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SA Elva Laste- ja Perekeskus avas Elva
valla elanikele mõeldud nõustamisliini
SA Elva Laste- ja Perekeskus avas vaimse tervise
Nõustamisliinile
tel 5749 5499
võivad helistada
igas vanuses Elva
valla inimesed
argipäeviti kell
14–18. Nõusta
mine on tasuta.

nõustamisliini (tel 5749 5499), millele saavad
argipäevadel kell 14–18 helistada kõik Elva valla
elanikud.
MERILYN SÄDE
KOMMUNIKATSIOONIJUHT

S

A Elva Laste- ja Pere
keskuse nõustamis- ja
rehabilitatsioonikeskuse
teenuste juht Jaana Unt
ütles, et seoses riigis kehtestatud
eriolukorraga on tekkinud vajadus
nõustamisliini järele. „Praegune
eriolukord on paljudele harjumatu, ebamugav ja stressirohke
ning inimesed võivad tunda end
kergesti ärrituva ja närvilisena.
Seetõttu leidsime, et seesugune
nõustamisliin võiks aidata kaasa
inimeste vaimse tervise murede
lahendamisele,“ kirjeldas ta.
Jaana Undi sõnul p
akutakse
nõustamisliinil eelkõige tuge

vaimse tervise hoidmise osas.
„Kui tekib muid küsimusi, näiteks
koroonaviiruse teemadel, siis suuname inimese õige info juurde ehk
näiteks üleriigilisele eriolukorra
infotelefonile 1247.“ Samuti suunatakse abivajaja sotsiaal
küsimustes
valla sotsiaaltööspetsialistide poole. „Peale nõustamise aitame inimestel erineva info saamiseks jõuda ka õigesse kohta,“ lisas Unt.

mine on tugevuse märk,“ rääkis
Saar.
Nõustamisliinile tel 5749 5499
võivad helistada igas vanuses Elva
valla inimesed. Nõustamisliinil
annavad nõu SA Elva Laste- ja
Perekeskuse spetsialistid. Liinile
saab helistada igal argipäeval kell
14–18 ning nõustamine on tasuta.

Helistada võivad kõik
Elva abivallavanem Marika Saar
ütles, et talle teeb nõustamisliini
avamine rõõmu. „Olen kindel, et
praeguses olukorras on seesuguse
nõustamisliini järele vajadus, sest
eriolukord võib tekitada erinevaid
pingeid. Julgustan kõiki seda võimalust kasutama, sest abi küsi

NÕUSTAMISLIINIL PAKUTAKSE EELKÕIGE TUGE
VAIMSE TERVISE HOIDMISE OSAS.

Foto: Unsplash.com

Lisainfo:
Jaana Unt, SA Elva Laste- ja Perekeskuse nõustamis- ja rehabilitatsioonikeskuse teenuste juht
jaana.unt@elva.ee

Lapsevanemad saavad oma lapse sündi
ise registreerida uues e-keskkonnas
Alates 19. märtsist saavad kõik lapsevanemad registreerida oma
lapse sünni ise uue teenuse abil Rahvastikuregistri leheküljel
rahvastikuregister.ee (peamenüüs "Perekond" ja valik "Sünni
registreerimine").

A

valdust saavad esitada nii abielus ja vabaabielus olevad inimesed kui ka üksikvanemad.

NB! Ainult erandkorras ja häda
vajadusel on võimalik sündi registreerida ka Elva vallamajas kohapeal, kuid

seda ainult eelneva kokkuleppe olemasolul. Selleks võtta ühendust valla
sekretär Salle Ritsoga telefonil 508 4159
või e-aadressil salle.ritso@elva.ee.
Kui sünni registreerimisel uues
keskkonnas tekib probleeme, võib alati
helistada ka valla registripidaja Kristi
Kalmusele, telefonil 511 0278 (töö
päevadel kell 8–16).
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Elva Vallavalitsuse otsused
seoses eriolukorraga

PUUETE TÄHTAEGU
PIKENDATAKSE
AUTOMAATSELT

Elva Vallavalitsus otsustas 15. märtsil sulgeda
koroonaviiruse leviku tõkestamiseks nii valla
valitsuse, teenuskeskused kui ka valla raamatu
kogud. Ametnikud teevad kaugtööd ning on
kättesaadavad e-kirja ja telefoni teel.

V

allavalitsusele on võimalik esitada avaldusi
ja taotlusi e-teenuste
keskkonnas, mille leiate valla kodulehelt elva.ee esilehe
e-taotluste alt.
19. märtsist saavad kõik lapsevanemad registreerida oma
lapse sünni ise uue teenuse abil
Rahvastikuregistri leheküljel: rahvastikuregister.ee. Vallamajas toimub sünni registreerimine ainult
erandjuhul, mis tuleb eelnevalt
kokku leppida vallasekretär Salle
Ritsoga, tel 508 4159.
Valla sotsiaaltöötajad ja laste
kaitsetöötajad teevad samuti
kaugtöödningvastuvõttueitoimu.
Juhul, kui on vältimatu vajadus, palume võtta sotsiaaltöö
spetsialistiga ühendust ning leppida kokku eraldi aeg. Kõik muud
küsimused lahendatakse telefoni
ja e-kirja teel.
Valla sotsiaaltöötajad ei transpordi praegu kliente poodi ja ap-

teeki, abivajajatele tuuakse kaup
koju ja antakse ilma lähikontaktita üle. Need, kel on tarvis arsti
vastuvõtule tingimata minna,
viiakse ka kohale. Samuti aidatakse jätkuvalt kõikide hädavajalike
toimingutega.
Vallavalitsus soovitab ran
gelt kõigil püsida kodus, jälgida
oma tervist ning konsulteerida
vajadusel perearstiga või he
listada perearstinõuandeliinil
1220. 16. märtsist on võimalik
helistada ka üleriigilisele kriisi
telefonile 1247, mis nõustab
koroonaviirusega seotud tee

madel.

Lasteaiad ja -hoiud
Lasteaiad ja -hoiud jäävad
vallas praegu avatuks. Valla
valitsus hindab olukorda jooks
valt ning teeb vajadusel uusi
otsuseid ja ettepanekuid.
18. märtsi koosolekul otsustas vallavalitsus teha vallavo-

PANE TÄHELE!

Oluline info
Palume jälgida ja järgida
usaldusväärsete allikate
infot:
» Terviseamet: terviseamet.
ee/et/uuskoroonaviirus
» Vabariigi Valitsuse kodulehekülg: valitsus.ee/et
» Operatiivset infot saab ka
Elva valla äpi, valla Facebooki ja valla kodulehe
elva.ee kaudu.
» 16. märtsist on „Aktuaalne
kaamera“ argipäeviti eetris kell 12, kell 17, kell 18.30
ja kell 21.
likogule ettepaneku vabastada
lapse
vanemad üheks kuuks lasteaia ja -hoiu tasust. Vallavolikogu järgmine istung toimub 13.
aprillil. Vallavalitsus otsustas
vabastada lapsevanemad huvi
koolide aprillikuu kohatasust.
Elva vallavanem ja valla kriisi
komisjoni esimees Toomas Järve
oja ütles, et ettepanek otsustati
teha selleks, et tulla lapsevanematele keerulises olukorras vastu.
“Kuigi hoiame praegu kõik valla lasteaiad avatuna, leiame, et
peame siinkohal vanematele

vastu tulema,” ütles Järveoja.
Kuna laste
aiatasu puudutavad
otsused on vallavolikogu pädevuses, siis otsustas vallavalitsus teha sellekohase ettepaneku
valla
volikogule, kes arutab seda
13. aprillil toimuval istungil.
Vajadusel toimub volikogu istung
ainult e-keskkonnas VOLIS.

