehk seniselt 130 eurolt 168
euroni kuus. Toimetulekutoetust
saab taotleda kogu kuu vältel. Riik
likud lapsetoetused arvatakse sellel
aasta täies ulatuses toimetuleku
toetuse arvutamisel perekonna
sissetulekute hulka. Lapsetoetus esi
mese ja teise lapse eest tõusis 2018.

Elva valla sotsiaalteenuste
hinnakiri
Elva Vallavalitsus kinnitas 9. jaa
nuaril 2018 valla poolt osutatavate
sotsiaalteenuste hinnad.
Koduteenused:
• toiduainete, esmatarbekaupade,
ravimite ning abivahenditega
varustamine 2 €/kord;
• kütmine, küttematerjaliga varus
tamine 2 €/kord;
• vee tuppa toomine ja olmejäät
mete välja viimine 1 €/kord;
• abistamine enesehooldusel 2 €/
kord;
• pesu pesemise korraldamine ja
riiete korrastamine 1 €/kord;
• eluruumi koristamine 4 €/kord;
• muu sotsiaalabi korras kehtesta
tud koduteenuse osutamine 2 €/
tund.
Sotsiaaltranspordi teenused:
• Elva vallast Tartu linna ja tagasi
(kuni 80 km) 12 €, iga lisanduv
kilomeeter maksab 0,15 €;
• Elva vallast valla keskusesse ja
tagasi, kaasaarvatud linnasisene
sõit 5 €;
• Elva vallast teenuskeskusesse ja
tagasi 2 €.

Tugiisiku teenus:
• 4,5 €/tund (tulenevalt korrast
õigus võtta tasu kui tugiisiku
teenuse reaalne maht ületab 700
tundi aastas).
Sotsiaalhoolekande seaduse § 16
alusel võib sotsiaalteenuse osuta
mise eest võtta tasu. Vallavalitsu
sel on õigus põhjendatud otsusega
vabastada isik täielikult või osaliselt
teenuse eest tasumisest, arvestades
teenust saava isiku sissetulekuid,
seadusjärgsete ülalpidajate olemas
olu ja nende sissetulekuid, isikule
kuuluvat kinnisvara, teenuse kasu
tamise põhjust ning muid juhtumiga
seotud asjaolusid. Sotsiaalteenuse
eest võetava tasu suurus ei tohi olla
teenuse saamise takistuseks.

Elva Vallavalitsuse 28.12.2017 toimunud
erakorralisel istungil:

aastal 55 euroni kuus. Kolmandale
ja igale järgnevale lapsele makstava
lapsetoetuse suurus on 100 eurot
kuus. Sellest aastast alates ei arvata
toimetulekutoetuse arvestamisel
perekonna sissetulekute hulka koo
liõpilaste töötasu.
Toimetulekutoetuse regulatsioon
muutus paindlikumaks, et soodusta
da toimetulekutoetuse saajate tööle
asumist. Kui inimene läheb tööle,
siis esimese kahe kuu jooksul tema
töötasu toimetulekutoetuse määra
misel sissetulekute hulka ei arvata.
Järgmised neli kuud arvatakse sis
setulekute hulka töötasust vaid 50%.
Kirjeldatud erand on mõeldud neile
inimestele, kellele on vähemalt kahel
järjestikusel kuul määratud toime
tulekutoetus ilma töist sissetulekut
arvesse võtmata ning seda erandit
on võimalik kasutada üks kord kahe
aasta jooksul.
2018. aastast lõppes vajaduspõhise
peretoetuse taotlemine.

Otsustati kiita heaks hajaasustuse programmi vahenditest toetuse kasutamise
aruanne
Otsustati eraldada Puhja, Rannu, Rõngu ja Konguta Vallavalitsuste reservfondist
raha
Otsustati võimaldada sotsiaalteenuseid
Otsustati määrata ja maksta sotsiaaltoetusi
Otsustati vabastada korraldatud jäätmeveoga liitumisest viis kinnistut
Otsustati väljastada ehitusluba
Otsustati kinnitada hajaasustuse programmi lõpparuanne ja määrata lõppmakse
Otsustati määrata hooldusi ja hooldajatoetusi
Otsustati anda nõusolek maa riigi omandisse jätmiseks ning määrata taotletavatele
maaüksustele koha-aadress ja sihtotstarve
Otsustati muuta Konguta Vallavalitsuse 23. oktoobri 2017. a. korraldust nr 166
Otsustati määrata maa maksustamishind
Otsustati jagada katastriüksusi, määrata aadressid ja sihtotstarbed
Otsustati nõustuda Elva vallas Kurelaane külas asuva Jäätmejaama katastriüksuse
(33101:001:0291) omandamisega
Otsustati muuta Elva linna 2017. aasta linnavalitsuse tasandi eelarvet
Otsustati eraldada raha Elva linna 2017. aasta eelarve reservfondist haldusreformiga
seotud kulude katteks
Otsustati kanda üle SA-le Elva Kultuur tegevustoetus

Elva Vallavalitsuse 04.01.2018 toimunud
istungil:

Kehtestati Elva linna sauna pileti hind
Otsustati sõlmida leping trükiteenuse ostmiseks
Milvi Sepp Otsustati saata volikokku eelnõu „Lasteaiaõpetaja töötasu alammäära kehtesta
sotsiaal- ja terviseosakonna mine“
juhataja Otsustati anda nõusolek maa riigi omandisse jätmiseks, määrata maaüksusele
koha-aadress ja sihtotstarve
Otsustati võtta vastu sümboolika konkursi kord

Elva sauna
Käärdi alevikus Mesika tn 8a
piletihindadest maaüksuse detailplaneeringu
Elva Vallavalitsuse 4. jaanuari
avalik väljapanek

istungil kehtestati Elva sauna pileti
hinnad. Uuendusena on Elva saunas
võimalik kasutada perepiletit, mis
hõlmab 2 täiskasvanut ja 2 last ning
mida kasutades tuleb pileti hind
soodsam kui eraldi ostes.
Alates 15. jaanuarist 2018. a. on
piletite hinnad järgmised:
• perepilet – 10 €
• täiskasvanu – 4,50 €
• pensionär (sh töövõimetus
pensionär) – 3,50 €
• õpilane (vanuses 7 -18 a) – 3 €
• laps – 2,50 €
Elva saun on 2017. aastal saanud
värskema ilme. Elva Varahalduse OÜ
juhataja Toomas Kurise sõnul uuen
dati eelmisel aastal sauna naiste
poole leiliruumi laudist ja lava,
Milvi Sepp soetati uusi pinke ja muid tarvikuid.
sotsiaal- ja terviseosakonna Elva sauna külastab stabiilselt 130
juhataja inimest nädalas.
Elva saun on avatud neljapäevast
laupäevani kell 13.00–20.00, aadres
sil Puiestee tn 2, Elva linn.
Lisainfo lahtiolekuaegadel
telefonil 527 4620.

