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Elva vald jagas toimetulekuraskustes
peredele toiduabipakke
Elva Vallavalitsuse

lide ja lasteaedade juhtidega perekondade edasist toimetulekut ning
vastavalt vajadusele ollakse valmis
perekondi ka edaspidi toetama.

sotsiaal- ja tervise
osakond jagas märtsi

Paki sisu oli väga
mitmekesine

lõpus toimetuleku
raskustes olevatele
peredele 90 toidu
abipakki. Sellega said
toiduabi 247 last üle
valla.

K

una Eestis on kehtestatud eriolukord, koolid
on distantsõppel ning
enamik lapsi on ka lasteaiast kodus, siis tekkis paljudel peredel vajadus toiduabipaki järele.
"Toiduabipakkide eesmärk oli
pakkuda lisatuge peredele, kes
seda vajavad. Pakisaajate nime
kiri koostati põhiliselt valla koolidelt ja lasteaedadelt saadud
info alusel," selgitas Lauri Tamm,

HOOLITSETI SELLE EEST, ET TOIDUPAKI
SISU OLEKS VÕIMALIKULT TERVISLIK JA
MITMEKESINE.

Fotod:
Krista Loog

kes on vallavalitsuse sotsiaaltöö
spetsialist lastekaitse alal. "Peredega võeti ühendust ning selgitati

välja nende majanduslik toimetulek," lisas ta.
Vallavalitsus jälgib koostöös koo-

Millistel tingimustel võib
koduaias lõket teha?

piirkonna elanikke ja liiklust.
Kui suits levib ümbruskonda
ja naabrid on sellest häiritud,
tuleb põletamine lõpetada.
» Pärast küttekoldevälise tule
tegemist tuleb põlemisjäägid
hoolikalt kustutada veega või
katta mulla või liivaga. Oluline
on, et lõke ei jääks tossama.
» Enne lõkke tegemist on vaja
lähedusse varuda esmased kustutusvahendid (anum 
veega
või tulekustuti).
» Lõket võib teha selleks ettevalmistatud mittepõleval alu-

» Lubatud on põletada ainult
jäätmevaldaja enda tegevuse
käigus tekkinud aia- ja haljastu
jäätmeid
(näiteks
oksad,
vaarika
varred jmt). Lubatud
on põletada ka immutamata ja
värvimata puitu ning kiletamata paberi- ja kartongijäätmeid.
» Keelatud on jäätmete, kulu
ja puulehtede põletamine.

» Tuld on lubatud teha ainult
sellise tuule suuna korral, kui
suits ja muud heitmed ei häiri

Pakke aitas kokku panna sihtasutus
Elva Teenused, mille juhataja Krista
Loog ja köögijuhid Inga Hanni ja
Gita Kaljuste hoolitsesid selle eest,
et toiduabipakis sisalduv oleks võimalikult tervislik ning sisaldaks
ka koostisosi, millest laps või noor
saaks ise toitu valmistada. "Oleme
juba saanud peredelt tagasisidet, et
toiduabipaki sisu oli mitmekesine
ning suureks abiks paljudele peredele," ütles Loog.
Toiduabipakk sisaldas näiteks
piima, õunu, sinkvorsti, viilutatud
juustu, täisterasepikut, rukkileiba,
makaronirooga, borši, frikadellisuppi, makarone, mannat, täistera
neljaviljahelbeid, mune jms.
Toiduabipakid toimetati abivajajateni kohale kontaktivabalt.

sel või kuivanud taimestikust
puhastatud mittesüttival pinnasel tuletöö üle järelevalvet
teostava isiku juuresolekul.
» Alla ühemeetrise läbimõõduga
tule tegemisel paikneb lõkkekoht vähemalt 8 meetri kaugusel mis tahes hoonest või
põlevmaterjalide
lahtisest
hoiukohast. Tuleohtlikul ajal
nimetatud läbimõõduga tule
tegemisel paikneb lõkkekoht
vähemalt 10 meetri 
kaugusel
metsast, kui ohutus ei ole
tõendatud muul viisil.

PS! Vallalt on võimalik t aotleda
toetust ka toimetuleku tagamiseks: tinyurl.com/toimetulek. Loe
pikemalt lk 2.
Elva Vallavalitsus ootab jätkuvalt infot abivajavate perede
kohta, kus kasvavad lapsed. Sellekohase info palume edastada:
» lastekaitsespetsialist (Puhja,
Konguta), Hille Deede, hille.deede@elva.ee või tel 5919 1693;
» lastekaitsespetsialist (Rõngu,
Rannu) Anneli Lepik, anneli.
lepik@elva.ee või tel 505 1707;
» lastekaitsespetsialist (Elva)
Eve Jõgi, eve.jogi@elva.ee või
tel 527 0561;
» lastekaitsespetsialist (Elva – eelkooliealiste lastega pered ja Palupera piirkond) Elise Aher, elise.
aher@elva.ee või tel 5381 8871;
» vallavalitsuse sotsiaal- ja
terviseosakonna juhataja, Milvi
Sepp milvi.sepp@elva.ee või
tel 515 4872.
Lisainfo: Milvi Sepp, milvi.sepp@
elva.ee või tel 515 4872

» Üle ühemeetrise läbimõõduga
tule tegemisel ja avaliku lõkke
tegemisel peab paiknema
lõkkekoht vähemalt 15 meetri
kaugusel mis tahes hoonest
või põlevmaterjali lahtisest
hoiukohast. Tuleohtlikul ajal
nimetatud läbimõõduga tule
tegemisel paikneb lõkkekoht
vähemalt 20 meetri kaugusel
metsast.
Lisainfo: Sten Saarekivi,
heakorraspetsialist
sten.saarekivi@elva.ee
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Toimetulekuks
on võimalik
taotleda toetust

konnal, kelle netosissetulek
(taotleja ja perekonna kõigi liikmete eelmise kuu sissetulekust
on maha arvatud jooksval kuul
tasumisel kuuluvad eluasemekulud) ühes kuus on väiksem kui
300 eurot pereliikme kohta.
» Taotluse juurde lisada tehtud
kulutusi tõendavad dokumendid, mille kompenseerimiseks
toetust taotletakse.

Raske majandusliku olukorra süvenedes ja
toimetuleku tagamiseks saame toetada oma
vallas elavaid inimesi järgnevalt:

T

oimetulekutoetus ehk
igakuine sissetulekust
sõltuv rahaline abi (sh
eluasemekulude katmi-

seks).
» Toimetulekutoetuse arvestamise aluseks on üksi elava inimese
või perekonna kõigi liikmete
eelmise kuu netosissetulek,
jooksval kuul tasumisele kuuluvad eluasemekulud ning toimetulekupiir.
» 2020. aastal on toimetulekupiir
üksi elavale inimesele või perekonna esimesele liikmele 150
eurot kuus. Iga alaealise liikme
toimetulekupiir on 2020. aastal
180 eurot kuus. Perekonna teise

ja iga järgmise täisealise liikme
toimetulekupiir on 120 eurot
kuus.
» Toimetulekutoetuse saajal, kelle kõik perekonnaliikmed on
alaealised, on õigus saada koos
toimetulekutoetusega täiendavat sotsiaaltoetust 15 eurot, mida
maksab kohalik omavalitsus
riigieelarvelistest vahenditest.
» Toetuse taotlemiseks tuleb
esitada taotlus koos leibkonna

sissetulekut tõendavate dokumentidega vallavalitsusele, kelle
haldusterritooriumil asub taotleja tegelik elukoht.
» Kui taotleja soovib, et k
 aetakse ka
eluasemekulud, siis tuleb taot-

TUTVU SOTSIAALTOETUSTEGA ELVA VALLA
KODULEHEL: ELVA.EE/SOTSIAALTOETUSED.

lusele lisada dokumendid, mis
tõendavad eluruumi kasutamise
õigust (nt üürileping, esitatakse
esmapöördumisel ja eluruumi
kasutamise õigusliku aluse muutumisel);
toimetulekutoetuse
määramisel arvesse võetavaid
jooksval kuul tasumisele kuuluvaid eluasemekulusid.
Ühekordne toetus ehk rahaline
abi tervise ja/või lastega seotud
kulude katmiseks.
» Sissetulekust sõltuvat toetust
on õigus saada isikul või pere

Foto: Pexels.com

2020. aastal on
toimetulekupiir
üksi elavale
inimesele või pere
konna esimesele
liikmele 150
eurot kuus. Iga
alaealise liikme
toimetulekupiir
on 2020. aastal
180 eurot kuus.