Huvikoolid
Vallavalitsus otsustas vabastada
lapsevanemad ka Elva Muusikakooli ja Elva Huviala- ja Koolituskeskuse kohatasust aprillikuus.
Huvikoolide kohatasude otsused on vallavalitsuse pädevuses.
“Kuna praeguses eriolukorras on
huvitegevus peatatud, siis leidsime, et ka huvikoolide kohatasu
osas tuleb teha muudatus,” lisas
Järveoja. Märtsikuu huvikoolide
arved on juba väljastatud, kuid
aprillikuu eest vanematelt tasu ei
küsita.
Vallavanem kinnitas, et kõikide õpetajate, sh huvikoolide õpetajate töötasud säilivad. “Meie
eesmärk on praeguses olukorras
tagada inimestele turvatunne,
mistõttu säilivad õpetajate töötasud.”
Vallavalitsus hindab olukorda
jooksvalt ning teeb vajadusel uusi
otsuseid või ettepanekuid.

Seoses eriolukorraga riigis
pikendab sotsiaalkindlustus
amet nende puuetega inimeste puude raskusastme
kestuse ja sotsiaaltoetuse
maksmise tähtaega kuue kuu
võrra, kellel on vaja puude
määramist pikendada.
Kõigi nende inimeste, kelle puue lõppeb vahemikus
17.03.–31.05.2020 ja kes pole
veel jõudnud esitada taotlust puude pikendamiseks,
pikendatakse puude kestvust
automaatselt kuue kuu võrra.
Inimene ise selleks midagi
tegema ei pea ning puudega
isiku kaardid saadetakse koju
lihtpostiga rahvastikuregistri aadressile.
„Juba esitatud puude pikendamise taotlusi menetleb amet tavapärases korras"
märkis ekspertiisi ja sotsiaaltoetuste talituse juht Leila
Lahtvee.
Alates 23. märtsist on kõik
sellest kuupäevast koostatud
puude määramise otsused
leitavad sotsiaalkindlustus
ameti iseteenindusest aadressil iseteenindus.sotsiaalkindlustusamet.ee/.
Lisainfo ja kontakt:
Leila Lahtvee, ekspertiisi ja
sotsiaaltoetuste talituse juht,
leila.lahtvee@sotsiaalkindlustusamet.ee , tel 5551 2915
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Elva Vallavalitsus ootab infot
abivajavate inimeste kohta

K

ui te teate kedagi Elva
vallas, kellel puudub igasugune ligipääs uudiste
saamiseks – kui ei ole raadiot,
televiisorit, ajalehte või internetti, siis palume anda sellest
meile kiiresti teada. Nii saame
tegutseda operatiivselt ja leida
moodused, kuidas infoväljast
täielikult ära lõigatud inimesed
infoni jõuaksid.

» Abivajavate inimeste kohta
palume info saata Elva valla
sotsiaal- ja terviseosakonna
juhataja Milvi Sepale e-aadressil milvi.sepp@elva.ee või tel
515 4872.
Palume jälgida ka oma naabrus
konda ja teavitada vallavalitsust
puuetega inimestest, eakatest
ja abivajajatest, kes ei saa väga

mõjuval põhjusel toe
tuda kriisiolukorras
lähedaste abile.
Palume võimalusel aidata oma eakaid
naabreid jt, et nad ei peaks
ise näiteks toidupoodi või apteeki
minema. Abistamisel vältida kontakti – suhelda telefonitsi ja jätta
vajalik näiteks ukse taha.
Palume hoida kontakti telefoni
teel oma üksi elavate eakate sugulaste ja tuttavatega, et saada ülevaade nende olukorrast.
Vallavalitsus on valmis pak-

kuma abivajajatele tuge sotsiaal
teenuste ja seda eelkõige kodu
teenuse näol.

» sotsiaaltööspetsialist Laura-
Liis Õnneleid (Puhja): tel 525
6212, laura.onneleid@elva.ee;

Palume abi saamiseks
pöörduda:

» sotsiaaltööspetsialist Sirje Erm
(Rannu): tel 525 3370, sirje.
erm@elva.ee;

» sotsiaaltööspetsialist Elo Kasetalu (Konguta piirkond): tel 523
9389, elo.kasetalu@elva.ee;
» sotsiaaltööspetsialist Ene
Sõber (Rõngu piirkond): tel 513
9352, ene.sober@elva.ee;
» sotsiaaltööspetsialist Sille
Kask (Elva, Palupera): tel 5381
6336, sille.kask@elva.ee;

» sotsiaal- ja terviseosakonna
juhataja Milvi Sepp: tel 515
4872, milvi.sepp@elva.ee.
NB! 16. märtsist 2020 on avatud
üleriigiline kriisitelefon 1247,
mis nõustab koroonaviirusega
seotud teemadel.
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Elva Vallavalitsuse olulised kontaktid
Vallamajandusosakond

Vallavalitsus
Vallavanem ja valla kriisi
komisjoni esimees

Toomas Järveoja

515 3699

toomas.jarveoja@elva.ee

Abivallavanem

Heiki Hansen

527 3646

heiki.hansen@elva.ee

Abivallavanem

Mikk Järv

517 0306

mikk.jarv@elva.ee

Abivallavanem

Marika Saar

522 7013

marika.saar@elva.ee

Palgaline vallavalitsuse liige

Toomas Paur

510 6850

tom.paur@gmail.com

Vallasekretär (võtta ühendust
sünni registreerimise osas,
kui on tarvis tulla kohale)

Salle Ritso

508 4159

salle.ritso@elva.ee

Registripidaja

Kristi Kalmus

511 0278

kristi.kalmus@elva.ee

Infosekretär

Triin Ojasoo

730 9880

triin.ojasoo@elva.ee

Infospetsialist (kõik valla
Triinu Paas
infolehega seotud küsimused)

730 9882

triinu.paas@elva.ee

Kommunikatsioonijuht

5915 1120

merilyn.sade@elva.ee

Kantselei

Merilyn Säde

Sotsiaal- ja terviseosakond

Osakonnajuhataja

Hegri Narusk

512 9072

hegri.narusk@elva.ee

Vallavaraspetsialist

Terje Korss

5302 0888

terje.korss@elva.ee

Taristuspetsialist (teede ja
tänavate hooldus, liiklus
märgid ja viidad)

Kristjan Vilu

5342 2067

kristjan.vilu@elva.ee

Kinnistuspetsialist (maakorraldus, maareform, maamaksu küsimused, kohanime ja
aadressandmed)

Daisy Sild

730 9896

daisy.sild@elva.ee

Heakorraspetsialist

Sten Saarekivi

5886 1600

sten.saarekivi@elva.ee

Keskkonnaspetsialist (jäätme- Terje Raadom
majandus, raieload, keskkonnalased küsimused)

5305 2500

terje.raadom@elva.ee

Ehitusspetsialist (ehitus- ja
kasutusload, teatised, projekteerimistingimuste väljastamine, ehitusprojektide
kontrollimine, järelevalve)