Elva Vallavalitsus võttis vastu
ja suunas avalikule väljapanekule
Käärdi alevikus asuva Mesika tn
8a maaüksuse detailplaneeringu.
Avalik väljapanek kestab kuni
22. jaanuarini.
Planeeringuga tehakse ettepanek
maaüksuse jagamiseks üheteist
kümneks (11) üksikelamu krundiks
ja üheks (1) teemaa krundiks. Juur
depääs planeeringualale kavan
datakse Mesika tänavalt, ligipääs
planeeritavatele elamukruntidele
rajatavalt juurdepääsu tänavalt.
Planeeringu realiseerumisel tekib

Teenuskeskuste kontaktid ja lahtioleku ajad
Elva Vallavalitsus
Kesk 32, Elva linn, Elva vald
telefon: 730 9880
e-post: elva@elva.ee
vallavalitsus on avatud: 8.00-16.30
lõuna 12.00-12.30

Konguta teenuskeskus
Annikoru 7/1, Annikoru küla, Elva vald
koordinaator: Kerli Rätsep
telefon: 731 4432
e-post: kerli.ratsep@elva.ee
Konguta teenuskeskus on avatud:
E-R 8.00-16.00
vastuvõtt: T ja N 8.00-16.00

Palupera teenuskeskus
Hellenurme küla, Elva vald
koordinaator: Maia Kukk
telefon: 767 9502
e-post: maia.kukk@elva.ee
Palupera teenuskeskus on avatud:
E- N 8.00 – 16.00
R 8.00 – 12.00
vastuvõtt: T ja N 9.00-13.00
Puhja teenuskeskus
Elva tee 1, Puhja alevik, Elva vald
koordinaator: Ede Möldre
telefon: 730 0641
e-post: ede.moldre@elva.ee
Puhja teenuskeskus on avatud:
E-R 8.00-16.30
lõuna 12.00-12.30
vastuvõtt: T ja N 9.00-16.00

Rannu teenuskeskus
Vallapalu küla, Elva vald
telefon: 731 1905
avatud: 8.00-16.30
lõuna 12.00-12.30
vastuvõtt: T ja N 8.00-16.00
Rõngu teenuskeskus
Valga mnt 6a, Rõngu alevik, Elva vald
koordinaator: Ene Joosing
telefon: 731 4480
e-post: ene.joosing@elva.ee
avatud:
E,T, K 8.00-16.00
N 8.00-18.00
R 8.00- 14.00
vastuvõtt: T 9.00-16.00 ja R 9.0014.00

Alusena on kasutatud Maa-ameti kaarti

elamupiirkond, mis laiendab ole
masolevat tiheasustusala Käärdi
alevikus.
Igaühel on õigus avaliku
väljapaneku jooksul esitada
planeeringu kohta arvamusi,
palume need esitada Elva
Vallavalitsusele aadressil Kesk 32,
Elva või e-posti teel elva@elva.ee.
Planeeringuga on võimalik tutvuda
Elva Vallavalitsuses ja kodulehel
www.elva.ee/detailplaneeringud.
Kontakt: Maarika Uprus,
tel 730 9898

Rõngus meenutati Vabadussõja
vaherahu
3. jaanuaril 1920.
aastal kell 10.30
vaikisid Vabadussõjas
mõlemal pool rinde
joont relvad ja kehti
ma hakkas vaherahu,
mis viis Tartu rahu
lepingu allkirjastami
seni 2. veebruaril. Elva
vallavanem Toomas
Järveoja ja vallavoli
kogu esimees Maano
Koemets asetasid Eesti
iseseisvuse eest lan
genute mälestuseks
pärja Vabadussõja
monumendi jalamile
Rõngus.
„See oli sõda,
milles teiste hulgas
andsid elu tänase Elva
Jüri Orupõld meenutamas Vabadussõda					
Foto: Eeva Kumberg
valla, Puhja, osaliselt
Otepää, Rannu ja Rõngu kihel
Kõik 3. jaanuari mälestushetkel avati 1988. aastal, Rannu mälestus
kondade mehed ja naised, “ rääkis osalejad panid vallarahvale süda sammas 2015. aastal.
mälestushetkel legendaarne rõngu mele, et mälestust Vabadussõjas
Rannu rahvas koguneb 16. jaanua
lane Jüri Orupõld, Lossimäe külava langenutest tuleb kanda ja austada ril mälestusamba juurde, et meenu
nem ja üks mälestusmärgi taastaja põlvest põlve.
tada Rannu lahingus ja Vabadussõjas
Lisaks Rõngu Vabadussõja monu langenuid.
test. „Siin, selle samba tagaküljel, on
pikk nimekiri nendest, kes langesid mendile, mis taasavati 1995. aastal,
Vabadussõjas, kuid nimekiri vajab on Elva vallas Vabadussõja mälestus
Eeva Kumberg
täiendamist nimedega teistest valla märgid Rannu kalmistul ja Puhja kommunikatsioonijuht
piirkondadest,“ märkis Jüri Orupõld. pargis. Puhja mälestussammas taas

Palupera koolimeeskonna ühine õppimine haridusuuenduste elluviimiseks
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Elva Gümnaasiumi õpilased
kaitsesid huvitavaid ja praktilisi
kodutöid
Detsembris kaitsesid Elva Güm
naasiumi kodanikukaitse ja reaa
lõppesuuna 10. klassi õpilased
Elva vallamajas oma kodutöid. Üks
gruppidest turismispetsialisti Merili
Aasma juhendamisel keskendus Elva
valla turismipiirkonnale, kus noorte
ülesandeks oli välja sõeluda Elva
valla olulisemad turismiobjektid
ning lisada nende inglisekeelne
audiotutvustus SnippetGuide äppi.
Teine grupp keskendus noorsoo
töötaja Mirja Jõgi kaasaabil noorte
kaasamisele kogukonnaellu ning
nende tegevuseks oli noorte osalus
kohviku korraldamine. Kolmas grupp

hoolekandespetsialisti Eva Kuslapi
eestvedamisel uuris uuendusvõima
lusi sotsiaalvaldkonnas, mille käigus
nad külastasid üksikuid eakaid, viisid
nende seas läbi küsitluse ning spon
sorite abiga edastasid ka kingituse.
Tegemist oli huvitavate ja prakti
liste töödega. Kodutööde hindamise
žüriisse kuulusid Elva vallavanem
Toomas Järveoja, abivallavanem
Marika Saar, koordinaator Kertu
Vuks, õppejuht Eve Saumets ja klas
sijuhataja Merike Allik.
Suur tänu eestvedajale
Kalle Kõllile!