Uuri lähemalt tingimuste ja
muude võimaluste kohta:
elva.ee/sotsiaaltoetused või oma
piirkonna sotsiaaltööspetsialistilt
telefoni või e-posti teel:
» 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;
» sotsiaaltööspetsialist Laura-Liis
Õnneleid (Puhja): tel 525 6212,
laura.onneleid@elva.ee;
» sotsiaaltööspetsialist Sirje Erm
(Rannu): tel 525 3370,
sirje.erm@elva.ee;
» sotsiaal- ja terviseosakonna
juhataja Milvi Sepp: tel 515 4872,
milvi.sepp@elva.ee.

Heakorraalased
soovitused ja nõuded

Elva valla raamatu
kogude kontaktid

Kutsume kõiki Elva valla tiheasustusalade kinnistu

» Aakre raamatukogu – 769 3333 (suunatud mobiilile)

omanikke teostama heakorratöid oma kinnistuga

» Elva Raamatukogu – 5300 2054

külgneval puhastusal.

P

uhastusala on füüsiliste või juriidiliste isikute
omandis või valduses olev
kinnistu või muu territoorium
ning sellega vahetult piirnev
üldkasutatav territoorium, millele laieneb korrashoiukohustus.
Puhastusala ulatub ristisuunas
krundi piirist või ehitisest sõidutee servani kuid mitte rohkem
kui viie meetri ulatuses.
Heakorratöö on tolmu, liiva,
prahi, ja okste koristamine ning
muru ja rohu niitmine, maha langenud puulehtede, tuulemurru
jms koristamine ning kuivanud
okste eemaldamine taimedelt.
NB! Eriolukorra ajal kor
raldatakse
puhastusalade

Foto: Unsplash.com

 aljastusjäätmete tasuta ära
h
vedu teisipäeviti ja nelja
päeviti ning seda kuni 5. maini
2020. Ainult haljastusjäätmeid
sisaldavad prügikotid tuleb

jätta kinnistu äärde. Kottide
võimalikult täpne asukoht ja
arv tuleb registreerida telefonil
3333 666 või saata e-kiri aad
ressile sten.saarekivi@elva.ee
(heakorraspetsialist).
Tiheasustusega aladel soovitame toidujäätmeid kompostida kinnises kompostris, et
hoida eemale närilisi ja linde.
Aiajäätmed (muru, lilled, oksad)
võivad olla lahtises kompostris.
Jäätmete põletamine on keelatud, välja arvatud jäätme

valdaja enda tegevuse käigus
tekkinud aia- ja haljastujäätmed
(oksad, vaarikavarred jmt).
Lubatud on põletada ka immutamata ja värvimata puitu ning
kiletamata paberi- ja kartongijäätmeid. Keelatud on puude ja
põõsaste lehtede põletamine –
need tuleks kompostida.
NB! Palun ära vii oma jäät
meid metsa alla või mujale
mittesobivasse kohta vaid
sorteeri oma jäätmeid tead
likult. Kui sa ei oska oma jäätmeid õigesse kohta suunata,
siis konsulteeri Elva valla
keskkonnaspetsialistiga telefonil 5305 2500 või kirjuta e-aadressile terje.raadom@elva.ee.

» Konguta Raamatukogu - 745 9645 (suunatud mobiilile)
» Puhja Raamatukogu - 5345 6688
» Ulila Harukogu - 745 1740 (suunatud mobiilile)
» Uula Harukogu - 745 1737 (suunatud mobiilile)
» Rannu Raamatukogu – 745 4151 (kui ei vasta, helistab
järgmisel päeval tagasi)
» Sangla Harukogu - 745 4746 (suunatud mobiilile)
» Rõngu Raamatukogu - 5669 6142
» Hellenurme Harukogu - 511 2479
» Koruste harukogu - 5343 7149
» Teedla harukogu - 551 7429
» Valguta Harukogu - 551 7429
Kui vajad raamatukogust mõnda
raamatut, teatmikku vms, siis võta
ühendust oma piirkonna raamatu
koguga. Raamatukogutöötajad
leiavad lahenduse, kuidas
laenutada vajalik raamat ilma
kontaktita.
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ERIOLUKORD RIIGIS

Haigekassa hakkab eriolukorras tasuma
esimeste haiguspäevade eest
Seoses eriolukorraga alustab haigekassa hiljemalt

Hoolduslehti
planeeritav
muudatus ei
puuduta, sest neid
rahastab haige
kassa juba praegu
alates esimesest
haiguspäevast ja
80% ulatuses.

mais esimese kolme haiguspäeva eest hüvitise tasumist, haiguspäevi hüvitatakse eriolukorra lõppemiseni avatud haiguslehtede eest.

K

uigi valitsus on andnud
lubaduse
haiguslehe
esimesed kolm päeva

hüvitada, on enne maksetega alustamist vaja Riigikogus
kinnitada lisaeelarve ning hüvitiste
väljamaksmise aluseks on vastav
Vabariigi Valitsuse korraldus.
„Meil on hea meel, et v alitsus
on keerulisel ajal otsustamas
inimeste suuremat toetamist ka

haigestumise korral. Samas pole
haigekassal veel seaduslikku alust
väljamakseid teha. Vajame selleks
Riigikogu otsust ja vastavat korraldus," ütles haigekassa juht Rain
Laane.
Samas on inimesed juba lisa
raha ootel ning erinevad infoliinid
saavad selle kohta väga palju küsimusi, mistõttu muud haigus

puhanguga seotud mured võivad
jääda tahaplaanile.

Maksetega alustatakse
esimesel võimalusel
„Palume inimestelt veel veidi kannatust. Teame, et paljud ootavad
juba hüvitist ja alustame makseid
esimesel võimalusel," lisas Laane.
Kui Riigikogu kinnitab lisa
eelarve ning Vabariigi Valitsus
vastava korralduse, annab haige
kassa koheselt teada, millal on
inimestel esimeste haiguspäevade
eest võimalus hüvitist saada. Senikaua jätkub haigushüvitiste tasumine tavapärases korras.
Haigekassa on siiani maksnud
haiguslehe hüvitise välja paari
päeva jooksul peale lehe lõpeta
mist, hetkel võib lehtede välja-

HAIGEKASSA ANNAB KOHE MUUDATUSEST
TEADA, KUI RIIGIKOGU KINNITAB LISAEELARVE
JA VALITSUS KINNITAB VASTAVA KORRALDUSE.

maksmine võtta keskmisest kauem
aega, ent see ei ületa seaduses ettenähtud 30 päeva.

Erand tehakse
eriolukorra ajaks
Praegu kehtiva korra alusel haigekassa esimest kolme haiguslehe
päeva ei hüvita. 4.–8. päeva eest
tasub tööandja ning alates 9. haiguspäevast tasub haigekassa. Riigis
kehtiva eriolukorra ajaks on valit-

Foto: Pixabay.com

sus otsustanud teha erandi ning
hüvitada tagasiulatuvalt alates
13. märtsist avatud haiguslehtede
puhul kuni eriolukorra lõpuni ka
kolm esimest haiguspäeva. Hüvitise määr sõltub tööst vabastamise
põhjusest ja arvutatakse töötaja
eelmise aasta keskmise tulu põhjal.
„Kui maksmiseks vajalikud muudatused on vastu võetud, 
teeme
neile inimestele, kel on selleks
ajaks juba haigusleht lõppenud ja
tervis korras, lisakande. Kel sel ajal

veel haiguslehed lõppemas, saavad
lisapäevade hüvitise kogusummana," selgitas Laane.
Hoolduslehti planeeritav muudatus ei puuduta, sest neid rahastab haigekassa juba praegu alates
esimesest haiguspäevast ja 80%
ulatuses hooldaja eelmise aasta
keskmisest töötasust.
Haiguslehtede lisarahastamisse
haiguspäevade täiendavaks tasumiseks suunab riik üle seitsme
miljoni euro.