Riina Sirel

504 4039

riina.sirel@elva.ee

Hankespetsialist

Cetlin Keskküla

5218545

cetlin.keskkula@elva.ee

Arengu- ja planeeringuosakond

Osakonnajuhataja

Milvi Sepp

515 4872

milvi.sepp@elva.ee

Osakonnajuhataja

Kertu Vuks

5813 7086

kertu.vuks@elva.ee

Sotsiaalnõunik

Alo Rebane

520 7869

alo.rebane@elva.ee

Vallaarhitekt

Jaanika Saar

5348 1114

jaanika.saar@elva.ee

Sotsiaalnõunik

Eva Kuslap

517 0385

eva.kuslap@elva.ee

5669 4684 allan.allik@elva.ee

Lastekaitse sotsiaalnõunik

Piret Hallast

5616 6000 piret.hallast@elva.ee

Sotsiaaltööspetsialist
lastekaitse alal

Lauri Tamm

5301 9106

lauri.tamm@elva.ee

Arendusspetsialist (koordinee- Allan Allik
rib valdkonna arendusprojekte; pöörduda võib hajaaasustuse programmi jms osas)

Sotsiaaltööspetsialist
(Konguta piirkond)

Elo Kasetalu

523 9389

elo.kasetalu@elva.ee

527 1860

maarika.uprus@elva.ee

Sotsiaaltööspetsialist
(Rõngu piirkond)

Ene Sõber

513 9352

ene.sober@elva.ee

Planeeringuspetsialist
(valla ruumilise
planeeringu korraldamine,
detailplaneeringud jms)

Sotsiaaltööspetsialist
(Elva ja Palupera piirkond)

Sille Kask

5381 6336

sille.kask@elva.ee

Haridus- ja kultuuriosakond

Sotsiaaltööspetsialist
(Puhja piirkond)

Laura-Liis Õnneleid

525 6212

laura.onneleid@elva.ee

Sotsiaaltööspetsialist
(Rannu piirkond)

Sirje Erm

525 3370

sirje.erm@elva.ee

Lastekaitsespetsialist
(Puhja, Konguta)

Hille Deede

5919 1693

hille.deede@elva.ee

Lastekaitsespetsialist
(Rõngu, Rannu)

Anneli Lepik

505 1707

anneli.lepik@elva.ee

Lastekaitsespetsialist (Elva)

Eve Jõgi

527 0561

eve.jogi@elva.ee

Piirkonna teenuskeskused ja koordinaatorid

Maarika Uprus

Osakonnajuhataja

Mare Tamm

5622 0169

mare.tamm@elva.ee

Kultuurispetsialist (valla
kultuurisündmuste korraldamine, valla raamatukogude
töö, kultuuriinfo kogumine,
noorsootöö, projekti- ja tegevustoetused)

Margit Kink

5855 3137

margit.kink@elva.ee

Haridusspetsialist (lasteasutuste rühmade komplekteerimine, haridusasutuste,
õpilaste ja lapsevanemate
nõustamine koolikorralduslikes küsimustes)

Liis Lehiste

730 9899

liis.lehiste@elva.ee

Konguta teenuskeskus

Elo Kasetalu

523 9389

elo.kasetalu@elva.ee

Puhja piirkonna koordinaator

Ede Möldre

504 9912

ede.moldre@elva.ee

Palupera piirkonna
koordinaator

Maia Kukk

511 2479

maia.kukk@elva.ee

OMAALGATUSFONDI TÄHTAEG PIKENEB

Rõngu piirkonna
koordinaator

Ene Joosing

509 6202

ene.joosing@elva.ee

Rannu teenuskeskus

Sirje Erm

525 3370

sirje.erm@elva.ee

Elva valla noorte omaalgatusfondi taotluste esitamise tähtaega on pikendatud.
Taotlusi saab esitada 22. aprillini.
Loe rohkem valla kodulehelt elva.ee/noorte-omaalgatusfond.
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Haiguslehte
saab ajutiselt
vormistada
veebis
Seoses Eestis välja kuulutatud eriolukorraga saavad
haigestunud või hoolduslehte vajavad töötavad
inimesed selle patsiendiportaalis digilugu.ee ise
avada. Peale selle saab haigus-või hoolduslehte ka ise
tühistada, pöördudes selleks haigekassa poole.

H

aigus- või hoolduslehe
saamiseks võib endiselt
helistada oma pere
arstikeskusesse,
kuid
perearstide järsu töökoormuse
tõusu tõttu võib kontakti saamine
olla raskendatud. Patsiendiportaali
sisestatud teade edastatakse haigekassale, tööandjale ja perearstile.
Haigus- või hooldusleht avatakse
patsiendi tehtud avalduse peale
automaatselt. Inimesele helista
takse perearstikeskusest hiljemalt
nädala jooksul, et tema tervislikku
seisukorda ja võimalikke sümptomeid täpsustada.
Eesti Perearstide Seltsi juhatuse
liikme dr Karmen Jolleri hinnangul on täna üle Eesti oodata hüppelist haigus- ja hoolduslehtede
avamise vajadust. “Alates esmaspäevast toimuvad ajutised ja vajalikud muutused perearstide töös.
Selleks, et saaksime keskenduda
neile, kes kõige enam abi vajavad,
palume patsientidel töövõimetus-

ja hooldus
lehti taotleda patsiendiportaali kaudu. Telefoni teel palume perearstikeskusse pöörduda
vaid neil, kellel on tervisemure ning
kellel puudub võimalus paluda töövõimetus- ja hoolduslehe avamist
patsiendiportaalis või e-posti teel.”
Haigus- või hoolduslehte saavad võtta töötavad inimesed, kes
on ise haiged, põetavad haiget last
või lähedast – see kehtib jätkuvalt
kõikide haiguste puhul. Samuti on
võimalik haigusleht võtta siis, kui
inimene on koroonaviiruse haigega kokku puutunud, kuid haigussümptomid veel avaldunud ei ole.
“Eesmärk on, et haiged või haigusega kokku puutunud inimesed
saaksid koju jääda ja suudaksime
nii üheskoos viiruse levikule piiri
panna,” lausus Haigekassa juht.
Digiloos avatud haigus- või
hoolduslehte saab tühistada vabas
vormis koostatud ja digitaalselt
allkirjastatud avalduse alusel, edastades avalduse info@haigekassa.ee.

PANE TÄHELE!

LÜHIDALT

Meelespea

Lihtsad reeglid poeskäimiseks!

Kuidas avada haigus- või
hoolduslehte patsiendi
portaalis:
1. Logi ID-kaardi või mobiil-ID kaudu patsiendiportaali www.digilugu.ee;
2. Klõpsa vasakul menüüs
“Töövõimetusest teatamine”;
3. Sisesta oma telefoninumber, et perearst või -õde
saaks sinuga kuni seitsme
kalendripäeva jooksul
ühendust võtta;
4. Töövõimetusleht avatakse vaikimisi taotlemise
kuupäevast. Haigus- või
hoolduslehe täpsem
pikkus selgub arutelus
perearstikeskusega;
5. Tehniliste küsimuste
korral pöördu TEHIK
kasutajatoe telefonil
+372 7943 943 või
abi@tehik.ee

Igapäevaselt olulised abivahendid
saab kulleriga koju tellida
Kuna 80% Eesti suurima abivahendikeskuse Invaru külastajatest kuulub praegu leviva
koroonaviiruse peamisesse riskigruppi, pakub Invaru nüüdsest võimalust paljusid
igapäevaselt olulisi abivahendeid endale kulleriga otse koju tellida.