Elva Gümnaasium õpilased tööde kaitsmisel			

Palupera koolimeeskonna ühine õppimine
Palupera Põhikoolile eraldati pro
jekti „ Motiveeritud ja koostöövalmis
Palupera koolimeeskond“ elluvii
miseks 4500 eurot. Projekt kestab
3. jaanuarist kuni 15. maini 2018.
aastal. Toetuse eraldajaks on sihtasu
tus Innove programmi „Koolipõhise
koolimeeskonna õpiüritus“ raames.
3. jaanuaril kogunes Palupera
koolimeeskond esimesele koolitus
päevale, kus superviisorite Krista
Habakuke ja Epp Laugaste-Poobuse
juhendamisel toimus tõsine tööpäev
vaatamaks iseendasse ja kolleegidega
koos tegutsemistesse.
Põnev päev möödus kiirelt pak
kudes avastamisrõõmu nii enda kui
ka oma kolleegide kohta. Kooliperet
ootab ees veel neli koolituspäeva, mis
annavad julgust, teadmisi ja oskusi
haridusuuenduste elluviimiseks.
Svetlana Variku
projektijuht
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Foto: erakogu

Jätkuvad Elva valla sümboolika
otsingud

Foto: Reet Allak

Elva Vallavalitsus kuulutab välja uue
konkursi valla sümboolika leidmiseks.
Augustis 2017 toimunud konkursi
raames laekus mitmeid huvitavaid
konkursitöid, kuid konkursi
tööde
hindamiseks loodud komisjon leidis,
arvestades ka Elva Vallavolikogu arva
must, et meeldejäävat ja ainulaadset
tööd nende seas siiski ei olnud, mistõt
tu võiks anda uue võimaluse konkursi
tööde esitamiseks.
Konkursi raames oodatakse nii vapi,
lipu kui logo kavandite esitamist.
Esitatud konkursitöö kõik elemendid
peavad olema originaalsed, st olemas
olevatest sümbolitest selgelt eristu
vad. Konkursitöö tugevuseks loetakse
sümboolikakavandi ideestiku vastavust
paikkonna identiteedile ja väärtustele.
Sümbol peab olema arusaadav, meel
dejääv ja universaalselt kasutatav (st
kasutatav erinevast materjalist eseme
tel, alates veebilehest või pitserist kuni
meeneteni) ning ühiselt mõistetav nii
sise- kui ka rahvusvahelises suhtluses.
Konkursitööle peab olema lisa
tud seletuskiri, mis selgitab valitud
kujunduselementide tähendust, seo

tust omavalitsuse või kogukonnaga
(kuni üks A4 lehekülg), lipu normaal
mõõtmed ja muud autori poolt vaja
likuks peetavad selgitused. Vajadusel
võib lisada kirjeldavaid ja illustree
rivaid materjale idee selgitamiseks.
Konkursitöö peab vastama heraldika
nõuetele (vt ka https://riigikantselei.
ee/et/heraldikanouded). Konkursile
võib uuesti esitada ka eelmisele kon
kursile esitatud töid. Konkursil võib
osaleda nii füüsilise kui juriidilise
isikuna, kuid üks füüsiline autor võib
esitada vaid ühe konkursitöö.
Tööde esitamise tähtaeg on 2. veeb
ruar kell 15.00. Konkursitöö tuleb tuua
või saata posti teel Elva vallavalitsusse
(Kesk 32, Elva linn, Elva vald) märksõ
naga „Elva valla sümboolika konkurss”.
Konkursile laekunud kavandeid
hindab Elva Vallavalitsuse poolt moo
dustatud konkursi komisjon. Konkur
si auhinnafond on 3 000 eurot. Loe
täpsemalt konkurisist valla kodulehelt
www.elva.ee
Rohkem infot: Kertu Vuks
kertu.vuks@elva.ee
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Alanud on Elva kooli 105.
juubeliaasta
Elva Kooli Vilistlaskogu sai alguse
aktiivsemate vilistlaste initsiatiivist
2009. aastal, mil üheskoos hakati
planeerima kooli 100. juubelit. Selle
raames valmis dokumentaalfilm
„Hariduse aednikud“, trükist tuli
juubeliraamat, toetati „Koolipoisi“
skulptuuri valmimist, paigaldati
mälestustahvel meie esimesele
koolimajale, avati muuseumituba
Tartu maantee õppehoones, Puiestee
tänava koolimaja seintel leidsid koha
kuld- ja hõbemedaliga lõpetanute ja
kooli kergejõustiku rekordite sten
did. Viis aastat hiljem oleme taas
üheskoos kooliga korraldamas ka
kooli 105. juubelit.
Elva kooli 105. aastapäeva raames
on algatatud kampaania “Räägi oma
lugu”.
Intervjuude eesmärk on inspi
reerida, innustada ja olla eeskujuks
tänastele koolinoortele ning näidata,
millise tuule võib tiibadesse saada
noor peale Elva Gümnaasiumi lõpe
tamist. Vilistlaskogu soovib koostöös
kooliga koguda kokku vähemalt 105
vilistlasintervjuud.
Oma loo on juba rääkinud üle 50
vilistlase, kuid kampaania eestveda
jad ootavad lisa. Kui oled huvitatud
vilistlasena oma loo rääkimisest, siis
vasta juuresolevatele küsimustele ja
saada vastused koos vähemalt ühe
portreefotoga endast kooli e-posti
aadressile kool@elvag.edu.ee.
Küsimused oma loo rääkimiseks:
1. Millised on olnud olulisemad

sündmused Sinu elus peale Elva
kooli lõpetamist?
2. Millega praegu tegeled (töö,
pere, hobid)?
3. Mis on esimene mõte, kui
kuuled sõnu „Elva Gümnaasium“?
4. Missugune õpilane Sa olid?
Üks vahva juhtum kooliajast, mee
nutuseks õpetajatele ning teada
saamiseks praegustele õpilastele ja
õpetajatele.
5. Kas on midagi, mis seob Sind
praegu Elva Gümnaasiumiga?
6. Mis on Su elus veel tegemata,
mida teha tahaksid, kui aeg ja raha
poleks takistuseks?
7. Üks unistus või soov seoses oma
vana kooli – Elva Gümnaasiumiga.
Lisainfot kampaania kohta saab
Elva Kooli Vilistlaskogult www.face
book.com/ElvaKooliVilistlased või
kooli kodulehelt.
Kooli juubeliaasta saab vägeva
punkti traditsioonilise vilistlaspeo

ga 17. novembril, kuhu on oodatud
kõik kooli vilistlased ning endised
ja praegused õpetajad. Lisaks vilist
laspeole saavad õpilased, õpetajad
ja vilistlased taas omavahel mõõtu
võtta võrkpallilahingus.
Vilistlaskogul on veel mõtteid üri
tuste ja tegevuste osas, mida juubeli
aastal ette võtta, kuid mõtetest pole
veel kindlaid otsuseid saanud ja see
tõttu on detailidest veel vara rääki
da. Ideedena on laual olnud taaskord
juubeliraamatu väljaandmine, kooli
direktorite meelespidamine, kooli
arengukonverentsi korraldamine,
aga samas ka vilistlasuuringu läbi
viimine. Kohe, kui lõplikud otsused ja
valikud tehtud ja juubeliaasta plaan
selge, annab Elva Kooli Vilistlaskogu
ka täpsemat infot!
Maarja-Liisa Maasik
Elva Kooli Vilistlaskogu
105. aastapäeva koordinaator