Vältimatu hambaravi on inimestele jätkuvalt tagatud

P

raeguses eriolukorras ja seoses leviva koroonaviirusega
on Terviseameti korraldusel
lõpetatud plaanilise hambaravi
osutamine. Ägeda hambahaiguse
korral on vältimatu ravi inimestele siiski tagatud.
“Kordame üle, et vältimatut abi
võivad osutada kõik hambaravi
kliinikud, kes on võimelised osutama esmaabiteenust. Selleks
ei pea tingimata olema haigekassaga lepingut. Tähtis on see,
et kliinik kasutab ette nähtud
kaitsevahendeid ja järgib rangelt
eriolukorra ohutusjuhiseid.
Esmalt tasuks konsulteerida
oma hambaarstiga ja uurida, kas
ta osutab vältimatut abi ja kas see
on tasuta. Kui hambaarst ei osuta vältimatut abi, siis tuleks abi
saamiseks pöörduda haigekassa
kodulehel haigekassa.ee toodud

lähima valvekliiniku poole,” selgitas haigekassa esmatasandi
teenuste juht Külli Friedemann.

Tagamaks vältimatu abi üle
Eesti igas maakonnas on Eesti
Haigekassa koostöös Eesti Hambaarstide Liiduga kokku leppinud kindlad valvekliinikud, kes
peavad osutama tasuta vältimatut abi iga päev. “Nimekirjas
on haigekassa lepingupartnerid,
kes peavad tagama vältimatu
abi kõigile ja saavad selle eest
ka valmisolekutasu. Lepingupartnerite poolt osutatud välti
matu hambaravi eest tasub
haigekassa. Patsiendilt võib
teenuseosutaja küsida vaid kuni
viis eurot visiiditasu,” k
innitas
Friedemann.
Kõigil on õigus saada vältimatut hambaravi, sõltumata sellest,
kas neil on ravikindlustus või
mitte. “Vältimatut hambaravi osutatakse juhul, kui abi ravi
edasilükkamine või selle andmata jätmine võib põhjustada abivajaja surma või püsiva tervise
kahjustuse. Seda, kas tegemist

» hamba eemaldamise järgne
põletik;
» kohest sekkumist vajavad lõpetamata ekstraktsioonid.

VÄLTIMATUT HAMBARAVI SAAVAD KÕIK, SÕLTUMATA
SELLEST, KAS NEIL ON RAVIKINDLUSTUS VÕI MITTE.

on vältimatu abiga, otsustab
hambaarst,” selgitas Friedemann.
Vältimatut hambaravi osutatakse eriolukorra järgnevate
haigusseisundite korral:
» laste suutervisega seotud
esmaabi;
» hammaste traumad;
» nähtav turse ja tugev valu
näo-lõualuude piirkonnas;

Foto:
Pexels.com

» tugev valu alaõualiigese piirkonnas, suuavamistakistus;
» tugev hambavalu, mis ei leevene valuvaigisti võtmisel;
» tarkusehamba raskendatud
suhulõikumisest tingitud äge
põletik;
» verejooks suuõõne haavast;
» ägedad süljenäärmete haigused;
» ägedad igemehaigused;

Vältimatut hambaravi osutatakse raviasutustes Terviseameti
kooskõlastatud rangete kaitsemeetmete kasutusel. Haigusseisundi raskusastme määramiseks
triažeeritakse ehk jagatakse rühmadesse ravi kiireloomulisuse
alusel. Teenust osutab arst kaitseülikonnas kasutades isikukaitse
vahenditena FFP2 või FFP3 respiraatorit, kaitseprille ja visiiri. Iga
teenuse osutamise järgselt desinfitseeritakse kabinetti 20 minuti
jooksul.
Tartu linna valvekliinikud on:
» Unimed Kliinikud OÜ, tel 740
1756
» Tartu Ülikooli Kliinikum, Läbi
EMO triaazi kabineti
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Tartu pühapäevaste rattamatkade sari –
tervislik, põnev ja meeldejääv
26. aprillil algab pühapäevaste rattamatkade
sarja kuues hooaeg.
RAIMO RONIMOIS
MTÜ TARTU RATTAMATKAD
JUHATUSE LIIGE

M

atkamine teeb päeva
põnevaks ja aitab
kodukanti
tundma
õppida. Peale selle
on rattasõit kardiotreening, mis
hoiab pikema aja vältel pulsi ühtlaselt kõrgel. Teie keha tarbib rohkem hapnikku ning põletab rasvu
ja süsivesikuid. Rattasõit parandab
töövõimekust, põletab kilokaloreid, vähendab stressihormooni
hulka veres, väldib südame- ja vere
soonkonnahaigusi ning tugevdab
immuunsüsteemi.
Rattaga sõitmine annab põhjuse
rohkem õues aega veeta ja rattaga
matkamine loob võimaluse uusi
piirkondi avastada. Eriti vahva on,
kui kogu pere saab sõidule kaasa
tulla – kõige pisemad saavad istuda
rattatoolis ning kaasa tasuks kutsuda ka vanaema-vanaisa. Lapsed
õpivad vanematelt, et rattaga
sõitmine on tore ning suure tõe
näosusega on nad ka ise täiskasvanutena aktiivsemad.

PANE TÄHELE!

Tartu Rattamatkad 2020 kalender
1. 26.04 Kõrveküla raamatukogu
2. 10.05 Melliste raamatukogu
3. 24.05 Nõo raamatukogu
4. 07.06 Luunja raamatukogu

5. 21.06 Tammistu raamatukogu
6. 05.07 Lähte raamatukogu
7. 19.07 Ilmatsalu raamatukogu
8. 02.08 Kavastu raamatukogu

16.08 Külitse raamatukogu
30.08 Vedu raamatukogu
13.09 Roiu raamatukogu
27.09 Ülenurme
raamatukogu

Illustratsioon: Bigstock

Osalemine on tasuta
Pühapäevased rattamatkad alustavad käesoleval aastal oma kuuendat hooaega. Matkadel osalejaid
liitub igal aastal üha juurde ning
selle põhjus on nimetatud võimalust uute sihtkohtadega tutvuda ja
võimalust kohtuda uute huvitavate
inimestega. Pühapäevastel rattamatkadel osalemine on sotsiaalne
ettevõtmine ja see on osalejatele
tasuta. Kui oskad muuta oma päeva
põnevaks, on tõenäoline, et hakkad
seda regulaarselt tegema.

Rattamatkade
ühine nimetaja on
raamatukogud
Sel aastal korraldatakse 12 matka
ja matkapunktide ühine nimetaja
on sel korral maapiirkonnas asuvad raamatukogud. Tänu raamatu
kogude tublidele töötajatele saame paremini tundma õppida oma
kodukandi kultuuri- ja ajalugu ning
samal ajal väärtustada nende asutuste tähtsust meie väikeasulates.
Teisalt ei tohi aga unustada, et tähtis pole ainult matkapunkt ja siht-

Teateid
Puhja
kirikust

H

oolimata
eriolukorrast
riigis, jätkub endiselt
kirikuelu, kuid natuke teisiti kui tavaliselt. Jumalateenistused, palvused, diakoonia ja hingehoid jätkuvad. Kirik on avatud eriti
pühadenädalal, kuid kogunemised
on piiratud ja kinnised. Kogukond
saab sellest osa videote vahendusel
Facebooki lehel.
Erivajaduste ning eestpalve
soovidega palutakse pöörduda

9.
10.
11.
12.

PUHJA PÜHAKOJA LÜHTRID VIIDI
RESTAUREERIMISELE.

Foto: Tiit Kuusemaa

kohta jõudmine vaid nautida tuleks
kogu matkapäeva.
Esimene matk toimub juba 26.
aprillil, mil sõidetakse mööda rattateid Kõrveküla raamatukogu juurde.
Järgmised matkad toimuvad üle nädala ja nende kohta saab täpsemalt
lugeda meie kodulehelt tarturattamatkad.ee või Facebookist.