A

uriinikotte, ühekordseid söögi
põllesid, pesukindaid, niiskeid salvrätte, juustepesumütse kui ka nahahooldustooteid.

poeskäimiseks. Samuti kutsume üles lapsevanemaid
ja poode ning keskuseid, et takistataks laste ja noorte
kogunemisi.
Palume kõigil mõelda enne kaupluse, apteegi vm külastamist oma
käigud hoolikalt läbi. Kodus tuleb kindlasti püsida siis, kui teil on
haigussümptomid.
Aidake kogukonnas üksteist ehk paluge naabril või kellelgi teisel,
kel ei ole haigussümptomeid, tuua võimalusel teile vajalikud asjad
ukse taha. Kui kellelgi ei ole hädavajaliku abi saamiseks tuttava poole
võimalik pöörduda, võtke ühendust vallavalitsuse sotsiaal- ja tervise
osakonnaga: vaata kontakte lk 3.
Elva Tarbijate Ühistu annab teada, et alates 17. märtsist on
ajutiselt kuni kella 21-ni avatud järgmised Konsumid:
»
»
»
»
»

Elva Konsum;
Elva Konsumi taaraautomaat;
Elva Arbimäe Konsum;
Puhja Konsum;
Rõngu Konsum (T 7.30–21);

»
»
»
»

Otepää Konsum;
Nurga Konsum (Otepää);
Kambja Konsum;
Nõo Konsum (8–21).

Samuti saab haigus- või hoolduslehte tühistada haigekassa info
telefonil 6696 630, kui inimene on
ennast mobiil-ID või Smart-ID abil
autentinud.
Rõhutame veelkord, et haigus
lehe soovist digiloo kaudu teatamine on mõeldud neile, kes on ise
haiged, kelle laps on haige, kelle lähedane vajab hooldamist või kes on
kokku puutunud COVID-19 viirusekandjatega! Arst kontrollib haiguslehe vajaduse üle ja kui selgub, et
haiguslehe saamiseks ei ole alust,
siis haigekassa ka seda kahjuks ei
hüvita. Rohkem infot: haigekassa.
ee/inimesele/haigekassa-huvitised/toovoimetushuvitised.

Tähtis info abivajajatele:

bivahendikeskusest saab
endale kulleriga koju tellida nii mähkmeid, aluslinasid, fikseerivaid pükse, kateetreid,

Jagame seoses praeguse eriolukorraga lihtsaid reegleid

Tellimusi saab esitada tele
fonil 605 4180 või e-kirja teel
tellimus@invaru.ee. E-kirja teel
tellides tuleb tellimuses kindlasti

ära märkida tellija andmed ja ka
abivahendite kasutaja andmed,
kui need on erinevad. Samuti tuleb võimalikult täpselt kirja panna
soovitud tooted ja nende kogused.
Tellimused viib abivahendikeskus inimestele koju kätte kõikjal
üle Eesti ning selle eest lisandub
arvele transporditasu 6 eurot.
Telefoni teel tellides saab toodete
kohta teenindajalt küsida lisainfot
ning üheskoos leitakse abivajajale
õiged tooted.
Abivahendite remont ja transport toimub tavapäraselt, terapeutide-tehnikute külastused on

peatatud. Invaru terapeutide-
tehnikute meeskond teeb seoses
eriolukorraga alates 16. märtsist
kaugtööd ning uusi visiite praegu
kokku ei lepita, sest suur osa abi
vajajatest kuulub koroonaviiruse
kõrgemasse riskigruppi.
Kõik nõustamis- ja kontakti
soovid registreeritakse telefoni
või e-kirja teel ning lahendatakse
hiljem.
Abivahendite remont ja transport toimub aga tavapäraselt ning
selleks saab Invaruga ühendust
võtta telefonil 602 5400, mis töötab esmaspäevast reedeni kell 9–17.
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Piiriületuse reeglid
alates 17. märtsist
Valitsuse otsusel taas
kehtestatakse alates 17.
märtsist kogu riigipiiril
ajutiselt piirikontrollid,
et tõkestada koroona
viiruse levikut.

„P

alume inimestel jääda Eestisse ja mitte
reisida. Teise riiki
minnes võib jääda
karantiinipiirkonda ning koju pääsemine on väga raske ja kohati võimatu. Eestisse on alates 17. märtsist
õigus tulla kõikidel Eesti kodanikel
ja elanikel, sh tähtajalise elamisloa
või -elamisõigusega isikutel,“ selgitas siseminister Mart Helme.
Reisidokumentide
kontrollimise kõrval kogutakse jätkuvalt
kogu info piiriületajate teekonna,
tervise
seisundi ning võimalike
kokkupuudete kohta nakkusohtlike inimestega. Piiri ületamisel
on nõutav kehtiva isikutunnistuse
olemas
olu. „Erinevate piirangute
järgimisel võib olla vajadus tõendada oma isikut. Seetõttu kutsun kõiki üles kandma kaasas isikut tõendavaid dokumente ka Eesti sisesel
liikumisel,“ märkis Helme.
Riiki pääseb rahvusvahelist

kaubavedu, sh toidu- ja meditsiinikaupade vedu teostav transport.
Peale selle ka elutähtsat teenust
osutavad inimesed, näiteks kütusetarnijad. Eesti riiki tohivad transiitkoridorina läbida ka välismaalased,
et jõuda oma koduriiki, juhul kui
neil ei ole COVID-19 haigusnähte.
Välismaalased, kes töötavad Eestis viisaga või viisavabalt, pärast 17.
märtsi Eestisse tagasi ei pääse. Juhul kui nad juba viibivad Eestis, siis
on neil võimalik Eestis edasi olla
või soovi korral riigist lahkuda.
„Juhul kui inimestel, kellel on
õigus Eestisse siseneda, on haigus
nähud, suunatakse kergemate
haigusnähtudega inimene Eestisse
sisenemisel kodusele ravile ning
raskemate haigusnähtude puhul
haiglaravile. COVID-19 kahtlusega
ja diagnoosiga inimestel on kohustus järgida isolatsiooni tingimusi,“
rääkis siseminister.
Selline isolatsioon tähendab,
et inimene peab olema 14 päeva
tubastes tingimustes nii, et ta ei
puutu teiste inimestega kokku. Kui
temaga viibivad samades ruumides
koos ka teised, peavad ka nemad
isolatsiooni jääma. Raskete haigus
nähtude puhul on inimesed haiglaravil.
„Isolatsioonis viibivatel inimestel soovitan suhelda oma sõprade

ja tuttavatega telefoni või interneti
teel ning paluda abi, et tuua neile
vajalikke kaupu. Arvestada tuleb,
et kaubatooja ei tohi isolatsioonis
viibijatega kokku puutuda. Olukord
on ebamugav, kuid loodan inimeste mõistvale suhtumisele. Haigusnähtudega inimeste isolatsioon on
vajalik, sest nii on edasise nakatumise võimalus väiksem,“ ütles siseminister.