Pipi jõuluseiklus Järve Lasteaias 					

Järve Lasteaias toimus 17. det
sembril lastega peredele Pipi Jõu
luseiklus Segasummasuvilas. Ooda
tud olid kõik külalised, et üheskoos
meisterdada, kelgutada, kohvikus
head-paremat maitsta ja ponisõitu
nautida. Töötubades meisterdatud
küünlalaternatega asusid lapsed
koos Pipiga matkale, et leida üles
jõuluvana, kelle käes oli punane
jõulusoovide raamat. Matka jook
sul oli lastel erinevaid ülesandeid:
arvata ära, mitu kuldmünti on Pipi
rahakohvris ja kaunistada kraavist
leitud kurb jõulukuusk. Piiluda sai

Foto: Virgo Unt

ka päkapikkude kingivabrikusse, kus
päkapikud parajasti lastele kingitusi
meisterdasid ning kuulata jõulu
memme jõulujuttu.
Suured tänusõnad lähevad
Segasummasuvila pererahva poolt
Toomas Järveojale ja Sulev Kuusile.
Täname kõiki külalisi, kes külasta
sid Pipit ning loodetavasti kohtume
Segasummasuvilas juba kohvikute
päeval!
Gerda Kiipli-Hiir
SA Elva Laste- ja Perekeskuse
juhataja

Tähelepanu, tulemas on
Palupera karikas!

Elva vald oli FC Elva kuu toetaja detsembris
FC Elva jalgpalliklubi tegevjuhi
Marek Naarise sõnul sai kuu toetaja
valimise traditsioon alguse möödu
nud aasta juulis, kui valiti esimest
korda kuu toetaja. „Valikusse pää
sevad kuu jooksul klubi tegevustes
silma paistnud eraisikud või ette
võtted, kelle tugi on olnud kuidagi
erilisem. Valiku tegemine on alati

Pipi jõuluseiklus Järve Lasteaias

keeruline, sest kõik on tähtsad, aga ris Waksal Ekspress, novembris pere
mingi tegevusega kerkib ikkagi üks kond Jakobsonid ning detsembris
inimene või ettevõte esile. Detsemb Elva vald.
Eeva Kumberg
ris oli selleks Elva vald, “ selgitas
kommunikatsioonijuht
Naaris Elva valla Infolehele.
FC Elva jalgpalliklubi kuu toetajad
2017. aastal on olnud juulis Margus
Malkus, augustis Rain Suits, sep
tembris perekond Madisoo, oktoob

25. mälumänguturniiri Palupera
karikas esimene voor toimub 26.
jaanuaril 2018. a. algusega kell 19
Nõuni Maakultuurimajas.
Mäng toimub klassikalise mälu
mängu süsteemi alusel, võistkonnas
on kuni neli mängijat ja lisaks võib
olla üks noormängija vanuses kuni
18 eluaastat.
Turniiril on kolm vooru, kokku 108
küsimust. Igas voorus on 36 küsi
must, millest kaks on muusika- ja
neli pildiküsimused. Mängu teemaks

on Eesti ja kõik Eestiga seonduv,
samuti võib olla ka piibliteemalisi
küsimusi. Turniiri võitjale kuulub
karikas, parimatele võistkondadele
diplom ja auhind. Parim Valgamaa
võistkond saab maakonna meistri
medalid. Võistkonna osavõtumaks
on 40 eurot.
Info ja registreerimine telefonil 513
9071 ning e-posti teel palubuss@
gmail.com, Kalev Lõhmus.
Registreeru aegsasti! Peatse
kohtumiseni Nõunis!

Tehes head teistele - teed head
ka endale!

Elva vald alustas uue traditsiooniga

Palupera jalgpallihuvilised 					

Foto: Reet Allak

Palupera Põhikooli jalgpalli
Eriline tänu härra Indrek Naarisele
huvilised tänavad Rapla Lions klubi, märkamise eest!
Svetlana Variku
kes jagasid noortele vutipoistele
Palupera Põhikooli direktor
20 paari putsasid. Abi on saadetud
Norra Lions klubide poolt.

Auväärsed paarid Elva Kultuurikeskuses								Foto: Kayvo Kroon

21. detsembril olid Elva Kultuurikes
kusesse kutsutud kõik Elva valla paarid,
kes tähistasid 2017. aastal 50. või 60.
pulma-aastapäeva. Paare tervitasid Elva

vallavanem Toomas Järveoja, volikogu
esimees Maano Koemets, abivallava
nem Marika Saar ja kirikuõpetaja Vallo
Ehasalu. Muusikalist elamust pakkusid

Elva Huviala- ja Koolituskeskuse kand
leringi ja laulustuudio lapsed. Kokku
tähistasid kuldpulma 27 paari ja tee
mantpulma 6 paari.

Elva Haigla hooldekodu elanikud tänavad
Elva Gümnaasiumi peret, kes meie kingikotti selliselt
õnnistasid, et maiustusi kindlasti veel Eesti Vabariigi
100. aasta sünnipäevani jätkub.
Soovime Teile, kaunitele hingedele,
imeilusat aasta algust!

ELVA VALLA INFOLEHT

Beebipäev Puhjas
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Keemia huvitavamaks!
15. detsembril külastasid Rannu
Kooli 7.-9. klassi õpilaste rühm Tartu
Ülikooli Chemicumi, kus lapsed
said olla osalised uurimislaboris.
Kohale jõudes saime keha kinnitada
ning seejärel algas demoetendus
“Valgus ja värvid”. Etenduse käigus
räägiti keemilistest reaktsioonidest
ja sellega seonduvatest värvuse
muutustest. Peale etendust läksime
keemialaborisse, kus pidime kitlid
selga ja kaitseprillid ette panema.
Laboris oli kaks ülesannet: valmista
da säraküünal ning uurida erinevate
vedelike murdumisnäitajaid.
Õpilaste muljeid õppekäigust:
“Õppekäik oli lahe. Auditooriumi
teadusteater oli paeluv, teemad suu
deti lihtsalt ära selgitada. Laborites

tehtud katsed olid samuti põnevad.”
Kerttu, 9. klass
“Mulle meeldis õppekäik väga,
sain teada, millest tehakse sära
küünlaid, miks me näeme erinevaid
värve ja milline näeb välja üks labor.”
Laura-Liisa, 7. klass
“Mulle meeldis auditooriumis
tehtud erinevad katsed ning oli tore,
et sai teha säraküünlaid ja füüsika
ülesandeid.”
Reimo, 9. klass
“Õppekäik oli põnev. Ma õppi
sin tegema säraküünlaid ning sain
teada, et minust võiks saada tead
lane.”
Martiina, 8. Klass
Merle-Kairit Toom
Rannu Kooli loodusainete õpetaja

Beebipäev Puhjas										Foto: Kalju Tiisler

20. detsembril toimus Puhja Seltsi
majas beebipäev, kuhu olid koos
peredega kutsutud 11 last, kes olid
sündinud eelmise aasta maikuust
kuni 23. oktoobrini endises Puhja
vallas. Peo avasid Anne Soosaare
juhendamisel Puhja Gümnaasiumi
laululapsed kolme meeleoluka lau
luga. Koosviibijaid tervitas Elva val

lavolikogu esimees Maano Koemets,
kes soovis kuuele pisikesele tüdruku
le ja viiele poisile vahvat kasvamist.
Väikestele vallakodanikele kingiti
Puhja valla vapiga nimeline hõbelu
sikas ja vanematele roosiõis. Pärast
ühispildi tegemist ootas pidulisi tort
ja puuviljad.
Kokku sündis 2017. aastal Puhja

valda ja Elva valla endise Puhja valla
haldusterritooriumi piires 24 pisi
kest vallakodanikku. Soovime kõigile
palju õnne ning et lapsed oleksid
terved ja tublid!
Hille Deede
lastekaitsespetsialist