Teekond algab
matkajate kodudest
Märkimist väärib, et Tartu Rattamatkade korraldatavatel matka-

õpetaja Tiit Kuusemaa poole (tel
5556 3876, e-aadressil puhja@eelk.
ee või panna kiri postkasti pastoraadi tee alguses). Võimalus on
saada ka leeriõpet kaugõppe vormis. Eriolukorras on kirikurahvas
avatud ja abivalmis kõigi mureliste
jaoks. Jagatud mure on pool muret.
Kiriku ümber on nüüdseks maha
võetud ohtlikud puud – saame
kergemalt hingata ning vaade on
samuti kenam. Puhja pühakoja kõik
neli lühtrit, mille tuledest põlesid
vaid veerand, on maha võetud ja
viidud restaureerimisele (tööd teostab Funale OÜ). Põhiosa rahast on
selleks olemas, puudu on vaid 1 200
eurot. See on täiesti jõukohane
summa, mida saame üheskoos kokku koguda. Parim võimalus selleks

Matkadel ei t oimu
ühisstarti ega
suurtes rühmades
sõitmist. Matkajad
alustavad teekonda oma k
 odust
endale sobival
kellaajal ning ise
valitakse ka sobiv
marsruut ja tempo.
del ei toimu ühisstarti ega suurtes gruppides sõitmist. Matkajad
alustavad teekonda oma kodust
sobival kellaajal, kas üksi või koos
perega. Ise valitakse endale põnev
marsruut ning sobiv tempo. Matka
punktid on raamatukogude juures
avatud kell 11—14.
Sarnaselt eelmisele aastale on
ka sel hooaja peaauhinnaks jalgratas. Ratta loosis osalemiseks
peab 
külastama vähemalt üheksat matka
punkti. Samuti keerleb
loosirattas väiksemaid meeneid ja
auhindu. Leia endale sobiv ratas ja
võta pere ka rattasõidule kaasa!
Matkasarja toetajad on Tartu
Linnavalitsus ja Tartu Omavalitsuste Liit.
Lisainfo:
Raimo Ronimois,
raimo.ronimois@gmail.com

on kasutada Hooandja vahendust –
vaata veebilehele hooandja.ee/projekt/puhja-kiriku-luhtrite-restaureerimine. Uut säravat tulemust
näeme juba enne Jaanipäeva.
Julgustan
kogukonna
liikmeid tegema sel pingelisel ajal
liikme- või muud annetust
EELK Puhja koguduse kontole
EE817700771001492603 (LHV Pank)
või EE912200001120103145 (Swedbank), sest ka majanduselu on meil
nüüd hoogne ja projektid vajavad
hädasti omaosaluse raha.
Meelerahu ülevalt on vaimne
„loodusvara” ja selle allikas on valla.
Rõõmsaid Ülestõusmispühi!
Vaimulik Tiit Kuusemaa
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Kas tööandja saab
ühepoolselt töötasu
vähendada?
Oleme tootmisettevõte ning näeme, kuidas tellimused on vähenenud. Praegu veel
mõned tellimused on, kuid kindlasti mitte sellises mahus nagu enne. Tõenäoliselt
väheneb see veelgi ning lõpuks ei ole töötajatele üldse enam tööd anda. Kuidas seda
olukorda lahendada – kas saame töötaja töötasu ühepoolselt vähendada või peame
maksma ikkagi keskmist töötasu?

Olukorras, kus töömaht on vähenenud, st töötajatele pole võimalik
enam kokkulepitud mahus tööd
anda ning tööandjal ei ole võimalik
ka kokkulepitud töötasu maksta,
kuna rahalisi vahendeid pole enam
piisavalt, võib tööandja töötaja
töötasu ühepoolselt vähendada.
Koroonaviiruse levik on üks sellistest ettenägematutest asjaoludest,
mille esinemise korral võib töö
andja töölepingu seaduse (TLS) §
37 alusel ühepoolselt töötaja töökoormust ja töötasu kolmeks kuuks
vähendada. Töötasu võib vähendada kuni Vabariigi Valitsuse kehtestatud töötasu alammäärani (584
eurot kuus või 3,48 eurot tunnis).
Töötasu vähendamine TLS § 37
olukorras on aga lubatud vaid teatud tingimustel ehk mõlemad tingimused peavad olema täidetud:
» Tööandja ei saa ettenägematutest, temast mitteolenevatest
majanduslikest asjaoludest tulenevalt anda töötajale kokkulepitud ulatuses tööd (siia alla ei lähe
töömahu hooajalised muutused).
» Kokkulepitud töötasu maksmine on tööandjale ebamõistlikult

Lugeja küsib
Miks pole kõigis Elva
valla bussipeatustes
bussigraafikuid?

Eesti Töötukassa
võimalused tööpakkumiste
info levitamiseks
Tööpakkumise avaldamine Töötukassa kodulehel
(www.tootukassa.ee);

Lugeja küsib:

Vastab Greete Kaar,
Tööinspektsiooni
nõustamisjurist

LÜHIDALT

koormav. Töötasu ei saa vähendada näiteks juhul, kui tööandjal
ei ole kokkulepitud ulatuses töö
andmine võimalik, kuid samas
omab ta piisavalt rahalisi vahendeid töötasu maksmiseks ning
puudub tegelik vajadus töötaja
töötasu muutmiseks.
Töötasu vähendamiseks tuleb tööandjal esmalt vaadata, kas tal on
töötajale võimalik pakkuda teist
tööd. Kui teist tööd pakkuda ei ole
või kui töötaja teise töö pakkumist vastu ei võta, tuleb tööandjal
teavitada kavandatavast töötasu
vähendamisest töötajate usaldusisikut või usaldusisiku puudumisel
otse töötajaid vähemalt 14 kalendripäeva ette. Töötajatele peab seega
jääma võimalus kaasa rääkida. Töötajatel tuleb oma arvamus esitada
seitsme kalendripäeva jooksul arvates teate saamisest.
Kui töötajad ei ole nõus töötasu
vähendamisega, on neil õigus tööleping üles öelda, teatades tööandjale ette viis tööpäeva. Töötajale
makstakse töölepingu lõppemisel
lisaks nö lõpparvele ehk väljateenitud töötasule ja aegumata ning
kasutamata jäänud põhipuhkuse
hüvitisele ka ühe kuu keskmise töötasu ulatuses hüvitist.

Elva valla kõigis bussipeatustes
peavad olema bussigraafikud (kas
torus või plaadil). Nende paigaldamine on vedaja bussifirma kohustus. Elva vallas on 284 bussipeatust.
Ühis
transpordikeskus palub inimestel teatada, kui mõnes bussi

Kui töötajatele pole enam üldse
võimalik tööd anda, siis ei saa tööandja töötaja töötasu vähendada.
Töötasu vähendamine eeldab mingis mahus töötamist. Seega, kui
tööandjal ei ole võimalik töötajale
tööd anda, kuid töötaja oleks töö
tegemiseks valmis, peab tööandja
maksma töötajale selle aja eest,
mil ta tööd ei tee, keskmist t öötasu
(TLS § 35). Keskmist töötasu arvestatakse üldjuhul töötaja viimase
kuue kuu töötasu alusel.
Kui töötajale pole võimalik aga
üldse enam tööd anda ning töötasu
maksta, on tegemist koondamisega.
Eriolukord on kõikidele keeruline ning otsuseid tuleb teatud
juhtudel vastu võtta kiiresti. Paneme tööandjatele ja töötajatele südamele, et arvestades hetkeolukorda
tuleks pooltel arutleda kõiki tekkinud küsimusi ning jõuda mõistliku
ja mõlemat poolt rahuldava kokkuleppeni. Kui tööandjal ei ole võimalik teatud perioodil töötajale kokkulepitud töötasu maksta, saavad
pooled omavahel kokku leppida ka
töötasu suuruse muutmises.
Riik on välja töötanud paketi
tööandjate aitamiseks, lisainfot
saab Töötukassa lehelt tootukassa.
ee/content/tootasu-huvitis

peatuses puudub bussigraafik.
Vastava info võib anda ka Elva
Vallavalitsusele telefonil 730 9880
või e-aadressil elva@elva.ee. Elva
Vallavalitsus a
nnab info edasi
bussifirmale, kes paigaldab puudu
olevad graafikud.

Elva valla leht ootab lugejate küsimusi rubriiki „Lugeja küsib“. Oodatud on kõik küsimused, mis on seotud valla või vallas toimuvaga ning millele saavad vastata vallavalitsuse
ametnikud. Küsimusi oodatakse e-aadressil infoleht@elva.ee või tel 730 9882.