Põhimõtted Eestisse
sisenemisel alates
17. märtsist 2020
Eestisse saavad tulla Eesti koda
nikud ja Eesti elanikud, sh täht
ajalise elamisloa või -õigusega
isikud:
» Eesti kodanikud, kellel on Eesti
kodaniku pass;
» Eesti kodanikud, kellel on Eesti
ID-kaart;
» Euroopa Liidu kodanikud, kellel
on Eesti ID-kaart;
» kellel on Eesti välismaalase pass
(hall pass);
» välisriigi kodanikud, kellel on
Eesti elamisloa kaart. Näiteks:
1. kes õpivad Eesti kutsekoolis
või kõrgkoolis;
2. kes töötavad Eestis;
3. kelle abikaasa on Eesti kodanik või Eesti elanik;
4. kellel on Eestis ettevõte.

Eestisse ei lubata inimesi, kes:
» tulevad Eestisse viisavabalt,
Schengeni viisaga või Eesti
viisaga:
1. Eestisse lühiajaliselt töö
tama;
2. turismireisile, näiteks Tallinna vanalinna vaatama;
3. sugulasi või tuttavaid külastama.
Eestisse saavad tulla üksnes ilma
haigusnähtudeta välismaalased,
kes on:
» seotud vahetult kauba ja
tooraine transpordiga, näiteks
autojuhid ja kaubalaadijad;
» osutavad tervishoiuteenuseid
või muid hädaolukorra lahendamiseks vajalikke teenuseid;
» Eestis asuvate välisriikide
diplomaatiliste esinduste või
konsulaarasutuste töötajad või
nende perekonnaliikmed või
rahvusvahelise sõjalise koostöö
raames Eestisse saabuvad välismaalased.
Erandina võib Politsei- ja Piiri
valveamet lubada Eestisse tulla
ilma haigusnähtudeta välismaa
lase, kelle:
» otsejoones alaneja sugulane
(st vanemad ja nende eellased)
või üleneja sugulane (lapsed ja
nende järglased) või abikaasa on
Eesti kodanik või kellel on Eesti
ID-kaart või elamisloa kaart;
» riiki lubamine on põhjendatud
erandkorras, näiteks kui viisaga ema ja laps on erinevates
riikides.

Reisidokumentide kontrollimise kõrval kogutakse jätkuvalt kogu info piiriületajate teekonna, terviseseisundi ning võimalike kokkupuudete kohta nakkusohtlike inimestega.

Vabariigi valitsus kehtestas
24. märtsil täiendavad piirangud
avalikus kohas liikumisele
Eesti Vabariigi Valitsus kehtestas 24. märtsil
täiendavad piirangud avalikus kohas liikumisele,
kaubanduskeskustele, meelelahutus- ja söögikohtadele.

A

lates 25. märtsist tuleb
avalikus kohas (näiteks
välised mängu- ja spor
diväljakud, rannad, promenaa

did, tervise- ja matkarajad) ja
siseruumis (välja arvatud ko
dus) hoida teiste inimestega
vähemalt kahemeetrist vahet.

Avalikus kohas tohib
koos viibida kuni
kaks inimest ning
siseruumides tuleb
hoida vähemalt
kahemeetrist vahet.

Avalikus kohas tohib koos vii
bida kuni kaks inimest. Piirang
ei kehti koos viibivatele ja liikuvatele peredele ning avalike ülesannete täitmisel.
Alates 27. märtsist on kau
banduskeskused suletud. Avatuks jäävad toidupoed, apteegid,
telekommunikatsiooni ettevõtete müügikohad, pangakontorid,
pakiautomaadid ning kauplused,
kus müüakse või laenutatakse abivahendeid ja meditsiiniseadmeid abivahendi kaardi või
meditsiiniseadme kaardi alusel.
Söögikohtades on lubatud vaid
toidu kaasamüük. Sisse- ja väl-

5

PANE TÄHELE!
SEOSES ERI
OLUKORRAGA
EI SÕIDA VALLA
BUSSIRINGID

S

eoses valitsuse kehtestatud eriolukorraga
ning koolide distants
õppele üleminekuga ei sõida Elva valla koolide bussi
ringid. Samuti ei sõida alates
17. märtsist Elva taksobuss
ning seda esialgu kaks järgmist nädalat.
Alates 23. märtsist ei sõida eakatele mõeldud bussi
ringid, mis sõidavad teisipäeviti Rõngus ja neljapäeviti
Puhjas. Vastav info pannakse
üles ka bussidesse. Uutest
muudatustest antakse jooksvalt teada kõikides valla infokanalites (sh valla infolehes).
Palume võimalike probleeLasteaedade ja lastehoiu lahmide tekkimisel võtta ühentioleku ja töökorralduse otsustab
dust vallavalitsuse sotsiaalkohalik omavalitsus või muu lasteja terviseosakonnaga.
aia pidaja. Alates 16. märtsist tuleb
Tartumaa Ühistranspordipeatada huvihariduse andmine.
keskus on teatanud, et seoses
Selline hariduselu korraldus
eriolukorraga ei ole Tartukehtib kuni olukorra muutumisemaal alates 16. märtsist käini. Meetmete vajalikkust hinnagus reisijaid koolipäevadel
takse iga kahe nädala järel.
teenindavad liinid. Nende
asemel teenindavad reisijaid koolivaheaegadel käigus
olevad liinid. Tavagraafikute
kehtestamisest teavitatakse
täiendavalt. Maakonnaliinide graafikutega saab tutvuda
Peatus.ee keskkonnas.
Lisainfo:
Heiki Hansen, abivallavanem
tel 527 3646 või
heiki.hansen@elva.ee

japääsude juures tuleb tagada
desinfitseerimisvahendite olemasolu.
Alates 27. märtsist tuleb õh
tul kella 22st sulgeda söögiko
had, baarid ja teised lõbustu
sasutused, välja arvatud toidu
kaasamüük ja toidu kojuvedu.
Alates 27. märtsist on suletud
meelelahutuskohad (näiteks keegel, piljard, vesipiibukohvikud,
bowling, täiskasvanute klubid).
Piirangud vaadatakse üle kahe
nädala möödumisel. Lisainfo:
kriis.ee või 24h eriolukorra infotelefon 1247.
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Vanad rehvid saab tasuta ära anda!

K

indlasti on kevade tulles
paljudel inimestel küsimus, kus oleks võimalik
tasuta ära anda vanad
rehvid. Kasutuskõlbmatud rehvid
tuleb suunata taaskasutusse ja neid
saab tasuta ära anda Eesti MTÜ
Rehviringlus kogumiskohtades. Vanad rehvid
käideldakse ja saadetakse taaskasutusse.
Neist tehakse näiteks
kummimatte, mida
kasutatakse tootmises vibratsiooni summutamiseks ning laste
mänguväljakute katteks.
Kasutamiskõlbmatuid rehve
ei tohi viia loodusesse ega pan
na olmeprügisse vaid need tuleb
viia ametlikesse kogumispunkti
desse.
Rõngu jäätmepunktis võetakse
endiselt vastu elektroonikat, ohtlikke jäätmeid ja segapakendeid.