Uus aasta ja uued lootused
Puhja lasteaias on traditsiooni
liselt kõik rühmad uusaasta algul
kogunenud saali, et laulda veel
talvelaule ja jõululaule ning saata
ära jõulumeeleolu muusikaõpetaja
juhendamisel. Esmakordse esitluse
ga olid esinemas kaks kuud töötanud
laste lauluringi lapsed Ilme Lutuse
juhendamisel.
Pärast kontserte võttis iga rühm
oma jõulukuuse ja kõndis sellega
õueala lõkkeplatsile, et siis koos
põletada jõulukuused ja soovida
mõttes uuelt aastalt uusi rõõme
ja unistuste täitumist. Kuna maad
kattis ka õhuke lumevaip, said lapsed
nautida talverõõme ja ikka loodame
veel, et ega talv taevasse ei jää.
Sulev Lääne juhtimisel korraldas
lasteaia uus hoolekogu esimese

koosoleku, kus plaane 2018. aastaks
sai kirja pandud mitu. Lasteaia üks
suurimaid unistusi on atraktiivse
seiklusraja valmimine ja selleks on
eelnevatel aastatel tehtud nii hea
tegevuslikke laatasid, kontserte kui
erinevaid korjandusi. Sellegipoolest
on eelarve ikka veel miinuses ja
mõtteid, kuidas raha kokku saada,
on mitmeid. Nooruslikul hoolekogul
oli veel nii talvesündmuste kui ka
kevadiste ettevõtmiste plaane, aga
sellest siis, kui asjad teoks saavad.
Uus aasta, uus eelarve ja teades
rahaliste võimaluste kitsikust, on
lasteaia mureteemad eriti esile tõus
nud. Probleeme on nii sooja veega,
küttega, sadevee ärajuhtimisega,
keldri uputusega, vihmaveerennide
ga, rühmade põrandate soojustamise

Õpilased Tartu Ülikooli Chemicumis				

vajakajäämistega ja ka sellega, et
enamustes rühmades puuduvad nõu
depesumasinad. Oleme planeerinud
ja hinnapakkumisi võtnud erineva
tele tegevustele. Kuidas probleemid
lahenevad, näitab aeg ning saame
koos hoolekoguga probleemidele
lahenduste leidmise eest seista.
Jaanuaris ootab ees Puhja kooli
laste etenduse külastus ja eks
peaeesmärk on väärikalt tähistada
Eestimaa sünnipäeva veebruaris.
Leelo Suidt
Puhja Lasteaed
Pääsusilm direktor

Kuuskede viimased rõõmusädemed									Foto: erakogu

Foto: Jaanus Uibu

Selgus Tartumaa noore töötu
profiil
Eestis on tuhandeid noori, kes ei
õpi ega tööta. Paljudele noortele on
olnud abiks Noorte Tugila programm,
mille abil on kooli ja tööle jõudnud
noorte arv jõudsalt kasvanud.
Eestis oli 2015. aasta lõpu seisuga
15-26aastaseid noori ligikaudu 30
000, kes ei õppinud ega töötanud.
Umbes kolmandik ehk üle 9000
noore olid neist ametlikult töötud.
Tänu Noorte Tugila riiklikule prog
rammile on Eestis saanud tänaseks
üle 3400 noore vajalikku tuge jõud
maks tööturule või tagasi haridus
teed jätkama.
Põhjused, miks noored ei õpi ega
tööta, on erinevad. Lisaks lõpetamata
haridusele, koolist väljalangemisele
või sotsiaalsetele või majanduslikele
takistustele, on põhjusteks ka näiteks
lapsega kodus olek, ajutised või pika
aegsed tervislikud või perekondlikud
põhjused, sh pereliikme hooldamise
kohustus. Tuge vajavad ka viimati
nimetatud noored, sest pikka aega
töölt või hariduselust eemale jäädes
kaob üsna kiiresti sotsiaalvõrgustik,
seejärel enesekindlus ja lõpuks tahe
või võimalus tööd teha või haridust
omandada.
Tartumaal osaleb Noorte Tugila
programmis üle 450 noore. Tartu
maal on enim noori, kes on alg- või
põhiharidusega, millele järgnevad
üldhariduse omandanud noored,
töötud, lõpetamata põhiharidusega,
lõpetamata kutseharidusega ning
lõpetamata üldharidusega noored.
Noore profiili tähtsaks jooneks
on kehvad sotsiaalsed oskused ning
noorte vähene oskus eesmärke seada

ja neid täita, meeskonnatööd teha,
vähene julgus otsuseid teha.
Tartumaa Tugila keskused, näiteks
Elva noorte Tugila on pakkunud
noortele mitmesuguseid üritusi, näi
teks kakskeelne noortelaager, koo
litus „Kuidas aidata lapsel valikuid
teha“, ratastel metallitöö töötuba,
digikunstialased laagrid, karjää
rinõustamise töötuba ja erinevad
vestlusõhtud, suunamised erineva
tesse tasuta koolitustele (mis aitavad
jõuda noorel iseendas arusaamisele
seoses karjäärivalikuga), suunamised
Rajaleidjasse ja Töötukassasse ning
individuaalsed nõustamised, tutvu
mised Tartu Kutsehariduskeskusega.
Põnevad on olnud ka teemaüritused
eraldi nii noormeestele kui ka nei
dudele. Noortel on olnud võimalus
osaleda vabatahtliku abistajana
spordiüritustel ja kohvikutepäeva
del, lisaks ka töövarjupäevadel. Need
kogemused aitavad jõuda iseendast
paremale arusaamisele, milline elu
kutse on noorele kõige sobivam.
Kui Sa oled 15-26aastane noor, kes
ei õpi ega tööta või Sul on koolis ras
kusi edasi jõudmisega, võta ühendust
otse Tugila keskusega www.tugila.ee
või Elva Huviala-ja Koolituskesuse
Tugila spetsialistiga tugila@elva.ee.
Facebooki keskkonnas leiab lisa
infot noorte ürituste ja koolituste
kohta: Grete Kald Coaching, Elva
Huviala- ja Koolituskeskus ning Elva
Noortekeskus.
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Korteriomandi- ja korteriühistuseadus – kellele ja milleks?
2018. aasta esimesest päevast jõus
tus Korteriomandi- ja korteriühistu
seadus (edaspidises tekstis seadus).
Uue seaduse kohaselt hakkab kõigi
korteriomandite majandamine toimu
ma iseseisva juriidilise isiku – korteri
ühistu vormis, mis seaduse jõustumisel
tekib koos korteriomandite loomisega.
Olemasolevatele korteriomanditele,
mille majandamine toimus eelmine
aasta korteriomanike ühisuse vormis,
lõi riik ise korteriühistu.
Paljude inimeste ellu toob auto
maatselt loodud korteriühistu uusi
kohustusi ja õigusi, mida tuleb tundma
õppida ja täitma hakata. Esiteks pole
korteriühistud enam mittetulundus
ühingud ega ka vabatahtlikud ning
mingeid muudatusi tuleb ühistutel
igal juhul ette võtta. Paljud, kes pole
siiani korteriühistu liikmed, kardavad
mitmesuguseid repressioone – trah
vimist, kohtu alla andmist ja halvima
variandina isegi korterist ilmajäämist.
Midagi sellist kindlasti ei juhtu, küll
lisanduvad nende ellu teatud piirangud
ja sundused, mis võivad inimese jaoks
olla ebamugavad aga samas ka edasist
elu lihtsustada ja kergendada.
Milliseid õiguseid saab juurde
korteriühistu?
Sarnaselt eelmisele seadusele on
korteriühistul õigus nõuda korterioma
nikelt kommunaalkulude ning kaasne
vate kulude tasumist. Kui aga ühistul
tekib vajadus nõuete rahuldamiseks
korteriomand sundmüüki panna, siis
uue seaduse järgi rahuldatakse kõige
pealt korteriühistu nõue ning pärast
seda hüpoteegipidaja ehk enamasti
panga nõue. Seega paraneb oluliselt
korteriühistu võimalus saada osa kor
teri müügist saadavast rahast võlgade
katteks.
Siinkohal paneb seadus paika ka nö