Tööpakkumise avaldamiseks ja sellele sobivate töötajate
otsimiseks saab tööpakkumise avaldada e-töötukassas (www.
tootukassa.ee). Tööpakkumise saate e-töötukassasse sisestada ise või edastage see maakondlikus osakonnas olevale
tööandjate konsultandile, kontaktid käesoleva lehe lõpus.
Tööpakkumise avaldamine uues ajutiste tööpakkumiste
keskkonnas (toomess.ee/ajutinetookoht);
Töötukassa on loonud tööandjatele uue võimaluse ajutiste
tööpakkumiste vahendamiseks, selleks spetsiaalselt avatud
keskkonnas: toomess.ee/ajutinetookoht. Lehe eesmärk on
kokku viia ettevõtted, kus praegu töökäsi napib, inimestega,
kes otsivad lisatöö võimalusi. Keskkonna kasutamine on nii
tööandjatele kui tööotsijatele tasuta.
Kontaktide vahendamine tööandjate vahel.
Tööjõu vahendamiseks teeb töötukassa koostööd platvormiga ShareForceOne (www.shareforceone.ee). Antud platvorm
aitab kokku viia ettevõtted, kus on tööjõudu üle, ettevõtetega, kes tööjõudu vajavad. Samuti toetatakse omalt poolt
tööandjaid antud lepingutega seotud õiguslike küsimuste
poole pealt. Info vahendamiseks antud portaali, võtke samuti ühendust töötukassa tööandjate konsultantidega.
Kõigi küsimuste korral pöörduge töötukassa maakondlikes osakonnas olevate tööandjate konsultantide poole: tootukassa.ee/content/
tooandjale-ja-partnerile/tooandjate-konsultantide-kontaktid.
NB! Peale selle on võimalik töökuulutusi avaldada tasuta Elva valla
äpis. Palume kõigil tööpakkumise avaldamise sooviga kirjutada
vallavalitsuse kommunikatsioonijuhile Merilyn Sädele e-aadressil
merilyn.sade@elva.ee.

VIHMAVARJU KUIVAMA PANEMISE RIIUL.

Nutikas noor
Palupera Põhikooli 7. klassi õpilane Martti
Miks võitis 2019. aasta õpilasleiutajate riiklikul konkursil 3. kooliastme kategoorias III
preemia. Martti esitas konkursile töö „Vihma
varju kuivama panemise riiul (lamp)“.

Foto: erakogu
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10 soovitust, kuidas olla
toetav lapsevanem
Praegune aeg on nii täiskasvanutele
kui ka lastele väljakutsete ja samas ka
koosolemise aeg. Sügav kummardus
vanemate ees, kes aitavad lastel koolikohustust täita ka siis, kui koolid
on suletud või kes ise nüüd oma
lapsi kooliks ette valmistavad.
Lastekaitse Liit jagab soovitusi,
kuidas olla eriolukorras toetav
lapsevanem.
MERIT LAGE
LASTEKAITSE LIIDU
KOOLITAJA, SUPERVIISOR,
GESTALTPÜHHOTERAPEUT

LAPSEGA KOOS VEEDETUD AJA KVALITEET
ON VÕTMETÄHTSUSEGA.

E

namik lapsi mäletavad täiskasvanuna praegust aega
mitte spetsiifilise viiruse
või pandeemia kontekstis,
vaid selle järgi, kuidas nende pere
end sel ajal tundis, kuidas suhtlus toimis, missugune oli peamine
emotsioon koduses õhkkonnas. Samuti õpivad lapsed vanemaid jälgides ka ise kriisi- ja ebakindluse olukordades käituma.
Täiskasvanute mure perekonna
ja lähikondsete tervise pärast ning

samuti majanduslikust toime
tulekust eriolukorras võib tekitada
ärevust ja muserdust. Juhul, kui
täiskasvanud saavad tööga jätkata,
siis kuidas ennast kodukontori ja
(väikeste) laste vahel jagada? Kuidas
täita samal ajal lapsevanema, õpetaja ja töötaja rolli, ilma, et emotsioonid üle ei keeks, lapse peale ei
karjuks, teda ei alavääristaks ning
halvemal juhul talle isegi laksu ei
annaks?

Nii lapse löömine, kui ka tema
sõnadega alandamine kahjustavad
last ja on seadusega keelustatud.
Lapse arenguks on tähtis lapsega
koos veedetud aja kvaliteet ka kriisi
ajal ja konfliktiolukordades.
Lastekaitse Liit kutsub vanemaid hoidma jalad maas, pea selge
ja süda avatud oma laste ja iseenda
jaoks. Siinkohal mõned soovitused,
kuidas vanemana lastega kodus olles meel rahulik hoida.

Elroni sõiduplaani muudatused
SÕIDUPLAAN ESMASPÄEVITI, KOLMAPÄEVITI, REEDETI, PÜHAPÄEVITI
(K.A 9.04, 11.04, 30.04, 2.05, 23.06)

Tallinn
Tartu
REISI NR

Tartu
Aardla
Ropka
Nõo
Tõravere
Peedu
Elva
Palupera
Puka
Mägiste
Keeni
Sangaste
Valga

08:11
10:19
330

10:22
10:26
10:32
10:37
10:42
10:45
10:49
10:58
11:05
11:09
11:16
11:24
11:34

12:00
14:08
332

14:11
14:15
14:21
14:26
14:31
15:34
14:40
14:49
14:56
15:00
15:07
15:15
15:25

15:10
17:44
334

17:47
17:51
17:57
18:02
18:07
18:10
18:17
18:26
18:33
18:37
18:44
18:52
19:02

REISI NR

Valga
Sangaste
Keeni
Mägiste
Puka
Palupera
Elva
Peedu
Tõravere
Nõo
Ropka
Aardla
Tartu
Tartu
Tallinn

331 T

06:11
06:22
06:30
06:36
06:41
06:48
06:57
07:00
07:03
07:07
07:12
07:19
07:23
07:26
09:34

333 LP

07:18
07:29
07:37
07:43
07:48
07:55
08:04
08:07
08:10
08:14
08:19
08:26
08:30
08:33
10:46

Illustratsioon:
Marko Pikkat

335

13:53
14:04
14:12
14:18
14:23
14:30
14:39
14:42
14:45
14:49
14:54
15:01
15:05
15:08
17:13

337

16:06
16:17
16:25
16:31
16:36
16:43
16:52
16:55
16:58
17:02
17:07
17:14
17:18
17:21
20:00

T tööpäevadel
LP puhkepäevadel ja riiklikel pühadel

1. Tehke lapsega koos päeva
plaan. Arvestage nii lapse kui
ka teiste pereliikmete vajaduste, ettepanekute ja võimetega. Hea päeva
plaan aitab
tasakaalustada mängimise ja

kohustuste vahekorda.
Päevaplaan võiks sisaldada:
» aega, millal tegelete, mängite ja
õpite koos lapsega, ilma samal
ajal midagi muud tegemata;
» aega, millal laps tegutseb ise
seisvalt;
» aega, kui vanem saab endaga
olla;
» aega, kui tehakse erinevaid maja
pidamistöid nind seda 
kuidas
neid jagatakse ja missugune on
laste panus;
» suuremate laste puhul nuti
seadme ja ekraani vaba aeg (alternatiivid on audioraamatute,
muinasjuttude, lugude kuulamine, mängimine jms).
2. Igapäevane füüsiline tegevus
koos lapsega. Võimlemine ja
koduste treeningkavade jälgimine aitab tasakaalu säilitada.
3. Rääkige lapsega läbi, mis koos
olles aitab hästi hakkama
saada. Näiteks pereliikmetele
oma aeg päeva jooksul, mina
sõnumite kasutamine jms.
4. Rääkige läbi, missugune on
kindlalt lubamatu käitumine
ja leppige kokku alternatiivid
ja tagajärjed: näiteks pereliikmetele haiget tegemine. Alternatiiv – mis on lubatud tegevus,
kui laps vihastab (karjub patja,
rebib paberit, võtab rahunemise
minutid jms).
5. Kasutage minasõnumeid ja
võtke vastutus oma tunnete

6.

7.

8.

9.

10.

eest. Kui vanem ärritub, on see
vanema ärritus. Lauses “Sa ei
kuula mind ja ma lihtsalt pean
sulle laksu andma”, teeb vanem
lapse vastutavaks oma ärrituse ja abitusetunde eest. Parem
lause oleks: ”Ma olen selles olukorras ärritunud ja soovin, et
see olukord lõppeks.”
Leidke iga päev endale aega,
et täiskasvanuna oma tassi
täita. Kahe vanema puhul
nõuab see head vanemate
vahelist koostööd. Üksikvane
ma puhul, olenevalt lapse vanusest ja vajadustest, võib abi olla
ka 5–10 minutiliste pausidest.
Oluline on teha vahet tööaja ja
isikliku aja vahel.
Mõelge läbi tegevused, mis
aitavad teid, kui teil endal
tunded üle keevad. Head on
hingamisharjutused, distantsi
võtmine koos hingamisega
(kõndimine teise tuppa/aknast
välja vaatamine jms).
Helistage, suhelge iga päev
mõne toetava inimesega. Rääkige kellegagi, kes teid mõistab ja toetab oma võimalikest
raskustest ja ärritusest, mida
eriolukord teile kaasa toob.
Ideaalset vanemat pole ole
mas ja vigu teha on normaal
ne. Tehtud vigu tuleb teadvustada ning nendest õppida.
Süütunne ei aita parem vanem
olla, pigem vastupidi.
Hoolitsege oma vaimse tervi
se ja psüühilise tasakaalu eest.
Vajadusel saab lapse kasvatusküsimustes abi küsida lasteabi
telefonil 11611 ning avatud on ka
ohvriabi kriisitelefon 116006.