Rõngu jäätmepunkti ei ole lubatud
viia autorehve, sest see ei ole MTÜ
Rehviringluse ametlik kogumiskoht.
Praegu on MTÜ Rehvi
ringluse
kogumiskoht ainult Elva linnas,
Nooruse tn 8 (juurdepääsuga Puiestee tänavalt) ja rehve võetakse tasuta vastu E ja K kell
9–18 ning L 9–15.
MTÜ
Rehviringluse vastuvõtupunktid, kuhu saavad kõik
rehve viia, on leitavad
kõrvalolevast tabelist,
kus on välja toodud Tartumaa ja Valgamaa kogumispunktid. Rohkem kogumispunkte
leiate veebilehelt rehviringlus.ee.
Lisainfo:
rehviringlus.ee või Elva Vallavalitsuse keskkonnaspetsialist Terje
Raadom, tel 730 9898 / 5305 2500,
e-aadress terje.raadom@elva.ee

MTÜ Rehviringluse vastuvõtupunktid
Tartumaa
Ettevõte
Aleksandr Goidin FIE
Edutech OÜ
Elva jäätmete
kogumispunkt

Aadress
Pihlaka 6, Kallaste
Kirdekaare 2, Elva
Nooruse 8 (Elva
Soojus OÜ territooriumil), Elva
Kuusakoski AS, Tartu Teguri 53, Tartu
Nõo jäätmejaam
Voika tn 14, Nõo
Tartu jäätmejaam
Jaama 72a, Tartu
(Eesti Keskkonnateenused AS)
Veguma OÜ
Regumi 1, Reola
küla, Kambja vald
VIANOR Tartu
Ringtee 35, Tartu
(Tireman OÜ)

Avatud
E-R 9-17
E-R 8-17
E 15-20; L 10-15

Telefon
+372 51 00 890
+372 734 98 99
+3725330310

Vastuvõtt
Eraisikutelt
Eraisikutelt
Firmadelt ja
eraisikutelt

E-R 8-16

+372 736 77 72

N-R 9-19; L 10-15
E-R 10-18; L-P
10-16

+3725051067
+37251967097

Firmadelt ja
eraisikutelt
Eraisikutelt
Eraisikutelt

E-R 9-17

+3727351104

Eraisikutelt

E-R 8-17; L 10-15

+372 737 18 50

Eraisikutelt

Valgamaa
Ettevõte
Helme Ühis
jäätmejaam

Aadress
Möldre küla,
Tõrva vald

Otepää jäätmejaam
(Eesti Keskkonna
teenused AS)
Valga jäätmejaam
(Marico Metall OÜ)

Kastolatsi tee,
Otepää
Võru tn 109c,
Valga

Avatud
Telefon
Vastuvõtt
T-K 8.00-15.00,
+372 53 033 430 Eraisikutelt
N-R 12.00-18-00,
L 10.00-18.00, P-E
Suletud
T-R 10-18; L 10-15 +37258544428 Eraisikutelt

N-R 12-20, L-E
9-15

+372 52 50 986

Firmadelt ja
eraisikutelt

Aita rikastada suvist kultuuriprogrammi
Elva keskväljakul – tule esinema!
SA Elva Kultuur ja Sport ning Elva Vallavalitsus ootavad
kõikidel huvilistelt ürituste korraldamise või esinemise
ettepanekuid seoses sooviga pakkuda suvel Elva keskväljakul
mitmekülgset kultuuriprogrammi. Oma ürituse korraldamise
või esinemise ettepanekuid oodatakse 13. aprillini.

22.

jaanuaril
Elvas
õhtu, kus
Elva valla osalemise ja

toimus
arutelu

arutleti
võima-

luste üle Tartu 2024ga seoses.
Üritusel k
 õlas palju suuri ja häid
ideid, kuidas oleks võimalik rikastada meie kultuuripilti kultuuri-

ELVA VALLAVALITSUSE INFO
Alates aprillist
saab Poole külas, Poolemõisa-Annikoru
riigimaantee
ääres endine
Poolemõisa
bussipeatus
uue nime –
KASEMÄE.

pealinn Tartu 2024 valguses.
Seega kutsume kõiki üles mõtlema kaasa, missuguseid üritusi saaksite teie sel suvel Elva keskväljakul
korraldada.
Idee on järgmine: igal kolmapäeval kell 19–21 saab tulla Elva
keskväljakule mõnele toredale
üritusele. Sel ajavahemikul võite
sattuda näiteks kontserdile, luuleõhtule, kohtumisele huvitava inimesega, teatrisse, kinno, käsitöö

turule, sportlikule õhtupoolikule
jne.
Miks just Elva keskväljak? Sest
meie uus keskväljak ootab märkamist ja oma sündmusi. Samuti
on olemas elekter, tualetid, vihma
eest varjumise võimalus ja hea ligi
pääsetavus.
Võtke ühendust ja registreeruge esinema või üritust korraldama aadressil kultuur@elva.ee.
Registreeruda saab 13. aprillini.

ELVA VALLAVALITSUSE INFO
Elva Vallavalitsuse 3. märtsi istungile esitati
eelnõu kohanime määramiseks Elva linnas
planeeritud uuele liikluspinnale, mille nimeks sai Järve põik. Järve tn 9 kehtestatud
detailplaneering näeb ette kinnistule kuus
elamumaa krunti ja tänavamaa. Kohanimeseaduse alusel peab olema kohanimi määratud
tänavale, mis on aadressikoht ruumiandmete
seaduse tähenduses.
Kohanime määramise eelnõu avalikustamise ajal (30. märts kuni 14. aprill) on võimalik
esitada ettepanekuid kohanime määramise
kohta e-aadressil elva@elva.ee või kirjalikult
Elva Vallavalitsusele aadressil Kesk 32, 61507
Elva linn.

LÜHIDALT
OLE HOOLSAM
KIRDE TÄNAVA
KATLAMAJA
JUURDE PUU
OKSTE TOOMISEL

E

lva Vallavalitsus
palub olla hoolas, kui
viiakse Elvasse Kirde
tänava katlamaja juurde
üleandmiseks puuoksi.
Kahjuks on mitmel korral
sattunud puuokste sekka
ka telliskive ja metallist
esemeid.
Elvas Kirde tänava katlamaja juures on praegu võimalik tasuta ära anda puuoksi.
Seoses sellega on aga ette tulnud palju olukordi, kus okste
sisse on sattunud ka muid
asju, mida sinna panna ei
tohi, näiteks telliskive, metallist esemeid jms.
See tähendab, et seesuguseid oksi ei ole võimalik v astu
võtta ega hakkida. Samuti
lõhuvad telliskivid ja metallist esemed puiduhakkurit.
Sellised olukorrad võivad
olla lõpuks põhjuseks, miks
ei ole võimalik varsti enam
Kirde katlamaja juures oksi

ära anda. See tähendab oma
korda, et inimestel tuleb hakata puuoksi viima tasu eest
Tartusse.
Palume olla väga hoolsad!
Kui toote Kirde katlamaja
juurde erinevaid jäätmeid,
siis vaadake, et õiged asjad
satuksid õigetesse kohtadesse.
Hoiame võimalust, et saame kodule lähedal puuoksi
üle anda.
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ELVA VALLAVOLIKOGU INFO