piirid, millises ulatuses ühistu seda
teha võib. Nimelt on korteriühistul
õigus eelisjärjekorras korteri müügi
arvelt summale, mis on võrdne kor
teri ühe aasta kommunaalkulude ehk
korteriühistu arvete kogusummaga.
Samas ei saa see summa ületada 5%
müügihinnast. Kui nõue on suurem,
siis on korteriühistul õigus selle tasu
mist nõuda üldkorras ehk nii nagu seda
sai teha eelmise seaduse järgi.
Milliseid muudatusi toob uus
seadus kaasa korteriühistuga majadele?
Seaduse jõustumisel olemas olevad
korteriühistud jätkavad oma tegevust,
nendele põhimõttelisi muudatusi ei
toimu. Alles jääb nii korteriühistu
nimi (ka selline nimi, mis ei sisalda
aadressi) kui ka põhikiri. Uus seadus
ei too kaasa vajadust põhikirja muuta,
samas võiks kõik korteriomanikud oma
ühistu põhikirja siiski värske pilguga
üle vaadata, sest praegu leidub neis
sageli sätteid, mis ei ole kooskõlas ka
kehtiva õigusega.
Milliseid muudatusi toob uus
seadus korteriühistuta majadele?
Kõigis nendes majades, kus korte
riomanikud 2018. aasta alguseks ise
korteriühistut ei moodustanud, loodi
automaatselt seadusjärgne korteri
ühistu. See tähendab, et korteriühis
tute registripidaja avas registris uue
korteriühistu registrikaardi, millel
on kirjas korteriühistu nimi ja mis
on seotud kinnistusraamatus sama
kinnisasja korteriomanditega. Sellise
korteriühistu nimeks sai kinnisasja
aadress koos täiendiga „korteriühistu“.
Seadusjärgse korteriühistu loomi
sega ei määratud sellele automaatselt
juhatuse liikmeid, see ülesanne jääb
ikkagi korteriomanikele endile. Kui
korteriomanikud on seaduse alusel

ametisse nimetanud valitseja, siis esi
algu jätkab see valitseja tegevust. Kui
valitseja on füüsiline isik, loetakse ta
korteriühistu juhatuse liikmeks. Kui
valitsejaks on juriidiline isik, siis loe
takse ta korteriühistu valitsejaks.
Korteriühistu valitseja on juriidi
line isik, kes tegutseb korteriühistu
juhatuse asemel. Senisega võrreldes
on see uus võimalus, mis sobib neile
korteriomanikele, kes ei soovi oma
maja haldamisega tegeleda. Valitseja
valimisele, tegevusele ja vastutusele
kohaldatakse korteriühistu juhatuse
kohta sätestatut. Valitseja peab igale
korteriühistule määrama füüsilisest
isikust majahalduri, kellel on kinnis
varahalduri või korterelamuhalduri
kutsetunnistus.
Seadusjärgsel korteriühistul ei ole
esialgu põhikirja. Kui korteriomanikele
see sobib, s.t ei soovita seaduses sätes
tatust erinevaid reegleid kehtestada,
siis on ilma põhikirjata tegutsemine
täiesti võimalik, sest seadus ei nõua
korteriühistult põhikirja olemasolu.
Keda uus seadus ei puuduta?
Esiteks ei puuduta seadus kinnisasja
tavalisi kaasomanikke ja seda ka siis,
kui on sõlmitud kaasomandi kasu
tuskorra kokkulepe selle kohta, et iga
kaasomanik kasutab hoonest kindlat
osa (korterit). Selliste omanike suhteid
reguleerib jätkuvalt asjaõigusseadus.
Teiseks ei puuduta uus seadus reaa
losadeks jagatud hoonete omanikke.
Sellised hooned on eelkõige ridaela
mud, kus iga ridaelamuboks on eraldi
kinnisasi ja puudub kaasomandi osa.
Kolmandaks ei puuduta uus seadus
hooneühistuid ja nende liikmeid.
Hooneühistu on tulundusühistu,
mille liikmed kasutavad hooneühistule
kuuluvat hoonet. Eelkõige tegutsevad
sellises vormis endised garaažiühistud.

Majades, kus on kuni kümme korte
riomandit, on uue seaduse jõustumisel
võimalus otsustada, kas valida korteri
ühistule juhatus, valitseja või tegutse
da ilma juhatust või valitsejat valimata.

Oodatud on osalema aktiivsed külavanemad,
külaseltsid ja kohaliku kogukonna tegevustesse
panustavad MTÜ-de esindajad.
Teemad: Tartumaa Aasta Küla 2018
Külade tähtsamad ettevõtmised käesoleval aastal
Küsimused – vastused
Kui soovid, et Sinu põletav küsimus, saaks kindlasti
27.01 vastuse, siis läkita see teele hiljemalt 25.01
rahvamaja@rongu.ee märksõna külade kärajad.
Suupistelauake katab end ise, selleks palume igal
külal kaasa võtta suupistevaagen, mis küla kõige
enam iseloomustab.
Korraldab Rannu Külade Selts, Rõngu Rahvamaja.

Info 5165531 (Mari-Liis)

Elva vald vajab

Elva vald vajab

sotsiaaltööspetsialisti

geoinfospetsialisti

Elva Vallavalitsus võtab tööle sotsiaaltööspetsialisti, kelle ülesandeks on
sotsiaaltöö koordineerimine Elva vallas Puhja piirkonnas.