Seoses jätkuva eriolukorra ja raudtee remonttöödega muutuvad rongide sõiduplaanid
alates 7. aprillist.
SÕIDUPLAAN TEISIPÄEVITI, NELJAPÄEVITI, LAUPÄEVITI
(V.A 9.04, 11.04, 30.04, 2.05, 23.06)

Tallinn
Tartu
REISI NR

Tartu
Aardla
Ropka
Nõo
Tõravere
Peedu
Elva
Palupera
Puka
Mägiste
Keeni
Sangaste
Valga

08:11
10:19
330

10:22
10:26
10:32
10:37
10:42
10:45
10:49
10:58
11:05
11:09
11:16
11:24
11:34

12:00
14:22
332

14:27
14:31
14:37
14:42
14:47
15:50
14:54
15:03
15:10
15:14
15:21
15:29
15:39

15:10
18:03
334

18:10
18:14
18:20
18:25
18:30
18:33
18:37
18:46
18:53
18:57
19:04
19:12
19:22

REISI NR

Valga
Sangaste
Keeni
Mägiste
Puka
Palupera
Elva
Peedu
Tõravere
Nõo
Ropka
Aardla
Tartu
Tartu
Tallinn

331 T

06:11
06:22
06:30
06:36
06:41
06:48
06:57
07:00
07:03
07:07
07:12
07:19
07:23
07:26
09:34

333 LP

07:18
07:29
07:37
07:43
07:48
07:55
08:04
08:07
08:10
08:14
08:19
08:26
08:30
08:33
10:46

335

13:03
13:14
13:22
13:28
13:33
13:40
13:49
13:52
13:55
13:59
14:04
14:11
14:15
14:45
17:13

337

15:46
15:57
16:05
16:11
16:16
16:23
16:32
16:35
16:38
16:42
16:47
16:54
16:58
17:03
20:00

T tööpäevadel
LP puhkepäevadel ja riiklikel pühadel
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Tunnustusauhind “Lastega ja lastele”
kutsub märkama
Tänavuste sündmuste valguses on märkamine, aitamine ning
teineteisele toeks olemine saanud sootuks teise tähenduse ja

Esile võib tõsta
nii väikeseid kui
ka suuri, aga ka
organisatsioone,
kes on mõne alga
tuse või pikaajalise
tegevusega and
nud rohkem, kui
neilt oodatakse.
Esita oma kandi
daat enne 1. maid
õiguskantsleri
kodulehel.

suurema kaalu. Ka sel aastal saavad kõik esitada kandidaate
tunnustusauhinnale “Lastega ja lastele”. Märgakem üheskoos
neid, kes on oma tööde ja tegemistega Eesti laste ja noorte
elu positiivselt mõjutanud või mõjutamas.

Õ

iguskantsler
Ülle
Madise sõnul on iga
noore inimese õnn

kohata eluteel inimesi, kes inspireerivad ja vajadusel
tuge pakuvad: “Pea igas ametis ja
rollis saab lapsi, Eesti tuleviku loojaid, innustada ja aidata ning ka
vastupidi – lapsed saavad olla meile inspiratsiooniks ja suunanäitajateks. Kriisiaeg muudab elusid,
ent tehkem nii, et ka paremaks.“

Esita kandidaat
Kandidaate saab esitada 1. maini
ja selleks tuleb täita taotlus õiguskantsleri kodulehel oiguskantsler.
ee/et/tunnustusauhind-lastega-ja-lastele. Vabariigi President ja
õiguskantsler kuulutavad võitjad
välja lastekaitsepäeval, 1. juunil.

Auhinnad kolmes
kategoorias
Esile võib tõsta nii väikeseid kui ka
suuri, aga ka organisatsioone, kes
on mõne algatuse või pikaajalise te-

gevusega andnud rohkem, kui neilt
oodatakse.
Tunnustusauhinda
“Lastega ja lastele” antakse välja
seitsmendat korda. Sel aastal jagatakse auhindu kolmes kategoorias:
“Lapse suur tegu”, “Muutuste looja”
ja “Elutööpreemia”. Peale selle tunnustab lastest ja noortest koosnev
komisjon üht auhinnale esitatud
kandidaati, kelle tegevust nad ise
kõige silmapaistvamaks peavad.
Eelmise korra “Muutuste looja”
tiitli pälvis Mari-Liis Mänd, kes on
üks lasteabitelefoni 116 111 loojatest.
Ta seisab selle eest, et lasteabi
telefoni teenus käiks ajaga kaasas
ning lapsed saaksid nõu ja abi küsida 24/7 mitte ainult telefonitsi,
vaid ka veebilehel lasteabi.ee ja
facebook.com/lasteabi.
Mulluse “Lapse suur tegu” võitja, Vaprusehelmete esindaja Sigrid
Salundo meenutas aasta tagust
aega naeratusega: “Läbi selle tiitli pälvimise sain aru, et tihtipeale
kõik, mida me uue hingamise saamiseks vajame, on “Aitäh!”, üks
siiras aitäh”. Ühtlasi on Sigrid üks

TUNNUSTUSAUHIND “LASTEGA JA LASTELE”
ANTAKSE VÄLJA SEITSMENDAT KORDA.

varasematest nominentidest, kes
aitab korraldada koos Lastekaitse
Liidu noortekoguga tänavust “Lastega ja lastele”.

Nominendid kantakse
tähekesena Eesti
kaardile
Ajal, kui eriolukorra tõttu tuleb
teha digitaalne arenguhüpe enamikul meist, on just laste ja noorte
võimuses näidata suunda ja luua
muutusi. “Eesti on suur, kuid samas
ka väike – täpselt paras, et saaksime

Illustratsioon:
Marko Pikkat

märgata meie ümber majakaid, kes
ka teistele valgust näitavad,” kirjeldas Lastekaitse Liidu loodud platvormi markalast.ee toimetaja Triin
Sooäär (16). Keskkonna vahendusel
kantakse seekordsed nominendid
tähekestena Eesti kaardile, võimaldades jälgida konkursi kulgu ja regionaalset jaotust.
Tunnustusauhinda
annavad
välja kaheksa laste heaolu väärtustavat organisatsiooni: MTÜ
Eesti Asenduskodu Töötajate Liit,
MTÜ Eesti Lasterikaste Perede Liit,

MTÜ Lastekaitse Liit, MTÜ Oma
Pere, MTÜ SEB Heategevusfond,
Sotsiaalkindlustusamet, Vabariigi
Presidendi Kantselei ja Õiguskantsleri Kantselei.
Seniste laureaatide ja tunnustus
auhinna statuudiga saab tutvuda õiguskantsleri kodulehel
oiguskantsler.ee/et/tunnustusauhind-lastega-ja-lastele.
Märkame ja oleme üksteise jaoks
olemas!

Loomemajandus pakub põnevaid võimalusi teha koostööd
LIIS JAAMETS
RANNU RAHVAMAJA
JUHATAJA

L

oomemajandusest on saanud palju räägitud põnev
teema. Loomemajandus seob
kultuuri- ja loomevaldkondades

olevat potentsiaali ettevõtlusega,
et soodustada uute ambitsioonikate ärimudelitega ettevõtete juurdekasvu, tõsta ekspordivõimekust
ning luua teistele majandussektoritele loomemajanduse kaudu lisa
väärtust ärimudelite, toodete ja

teenuste ning müügi ja turunduse
arendamisel.
Seega avab loomemajandus
võimalusi nii loovisikutele kui
ka tühjana seisvatele ruumidele.
Elva valla arengukavas on eesmärk
pöörata eraldi tähelepanu loome
majanduse võimaluste arendamisele. Sellega seoses asume kaardistama loomeettevõtjaid Elva vallas.
Rannu Rahvamajas on Loomekeskuse arendamise ja rajamise
teed juba alustatud. Praegu tegutseb majas kolm loomeettevõtet.
OÜ Tudutuba tegeleb lastetubade
sisustuse ja dekoratsioonidega.