ELVA VALLAVALITSUSE INFO

Volikogu 9. märtsi istung

Otsused 10.03 ja 17.03 istungitelt

Vallavolikogu istungil võeti vastu üheksa otsust ja kinnitati üks määrus.
Istung algas vallavanem Toomas Järveoja ülevaatega vallavalitsuse ja
hallatavate asutuste tööst. Vallavanem tutvustas eelarve täitmise seisu,
rahvastikustatistikat ja andis ülevaate kõigist töövaldkondadest. Abivallavanem Mikk Järv tutvustas Rannu aleviku soojusmajandusprojekti praegust olukorda. Järgmise ettekande tegi Rahandusministeeriumi
regionaalhalduspoliitika osakonna nõunik Sulev Valner, kes tutvustas
kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse (KOKS) muutmise algatamise
põhjuseid ja sellega tegeleva ekspertgrupi tegevust.
Kinnisasjade omandamine. Volikogu otsusega omandab vald kolm
maaüksust, mis on vajalikud kergliiklustee ehitamiseks Hellenurme-
Päidla tee ääres. Maaüksuste pindala on 1640 m2 ja ostuhind 1000 eurot.
Vallavara võõrandamine. Enampakkumise teel võõrandatakse Rannu alevikus, Ringtee 15 asuv tootmismaa. Kinnistu suurus on 2507 m2. Teine enampakkumise teel võõrandatav kinnistu on maaüksus Elva linnas,
Nõmme 19a, suurusega 2299 m2. Mõlemal kinnistul määrab enampakkumise tingimused ja alghinna vallavalitsus. Kinnistu Puhja alevikus, Reku
tee 3 (Puhja endine vallamaja hoone) võõrandatakse otsustuskorras OÜle Maja Ehitus 24 hinnaga 50 000 eurot.
Volikogu määrab kaks kohanime ühissõidukipeatustele. Aakre
külas on kasutuses Hiiemäe bussipeatus, kuid nime määramisel puudus
alus. Volikogu otsus võimaldab kanda peatuse nime ühistranspordi registrisse. Konguta piirkonnas Poole külas on kolm bussipeatust, millel
nimi on Poolemõisa. Kaks asuvad Elva-Puhja maanteel ja üks Poolemõisa-Annikoru teel. Viimane saab otsusega uue nime – Kasemäe.
Volikogu andis arvamuse geoloogilise uuringuloa taotluse kohta.
Raudsepa Karjäär OÜ taotleb Keskkonnaametilt geoloogilise uuringu
luba Vahessaare külas asuvale eramaale (33101:003:0123). Keskkonnaamet
küsib arvamust, kas Elva vald lubab uuringuid läbi viia. Uuringuruumi
nimetus on Põrgumäe XI, teenindusala pindala on 3,86 ha. Tegemist on
tarbevaru uuringuga, töö käigus rajatakse kuni 15 puurauku või kuni 15
uuringukaeveõõnt uurimissügavusega kuni 15 m.
Volikogu muutis Rannu Lasteaia nime. Seni ei olnud Rannu alevikus asuval lasteaial eraldi nimetust. Lastevanemate ja lasteaia juhtkonna
koostöös leiti kõige sobivam nimetus – Rannu Lasteaed Naerupesa.
Volikogu otsustas üldplaneeringut muutva detailplaneeringu
lõpetamise. Rannu Vallavolikogu algatas 24.01.2017. a detailplaneeringu Ristiku ja Luhaneeme kinnistute osas. Planeeringuala asus olulises
osas Võrtsjärve ehituskeeluvööndis ja eesmärk oli vööndit vähendada
ehitusõiguse saamiseks. Planeeringu koostamine seisis kaks aastat Keskkonnaministeeriumi seisukoha puudumise tõttu paigal. Kui 2019. aasta
lõpus vähendati ministeeriumi poolt Võrtsjärve ehituskeeluvööndit, siis
langes ära vajadus detailplaneeringu koostamisega jätkamiseks. Maaomanik saab soovi korral ehitusõiguse projekteerimistingimuste alusel.
Maaomanik esitas 24.01.2020 avalduse planeeringu lõpetamiseks.
Ettevõtlus- ja turismikomisjoni koosseisu muutmine. Fraktsioonide algatusel ja komisjoni esimees Madis Essi esildisel otsustas volikogu teha muudatused komisjoni koosseisus. Komisjonist arvatakse välja
August Vester (Keskerakond) ja Raul Simson (Keskerakond). Komisjoni
koosseisu uuteks liikmeteks saavad Jaanus Lauri (Keskerakond), Kaare
Schults (Keskerakond) ja Rein Abel (Reformierakond).
Anti vastus Ulila elanike pöördumisele. Vastus on kirjalik ja huviline leiab selle dokumendiregistrist.
Volikogu andis vallavalitsusele nõusoleku alustada läbirääkimi
si riigimaanteede vastuvõtmiseks valla omandisse. Läbirääkimised
toimuvad majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi ja valla vahel.
Istungil esitas volikogu liige Vahur Jaakma vallavalitsusele mär
gukirja. Märgukirja aluseks on 5. märtsil toimunud koosolek, kus osalejate poolt pandi kirja ehitusvaldkonnas tekkinud probleemid ja vastuolud. Märgukirjas juhitakse vallavalitsuse tähelepanu haldusmenetluse
seaduse mittetäitmisele ja puudustele suhtlemises ametnike ja erinevate
lubade taotlejate vahel. Kirjas nõutakse probleemide lahendamist.
Järgmine volikogu istung toimub 13. aprillil 2020.

Finants

Anda kasutusse Rämsi külas vallale kuuluvad
Huvihariduse ja huvitegevuse 2020. aasta kava kinnistud (Paju tee 2a, Paju tee 6, Rämsi tee 11,
Rämsi tee 11a, Rämsi tee 13) praegustele kasutajaelluviijate kinnitamine ja raha eraldamine
tele viieks aastaks.
Määrata Saare külas, Andrese kinnistu
Maa
(60501:001:0391) jagamisel kaheks katastri
Määrata Kalme külas asuvate Somelli ja Pöksi-
üksuseks uutele katastriüksustele aadressid ja
Karu tee L1 piiride muutmisel uutele moodussihtotstarbed: põllumaa osale Elva vald, Saare
tavatele katastriüksustele aadressid ja sihtots
küla, Andrese, sihtotstarbega maatulundusmaa;
tarbed järgnevalt: Elva vald, Kalme küla, Somelli,
metsaalale Elva vald, Saare küla Iduhänna, sihtsihtotstarve maatulundusmaa; Elva vald, Kalme
otstarbega 100 % tulundusmaa.
küla, Pöksi-Karu tee L1, sihtotstarve transpordiMäärata Palupõhja külas Mõtuse (60501:001:
maa.
0268) ja Metsavahi (60501:001:0359) maaüksuse
Määrata Peksi kinnistu jagamisel viieks
liitmisel uue katastriüksuse aadress ja sihtotstarkatastriüksuseks uutele moodustavatele katastri
ve: Elva vald, Palupõhja küla, Mõtuse, sihtotstarüksustele aadressid ja sihtotstarbed järgnevalt:
ve maatulundusmaa.
Elva vald, Kalme küla, Peksi, sihtotstarve maa
tulundusmaa; Elva vald, Kalme küla, Pöksi-Karu
Muu
tee L2, sihtostarve transpordimaa; Elva vald, Kalme küla, Pöksi tee L2, sihtotstarve transpordi Lubada Elva Lasteaed Murumuna direktoril anda
maa; Elva vald, Kalme küla, Pöksi tee L3, siht- lasteaia abipersonalile 2020. kalendriaasta eest
otstarve transpordimaa; Elva vald, Kalme küla, põhipuhkust 35 kalendripäeva.
Kinnitada riigihanke „Mesika tn kergliiklustee
Peksi, sihtotstarve maatulundusmaa.
Seada sundvaldus MTÜ Eesti Andmeside- ehitus“ alusdokumendid.
Anda Elva linnas Verevi järve rannaala detailvõrk kasuks Käärdi alevikus, Rukki tn 7 katastri
üksusele sideehitise omamiseks, ala suurus on 80 planeeringu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise aruande eelnõu avalikul väljapanekul esim².
Seada isiklik kasutusõigus MTÜ Eesti Andme- tatud arvamuste osas seisukohad.
Salle Ritso
sidevõrk kasuks tähtajatult Elva valla kinnistutevallasekretär
le siderajatiste omamiseks.