Elva Vallavalitsus võtab tööle geoinfospetsialisti, kelle ülesandeks on
geodeetiliste andmete korrastamine, kogumine ja töötlemine ning Elva
vallavalitsuse töö tõhustamiseks vajalike kaardimaterjalide koostamine.

Oled oodatud kandideerima, kui:
•
•
•
•
•
•
•

Sul on kõrgharidus (soovitavalt erialane) või vähemalt 5-aastane töökogemus sotsiaaltöö
valdkonnas;
omad varasemat töökogemust avalikus sektoris või sotsiaaltöö valdkonnas;
tunned tööks vajalikke õigusakte;
Sulle meeldib töötada meeskonnas;
oled hea pingetaluvusega, empaatiline, kohusetundlik ja initsiatiivikas;
Sul on hea suuline ja kirjalik eneseväljendusoskus;
oskad väga hästi eesti keelt ja vähemalt ühte võõrkeelt kõnes ja kirjas.

Pakume:
•
•
•
•

võimalust panustada uue võimeka omavalitsuse arendamisse;
huvitavat ja vastutusrikast tööd;
toredaid ja toetavaid kolleege;
erialast täienduskoolitus.

Kandideerimiseks esitada:
•
•
•

CV
Motivatsioonikiri ja palgasoov
Haridust tõendava dokumendi koopia

Tööle asumise aeg: esimesel võimalusel
Asukoht: Puhja teenuskeskus, Elva tee 1, Puhja alevik, Elva vald
Tööaeg: täistööaeg
Teenistuskoha nimetus: sotsiaaltööspetsialist, ametnik
Kandideerimistähtaeg on 19.01.2018. Dokumendid palume esitada e-posti teel elva@elva.ee
Lisainformatsioon: Marika Saar (marika.saar@elva.ee või telefoni teel 522 7013).
Ametijuhend on leitav veebilehelt www.elva.ee

Viimati nimetatud viisil juhitud ühistu
saab pidada raamatupidamist kassapõ
hiselt ega pea esitama majandusaasta
aruannet.
Janar Saviir
Domus Kinnisvara konsultant

Oled oodatud kandideerima, kui:
•
•
•
•
•
•
•

Sul on kõrgharidus;
tunned tööks vajalikke õigusakte;
oskad kasutada teenistuskohal vajalikke arvutiprogramme ja andmekogusid;
omad varasemat töökogemust teenistuskoha valdkonnas;
Sulle meeldib töötada meeskonnas;
oled hea pingetaluvusega, avatud, kohusetundlik ja initsiatiivikas;
oskad väga hästi eesti keelt ja vähemalt ühte võõrkeelt kõnes ja kirjas.

Pakume:
•
•
•
•

võimalust panustada uue võimeka omavalitsuse arendamisse;
huvitavat ja vastutusrikast tööd;
toredaid ja toetavaid kolleege;
erialast täienduskoolitus.

Kandideerimiseks esitada:
•
•
•

CV
Motivatsioonikiri ja palgasoov
Haridust tõendava dokumendi koopia

Tööle asumise aeg: esimesel võimalusel
Asukoht: Elva vallavalitsus, Kesk 32, Elva linn
Tööaeg: täistööaeg
Teenistuskoha nimetus: geoinfospetsialist, ametnik
Kandideerimistähtaeg on 19.01.2018. Dokumendid palume esitada e-posti teel elva@elva.ee
Lisainformatsioon: Heiki Hansen (heiki.hansen@elva.ee või telefoni teel 527 3646).
Ametijuhend on leitav veebilehelt www.elva.ee

TÖÖKUULUTUS TÖÖKUULUTUS

ELVA VALLA INFOLEHT

Tähistame koos
Eesti Vabariigi 100. sünnipäeva

Mälestushetk Rannu lahingu
aastapäeval
16. jaanuaril kell 11.00 toimub
Vabadussõja mälestussamba juures
Rannu kalmistul mälestushetk
99 aastat tagasi toimunud Rannu
lahingu meenutamiseks. Elva valla

volikogu esimees Maano Koemets ja
vallavanem Toomas Järveoja aseta
vad langenute auks pärja ja süütavad
küünlad.

Etendus
“Meie aja lugu”

Idee autor ja lavastaja Jaanus Randma

Etendusel osalevad:

Oli ilus kontsert, mida oli
nautima tulnud palju külastajaid.
Esinejatele andsid lilli Eesti Straussi
Ühingu esinaine Tiiu Karp, Anne
Raudsaar ja Palupera Põhikooli
direktor Svetlana Variku. Suured
šokolaaditahvlid kinkis Leili Rästas.

27.jaanuaril 2018
Pilet: 4 €

VVV matkasari EV 100

Vapramäe-Vellavere-Vitipalu Sihtasutus kutsub EV 100 aastal
loodusesse liikuma ja rahvustraditsioone tundma õppima!
Alustame matkasarja matkadega Eesti 100 sünnipäevakuul veebruaris!
3. veebruaril kell 11.00 toimub matkasarja talvine matk kõikidele
huvilistele. Liigutakse suuskadel ja tehakse tutvust talviste rahva
kalendripäevadega. Matkatee on erineva pikkusega, et osa saaksid võtta
nii väiksemad kui suuremad matkahuvilised.
Matkapäev lõppeb traditsioonilise toidu degusteerimisega.
Matk toimub Vapramäe maastikukaitsealal, Nõo vallas, Tartumaal.
Koguneme Vapramäe Loodusmaja juures:
http://www.vapramaja.ee/asukoht
Meile saab tulla nii bussi (Vapramäe peatus) kui rongiga (Tõravere
peatus), autodega tulijatele on suur parkla.

Aitäh ürituse korraldajatele ja
toetajatele!
Kalev Jago
Vabadussõja ausammas Rannus					Foto: erakogu

Õpilased külastasid üksi elavaid eakaid
Enne jõule külastasid Elva Güm
naasiumi kodanikukaitse suuna 10.
klassi õpilased koos Elva linna hoo
lekandespetsialistiga üksi elavaid
eakaid.

Registreeri matkale triinu@vvvs.ee või 5254172
Matkasarja matkad on kingitus Eesti Vabariik 100.
Sünnipäevaks ja viiakse ellu koostöös KÜSKi ja
EV100 korraldustoimkonnaga.

ELVA SAUN

Kas tead kui hea leil meil on?
Helista 527 4620 ja küsi järele
Oleme avatud N-L 13:00 - 20:00

Kelly Palk

Robert Larm
sündis 19.12.2017

sündis 03.12.2017

Liisa Schmidt
sündis 12.12.2017

Romet Piirisild
sündis 14.12.2017

Mirtel Vihmann
sündis 20.12.2017

Samson Golubenkov

Kris Jakob Kosso
sündis 15.12.2017

sündis 23.12.2017

Elvas on tegutsenud aastaid Elva
kunagise õhtukooli õpetaja Kalev
Päidi loodud Eesti Straussi Ühing.
Varem, Kalev Päidi eluajal, korral
dati suviti Elva lauluväljakul mitu
Straussi muusika kontserti Eesti
muusikateatrite lauljatega. Tradit
siooniks on saanud Eesti Straussi
Ühingu korraldatud uusaastakont
serdid professionaalsete lauljate
osavõtul.