Adelheid Works OÜ pakub loomeringide korraldamist igas vanuses
huvilistele, pulmade ja muude ürituste dekoreerimise teenust ning
teeb erinevaid paberikunsti ja
tekstiilmeeneid. Rannu 
Kultuurija Haridusseltsi savikoda on
keraamikahuvilistele tegevuseks
avatud ning võimalus on ka keraamikat tellida.
Maja keldrikorruse remondiga saame juurde tekitada 
ateljee
pinna. Rahvamajale annab see
võimaluse oma keldrikorruse ruumid aktiivsesse kasutusse anda.
Peale selle saavad loomeettevõt-

jad täiustada rahvamaja tegevust
oma põnevate ettevõtmistega –
õpitoad, näitused, kontserdid jne.
Seeläbi avaneb loomeettevõtjatel
võimalus omakorda panustada
kogukonna arengusse.

Ühine loomeettevõtete
võrgustik
Kuid maja ja ruumid on vaid antud
teema üks osa. Teine oluline osa on
need loomeettevõtjad, kes tegutsevad kodus. Loomemajanduse arendamise teel on Elva vallal soov luua
ühine loomeettevõtjate võrgustik.
See tähendab üheskoos võrgus-

tiku arendamist ning ka vajalike
koolituste korraldamist. Eesmärk
on luua ühine veebikeskkond, kus
loomeettevõtjad saavad tutvustada
oma tooteid ja tegevusi. Huvilistel
on võimalik ka samas veebikeskkonnas meelepäraseid tooteid osta.
Elva vallal on plaan asuda lähiajal loomeettevõtjate v
 õrgustikku
looma
ning
veebikeskkonda
kujundama. Kõik, kes tegelevad

Elva vallas loomeettevõtlusega
ning soovivad võrgustikku kuuluda, on oodatud endast märku
andma e-aadressil liis.jaamets@
elva.ee.
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Väärt võimalus Elva Gümnaasiumis –

kodanikukaitse suunitlus
Huvi riigikaitse ja julge-

Ainult õppesuunale mõeldud
programmi koostamisel oleme
võtnud aluseks riigikaitse laia
käsitluse.

oleku temaatika vastu on
Eesti ühiskonnas muu-

Kodanik ja riik

tunud viimastel aastatel
järjest suuremaks. Kindlasti on see märk, et rahvas väärtustab üha enam
oma riiki ning mõistab
meie kõigi ühist vastutust panustada riigikaitsesse ja julgeolekusse, et
ka meie järeltulijad saaksid elada vabal maal.
KALLE KÕLLI
MAJOR

S

el sügisel alustab Elva
Gümnaasiumis
õpinguid juba kaheksas lend
kodanikukaitse õppesuunitlusel. Algaval õppeaastal toimub kolmandat korda Elva Gümnaasiumis õppetöö moodulite
põhimõttel, mis pakub õpilasele
senisest rohkem valikuvõimalusi.
Kodanikukaitse
moodulite
eesmärk on pakkuda laiapõhjalist ja mitmekesist haridust Eesti
riigist ja selle toimimisest. Pea
mine sihtrühm on ennekõike
noored, kes näevad oma tulevast
elukutset ja karjääri riigiasutuses. Töötamine riiklikes struktuurides pakub kohuse
tundlikule,
distsiplineeritud, laia silmaringiga
ja entusiastlikule inimesele suurepäraseid karjäärivõimalusi, rohkelt

KALLE KÕLLI KORRALDAB KODANIKUKAITSE
ÕPPESUUNITLUST ELVA GÜMNAASIUMIS.

täiendkoolitust ning meeletut palju
põnevust ja huvitavaid väljakutseid
paljudeks. Elva 
Gümnaasiumi kodanikukaitse mooduli ülesanne
ongi koolitada laia silmaringi, hea
eneseväljenduse ja igakülgse ettevalmistusega noori Eesti kodanikke, kes on peale põhiainete omandanud ka põhjalikud teadmised
Eesti riigistruktuuride toimimise
kohta. Tahame, et noored teaksid,
missugused struktuurid kodanikke
kaitsevad ja kuidas riik toimib.

Programm jaguneb
kolmeks osaks
Kahest moodulist (kuhu omakorda
mahub 12 suunapõhist ainekursust)
koosneva programmi saab tinglikult jagada kolmeks osaks.
Traditsioonilised gümnaasiumi
õppeained, kuhu on integreeritud
suunitlusele omased teemad ning
ülesanded, arvestades seejuures
meie kooli eripära, asukohta ja
traditsioone. Kehalises kasvatuses
õpitakse judot ja enesekaitset, ning
peale selle on võimalik läbida veel

ka Vanglateenistuse 
korraldatav
enesekaitse valikkursus. Geograafiasse on lisatud kursus „Topo
graafia ja geoinformaatika“, kus
õpitakse selgeks nii kaardi ja kompassi abil orienteerumine kui ka
elektronkaardi koostamine.
Keemia lisakursusel „Toksikoloogia ja mürgid“ omandatakse
teadmised ja oskused igapäevaelu
probleemide lahendamiseks, tehes
seda eetiliselt ja oma tegevuse võimalikke tagajärgi hinnates. Õpitakse võimalikult probleemipõhiselt,
igapäevaeluga seostatult. Selleks
rakendatakse erinevad õppevorme:
probleem- ja uurimusõpe, arutelud,
ajurünnakud ja õppekäigud.
Riigikaitse- ja julgeoleku valdkonnas vajamineva 
ingliskeelse
sõnavara
ja
terminoloogiaga
tutvutakse kursusel „Erialakeel“.
Selliseid häid näited valik
kursuste lõimimiseks traditsiooniliste õppeainetega lisandub tänu
Elva Gümnaasiumi suurepärastele
õpetajatele kodanikukaitse programmi pidevalt juurde.

Peedu segapakendimahuti
paigaldatakse uude kohta
Seoses sellega, et keegi viis korduvalt Peedu segapakendimahutisse suures koguses toidujäätmeid, on Ragn-Sells
otsustanud segapakendimahuti paigaldada uude asukohta.

Foto: erakogu

Esmalt mõtestame õppeaines „Kodanik ja ühiskond“ lahti riigi ning
kodaniku rollid ja vastutuse. Räägime sise-, välis-, julgeoleku- ja
eelarve
poliitikast. Anname üle
vaate kohaliku omavalitsuse ülesannetest ning koostame huvitava
rühmatöö koduvalla arenduste teemal, mille esitamine toimub Elva
Vallavalitsuses omavalitsuse- ja
koolijuhtidest koosnevale komisjonile, kes ka ise kursuse korraldamisele kaasa aitavad.
„Riigikaitse õpetust“ on meil
tavapärase kahe kursuse asemel
poole rohkem. Sinna mahub piisavalt teoreetilist osa mõistmaks riigi
kaitsmise vajadust, riigikaitse ülesehitust, iseseisvaid uurimustöid
erinevatest relvasüsteemidest ja
praktilisi tegevusi välilaagris. Välilaagrite korraldamisel teeme koostööd Kaitseväe Ühendatud Õppeasutustega.

Vetelpääste kursus
Äärmiselt huvitav aine õppesuuna
programmis on „Suhtlemispsühho
loogia“, mille eesmärk on toetada
tervikliku, iseseisva ja teisi arvestava kodaniku kujunemist. Seejuures
õpib õpilane ennast paremini tundma, väärtustab ja arvestab suhtlemisel individuaalseid erinevusi,
teab inimeste vahelise suhtlemise
põhilisi seaduspärasusi ja mõistab
nende rakendamise võimalusi igapäevaelus.
Esimese gümnaasiumiaasta kevadsemestril toimub „Vetelpääste
kursus“, mille korraldab Eesti Vetel

P

eedu Jaama ja Uuta tee ristis
olnud pakendikonteiner paigaldatakse Lõuna tn 5/7
parkla äärde.
Tuletame siinkohal meelde, ja
PALUME VÄGA, et jälgiksite, mis
suguseid jäätmeid kuhu viia ning
kuidas sorteerida. Siinkohal on
abiks ka erinevad juhendid.
» Pakendite sorteerimise juhen-

pääste Ühing. Kursuse läbinud
õpilastele avaneb juba eeloleval
suvel võimalus kandideerida tööle
vetelpäästjana kuna koolis õpitu
kvalifitseerub igati rahvusvahelise
vetelpäästja litsentsi saamiseks.
Programmi mahub veel „Esma
abi kursus“, mille korraldamiseks
teeme koostööd Tartu Tervishoiu
Kõrgkooliga, kellega meil on sõlmitud koostööleping.
„Juhtimise kursus“ on programmi lisatud eesmärgiga analüüsida
juhi rolli ja vastutust ning annab
õpilasele võimaluse hinnata enda
võimeid ja stiili juhina erinevates
situatsioonides.
„Sisekaitse ja päästestruktuurid“
on kursus, milles anname ülevaate
politsei, piirivalve ja päästeameti
struktuuridest, ülesannetest, koolidest ja karjäärivõimalustest.
Tänu Kaitseministeeriumi ja
Elva Vallavalitsuse toele mahub
programmi hulgaliselt erinevaid
õppekäike ja külastusi Kaitseväe
väeosadesse, Kõrgemasse Sõjakooli
ja Sisekaitseakadeemiasse.
Alanud õppeaastal toimub teist
korda Elva Laskespordi klubi korraldatav „laskmise kursus“, milles
omandatakse nii teoreetilisi teadmiseid kui ka praktilisi oskusi erineva kaliibriga relvadest laskmises.