Elva Vallavalitsuse erakorralisel istungil
18.03 otsustati
Lastehoidudel MTÜ Mängiv Kass, OÜ Tibupoeg
ja OÜ Õunakese Perehoid mitte nõuda vanematelt lastehoidude osalustasu perioodil 01.04.–
30.04.2020 seoses riigis väljakuulutatud eriolukorraga.
Vabastada Elva Huviala- ja Koolituskeskuse ja

Elva Muusikakooli õppurid õppetasust perioodil
01.04.–30.04.2020 seoses riigis väljakuulutatud
eriolukorraga.
Nimetatud tähtajad vaadatakse üle ja vajadusel pikendatakse, kui Vabariigi Valitsus pikendab
eriolukorra kehtivuse tähtaega.

Järve 9 detailplaneeringu kehtestamine
Elva Vallavalitsus kehtestas 3. märtsil 2020 korraldusega nr 172 Elva linnas, Järve tänav 9 kinnistu detailplaneering. Kinnistu jagatakse kuueks
elamukrundiks ning antakse ehitusõigus ridaelamute ehitamiseks. Kruntide juurdepääs nähakse

ette rajatavalt tupiktänavalt. Detailplaneering on
kooskõlas Elva linna üldplaneeringuga. Kehtestatud detailplaneeringuga on võimalik tutvuda valla veebilehel elva.ee/detailplaneeringud.

Ristiku ja Luhaneeme detailplaneeringu
koostamise lõpetamine
Elva Vallavolikogu lõpetas 9. märtsil 2020 otsusega nr 1-3/176 Järvekülas Ristiku ja Luhaneeme
kinnistute detailplaneeringu koostamise. Vajadus detailplaneeringu koostamise jätkamiseks
puudub, kuna selle koostamise vajadus ja ees-

märk on muutunud, detailplaneeringuga lahendamist vajavad ülesanded on ära langenud ning
kinnistute omanik soovis koostamise lõpetada.
Otsuses toodud asjaoludega on võimalik tutvuda
valla veebilehel www.elva.ee/detailplaneeringud.
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KUULUTUSED
Ostan Enn Volmere maale. Tel 535 61309,
volmere@hotmail.com
Kaeve-, haljastus- ja transporditööd.
Tel 5335 9129, www.labidar.ee,
www.fb.com/labidar.
Müüa lõhutud küttepuid – lepp, kask,
metsakuiv kuusk. Hinnad soodsad. Elva
lähiümbruses transport hinna sees. Võtame
tellimusi ka kevadeks. Tel 511 3543
Müüa hobusesõnnikut, kojutoomisega.
2 aastat hunnikus seisnud – 3 €/kott ja värske 3 €/kott. Koti kaal ca 30 kg.
Transport Elva. Tel 522 0627.
Kasumetsa küttekontor: erinevat sorti
kvaliteetsed küttepuud veoga. Tel 529 2305.
www.kasumetsa.ee
Rehvid, veljed ja varuosad.
Telli www.verdex.ee, verdex.info@gmail.com
või 5866 8999.
Saeketaste ja -kettide teritus ja parandus.
Höövliterade teritus. Telefon 5198 4130.
Müüa saematerjali, voodri-, põranda- ja
terrassilauda. Transport tasuta!
Info telefonil 525 8911.
Ohtlike puude raie / hooldus / kändude
freesimine. Tel 5686 6157
Ostame igas seisukorras sõiduautosid.
Tuleme Sinu juurde, maksame auto eest ja
vormistame paberid kohapeal.
Helista 5377 7592.

SA Elva Haigla TM pakub tööd
TOIDUJAGAJALE (0,5 ametikohta)
Tööle asumine: mai 2020
Lisainfo tel 504 1859
või e-aadressil toit@ehaigla.ee
CV palume saata e-postile:
elvahaigla@ehaigla.ee

Töökuulutus
Elva Varahalduse OÜ võtab tööle
välihooldustöötaja, kelle ülesanne on
kinnistute välise heakorra tagamine.
Kandideerimiseks esitada CV e-aadressile varahaldus@elva.ee või aadressile
Kesk tn 21, Elva linn 61507.
» Tööle asumise aeg: koheselt
» Asukoht: Elva linn
» Tööaeg: osaline tööaeg (hommikune,
kell 7)
» Isikuomadused: kohusetundlikkus,
töökus, hea tervis

Ehitus-, remont- ja renoveerimistööd.
Kõik vajalikud tööd kodule ilusa ilme loomiseks ühest kohast. Sisetööd, välitööd, abi -ja
kõrvalhoonete ehitus. Tel 5672 6823,
www.teenustööd.ee
Sõiduõppe ABC pakub B-kategooria koolitus Elva Gümnaasiumis, lõppastmekoolitused, veoauto- ja bussijuhi ametikoolitused,
ADR-koolitused. www.sõiduõppe.ee,
tel 507 8230.
Ostan kapitaalremonti vajava 2-3 toalise
korteri Elvas. Tel 512 5500.

Raamatukogutöötajad leiavad lahenduse,
kuidas laenutada vajalik raamat
ilma kontaktita.
Valla raamatukogude töötajate kontaktid leiate elvaraamatukogud.ee.

Tervitame uusi
ilmakodanikke!
SA Elva Teenused soovib pakku
misi Palupera Põhikoolile 110 rm
tooreste küttepuude (50 cm lepa
halupuud) ostmiseks koos kohaletoomisega.
Hinnapakkumine palume saata
20. aprilliks e-aadressile
teenused@elva.ee.
Lisainfo telefonil 5350 5797

Arabella Rezev

Karolin Ladva

Tormi Kaio

Mia-Loore Mehine

sündis 23.02.2020
sündis 26.02.2020

Avalda kuulutus
Elva valla lehes
helista telefonil 730 9882.
Lisainfo
elva.ee/infoleht.

sündis 05.03.2020

Harles Lang

sündis 10.03.2020

sündis 06.03.2020

Elva vald mälestab
Õie-Melanie Mägi

Väino Panksepp

Sofia Lobrev

Aune Treier

21.12.1922-05.03.2020

Kirjuta infoleht@elva.ee või

Elva valla leht

Kui vajad raamatukogust mõnda raamatut,
teatmikku vms, siis võta ühendust oma
piirkonna raamatukoguga.

Lisainfo telefonil 7 470 000

Müüa sertifitseeritud seemnekartul A sort
CAROLUS 25 või 15 kg kottides. Toidukartul
sordid ESMEE ja TIINA. Telefon 514 9244
Soovin osta maja või elamumaad Elva
vallas. Telefon 53733266

Võta vajaliku teaviku
laenutamiseks ühendust
oma piirkonna
raamatukoguga

29.10.1934-09.03.2020

26.01.1936-12.03.2020

Anna Roomets

01.01.1948-18.03.2020

14.03.1944-15.03.2020

Kinkekaartide tähtaegu pikendatakse
Elva valla kultuuriasutused pikendavad lähiajal kehtivuse kaotavate Elva valla kultuuri
kinkekaartide kehtivust 2020. aasta lõpuni. Lisainfo: Margit Kink, margit.kink@elva.ee
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