Kontserdil esinesid sopran
Karmen Puis, bariton Simo Breede
ning klaveril saatis Piia Paemurru.
Kavas oli palju lustakaid opereti
lugusid.

Tantsuansamblid Tarbatu ja
Sõprus
Väägvere külakapell
Segakoor Rõõmusõõm

kell 17:00

Eesti Straussi
Ühing tegutseb

Nagu eelnevatel aastatel, nii ka
käesoleval aastal toimus tradit
siooniline uusaastakontsert, mis
sellel korral toimus 7. jaanuaril Elva
Kultuurikeskuses. Eesti Straussi
Ühingu poolt ütles avasõnad Elva
Muusikakooli õpetaja Anne Raud
saar. Elva aukodanikku Kalev Päidi
meenutas hea sõnaga Elva vallava
nem Toomas Järveoja.

räägib tunnetest ja tundmustest Eestis
viimase 100 aasta jooksul

Elva Kultuurikeskuses

7

Hilda oma ema pildi juures					

Foto: erakogu

Elva vald mälestab
Peeter Raudsepp

Iivi Viljaste

20.09.1964-21.12.2017

Helmi Treial

27.09.1976-22.12.2017

Aino Tuvike

12.11.1918-22.12.2017

26.06.1936-14.12.2017
29.12.1922-18.12.2017
22.02.1926-18.12.2017

Ella Tamm

21.12.1927-18.12.2017

Marek Miilaste

Johanna Kurvits

Johannes Pussak

07.03.1942-23.12.2017

Vilma Kullamägi

21.01.1930-27.12.2017

Külastuse käigus uuriti Elva eaka
telt, miks neile meeldib Elvas elada,
mis on meie linnas positiivset ja
mida saaks paremaks muuta, millega
nad tegelevad vabal ajal ning milli
ne on nende kokkupuude noortega.
Rõõmudest, tähelepanekutest ja
ettepanekutest tehti kokkuvõte Elva
vallavalitsuse ja kooli esindajatele.
Lisaks toredatele vestlustele ja jõu
lurõõmule viidi vastuvõtmise eest
eakatele sponsorite poolt valminud
jõulupakikesed. Suur tänu AS Salves
tile ja OÜ Karjamõisa Lihatööstusele
toetuse eest!

EELK Rannu

Püha Martini

kirikus

Pühapäev, 14. jaanuar 2018
Kell 14.00 2. pühapäev pärast
ilmumispüha, jumalateenistus
Pühapäev, 28. jaanuar 2018
Kell 14.00 3. pühapäev enne paastuaega,
jumalateenistus
Kogudust teenib EELK Valga praostkonna
vikaarõpetaja Diina Tuulik.
Kontakt: diina.tuulik@eelk.ee
Telefon: 501 0825
Talituste osas palun eelnevalt kokku leppida.
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EV100

Kultuuri- ja spordiürituste
kalender
Jaanuar 2018

Etendus
“Kohe näha, et vanad
sõbrad”

16. jaanuar
19:00

Elva Kultuurikeskus

17. jaanuar
Algklasside koolikontsert Rannu Rahvamaja
“Klaveriloomad”
12:00
19. jaanuar
20:00

Noortebändide kontsert
peaesineja
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

22. jaanuar
19:00

Komöödiateatri etendus
“Kohe näha, et vanad
sõbrad”

24. jaanuar
19:00

Rakvere teatri etendus
“Küllus”

26. jaanuar
Elva linna 2017 parimate
19:00 sportlaste austamisõhtu
27. jaanuar
17:00

EV100: etendus
“Meie aja lugu”

30. jaanuar
10:00-13:00

Näitus “Pärand elab”

KONGUTA
RAHVAMAJAS
23.02.18

ansambliga

Puhja Seltsimaja

Elva Kultuurikeskus

Elva Kultuurikeskus

Elva Kultuurikeskus

PILETI HIND: eelmüügist 10€, kohapeal 15€. Info ja broneerimine tel. 5259576 Meelis Külaots

Puhja Seltsimaja

Veebruar 2018

45. jalgratturite talikrossi I
Tartumaa lahtised
MV talikrossis I etapp

3. veebruar
12:00

Elva Lauluväljak

Tartumaa rahvatantsijate

3. veebruar
talvefestival Tantsutallad. Rannu Rahvamaja
19:00 Tantsuks ansambel Sinu Naine
45. jalgratturite talikrossi II
MV talikrossis II etapp
24. Eesti MV talikrossis

10. veebruar
12:00

Tallinna Linnateatri
etendus
“Köster”
Kontsertuur “Vaikus”
Kalle Sepp &
Mikk Tammepõld

10. veebruar
19:00
13. veebruar
19:00

Elva Lauluväljak

Elva Kultuurikeskus

Elva Kultuurikeskus

17. veebruar
11:00

Rõngu külade olümpia

20. veebruar
18:00

Üle valla
MÄLUMÄNG

Elva Kultuurikeskus

22. veebruar
13:00

Rakvere Teatri
lasteetendus
“Timbu-Limbu”

Rannu Rahvamaja

Rõngu alevik

24.01.2018

Täpsem info valla kodulehel elva.ee

19.00 – 21.30

Elva Kultuurikeskus (Kesk 30, Elva, Tartumaa)

Täispilet: 15 €, Sooduspilet: 13 €

Kalle Sepp

Kontserttuur “Vaikus”

Elva Kultuurikeskus esitleb:

Pidu

Tallinna Linnateater

Eakate puhkeõhtu

“Köster”

21.01.2018

10.02.2018

14.00

Elva Kultuurikeskus

Tantsuks mängib pillimees Meelis Külaots,
vahepalasid pakub segaansambel Kobedad,
õhtut juhib Juta Tigane.
Avatud KultuuriKohvik
5 eur (eelmüügis ja kohapeal)

elvakultuur.ee

19.00 – 21.00

13.02.2018

19.00 - 21:30

Elva Kultuurikeskus (Kesk 30, Elva, Tartumaa)

“Oleme kokku pannud muheda kontsertkava,
mis sobib talveõhtutesse suurepäraselt,” sõnab Kalle.

Elva Kultuurikeskus (Kesk 30, Elva, Tartumaa)

Oskar Lutsul oli imeline võime kirjutada oma tegelased nii ehtsaks ja
elusaks. Antud etenduses heidame pilgu Köstri maailma.
Loo autor ja lavastaja on teada-tuntud Andrus Kivirähk,
laval Peeter Tammearu
Avatud KultuuriKohvik
Uksed avatakse tund enne algust, hilinejaid saali ei lubata
Täispilet 15 €, sooduspilet 13 €

Mikk Tammepõld

elvakultuur.ee

Eelmüügist 10€
Infoleht on Elva valla infoleht
Toimetaja: Kerli Rätsep
Kommunikatsioonijuht: Eeva Kumberg
Küljendus: Kayvo Kroon
Trükk: Printall AS. Kojukanne: Omniva
Tiraaž 6600. Kontakt: infoleht@elva.ee
Järgmine infoleht ilmub 26.01.2018