Programmi kolmas osa
on uurimustöö
Programmi kolmas osa on kodanikukaitse teemaline uurimus- või praktilise töö koostamine. V
 iimase kuue
aastaga on kodanikukaitse õppesuuna õpilased loonud omajagu huvitavaid traditsioone. Enne õppetöö
ametlikku algust 
toimub augusti
viimastel päevadel kodanikukaitse
mooduli valinutel õpilaste ja õpetajate ühine paadimatk ning septembri lõpus korraldavad õpilased
gümnasistidele mõeldud maastikuvõistluse „Tornist Torni“. Kodanikukaitse suunitluse valinud aktiivsed
õpilased korraldavad riigikaitse
õpetust tutvustava kahepäevase
talvise välilaagri Elva valla koolide
9. klasside õpilastele.

did: ragnsells.ee/keskkond/sorteerimisjuhendid
» Jäätmete sorteerimise juhendid:
envir.ee/et/jaatmete-sortimine
NB! Elva linna, Käärdi aleviku ja
Valguta küla elanikel on võimalus liituda ka kollase pakendikoti
teenusega, mille kohta saate rohkem lugeda valla kodulehelt: elva.
ee/pakendite-sorteerimine.
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Ornitoloogiaühing: hoiduge
lindude pesitsusajal raietest

LÜHIDALT
RIIK TOETAB ELVA
LINNA VALGA
MAANTEE REKONSTRUEERIMIST

E

lva vald saab majan
dus- ja kommunikat
siooniministeeriu
milt 100 000 eurot toetust
Elva linna Valga maantee
rekonstrueerimiseks.

Kevad on käes ja linnud
on alustanud pesitsemist. Sellega seoses
kutsub Eesti Ornito
loogiaühing üles hoiduma pesitsevaid linde
ohustavatest tegevustest
kevadel ja suvel.

H

audelindude
soodsa
seisundi saavutamiseks
on oluline hoiduda lindude pesitsusajal raietest ja muudest töödest, mis võivad nurjata lindude 
pesitsemise
või pesitsemist oluliselt häirida. Sageli tehakse pesitsusajal
ka linnades ja alevites erinevaid
töid: p
uhastatakse alasid võsast,
raiutakse üksikpuid jms. Suvel
toimuvad sageli ka (korter)majade fassaadide renoveerimistööd.
Vale ajastuse puhul kujutavad
need tööd lindudele ohtu: hävida
ja hukkuda võivad nii munade kui
ka poegadega linnupesad.
Raietöösid soovitatakse mitte
teha 1. aprillist 15. augustini. Ainult põõsaste eemaldamise puhul
võib piirangu periood alata ka 15.
aprillist, enne põõsaste lehtimist,
ning kesta samuti 15. augustini.
Veekogude
hooldustöödest
(pilliroo, hundinuiade ja muu taimestiku eemaldamisest, aga ka sellise taimestikuga veekogude süvendamisest) hoidumise soovituslik

RAIETÖÖSID SOOVITATAKSE MITTE TEHA 1. APRILLIST 15. AUGUSTINI, AINULT
PÕÕSASTE EEMALDAMISEL VÕIB PIIRANGU PERIOOD ALATA KA 15. APRILLIST.

Kortermajade
fassaadide reno
veerimistööde eel
tuleb veenduda,
et fassaadivuuki
des, tuulekastides
ja mujal ehitise
konstruktsiooni
des ei pesitseks
kuldnokad, tiha
sed, koduvarbla
sed, piiritajad või
muud linnuliigid.

periood on 15. aprillist 1. augustini.
Kui veekogul pesitsevad veelinnud,
kelle pojad ei ole selleks ajaks lennuvõimet saavutanud ning vajavad
kaldataimestiku varju, tuleb tööde
alustamisega viivitada 15. augustini.

Linde kahjustavatest
tegevustest teata 1313
Kortermajade fassaadide renoveerimistööde eel tuleb veenduda, et
fassaadivuukides, tuulekastides ja
mujal ehitise konstruktsioonides
ei pesitseks kuldnokad, tihased,
koduvarblased, piiritajad või muud
liigid. Viimastel aastatel on just
seoses piiritajapesade kinni krohvimisega olnud mitmeid juhuseid,

Foto: Pexels.com

kus Keskkonnainspektsiooni sekkumisel on ehitustööd ka peatatud.
Piiritajad alustavad pesitsemist
maikuus ja hilisemad pesakonnad
lahkuvad pesadest alles augusti
keskel. Seega ei saa hoonetel, mida
piiritajad asustavad, pesi kahjustavaid fassaaditöid teha 1. maist 15.
augustini.
Linde kahjustavatest tegevustest
palutakse teatada Keskkonnainspektsiooni telefonil 1313 või saata
e-kiri aadressile valve@kki.ee.
Täpsustavate küsimuste puhul
või nõuannete saamiseks palutakse
pöörduda Eesti Ornitoloogiaühingu poole veebilehel www.eoy.ee või
e-aadressil eoy@eoy.ee.

Keskkonnainvesteeringute Keskus toetab
Elva linna tänavavalgustuse uuendamist
Keskkonnainvesteeringute Keskus
(KIK) otsustas toetada Elva linna
tänavavalgustuse uuendamise
projekti 337 864 euroga. Projekti kogusumma on 614 299
eurot, vald panustab seega projekti 276 435 eurot.

P

rojekti eesmärk on oluliselt
suurendada tänavavalgustuse
elektrienergia
kasutamise
efektiivsust.
Projekti käigus vahetatakse välja
vanu naatriumlampe säästlikumate
LED-lampide vastu. Projekti tulemusel uuendatakse 439 valgustit
ning säästetakse 156 MWh aastas.
Võrdluseks, keskmine Eesti maja-

pidamine tarbib 3 MWh elektrit
aastas. Investeering võimaldab igal
aastal hoida tänavate valgustamiselt kokku üle 20 000 euro.
Arendusspetsialist Allan Alliku
sõnul valmistati tänavavalgustuse
uuendamise projekti rahastustaotlust pikalt ette. „Kõige olulisem töö
oli seejuures tuvastada, millistel
tänavatel on kõige suurem ener-

Majandus- ja kommunikatsiooniministeerium
annab
kohalikele
omavalitsustele
toetust
kohalike
teede
investeeringutoetuste näol.
Selle toetuse eesmärk on toetada eelkõige olulisi transiidi
ja ettevõtlusega seotud teid.
Elva vald saab sellel otstarbel
toetust Elva linna Valga maantee rekonstrueerimiseks ning
toetuseks saadi maksimaalne
summa, 100 000 eurot. Kogu
projekt läheb maksma 162 843
eurot, valla omafinantseering
on seega ligi 63 000 eurot.
Elva valla arendusspetsialist Allan Allik ütles, et saadud toetusega on võimalik
uuendada vaid teekatend.
„Konkurents sellele toetusele
oli tihe. Ettevõtlusteede toetuse said 42st taotlenud omavalitsusest vaid 10,“ kirjeldas
ta. Oluliste kriteeriumitena
hinnati ette
võtluse ja transiidi põhjustatud lisanduvat
liikluskoormust.
Taotluse ettevalmistamisel
arutleti vallavalitsuses p
 ikalt,
et millistele teelõikudele
saaks kõige suurema tõenäosusega toetust ning millised
teed on ka kõige suurema liikluskoormuse ja investeeringuvajadusega.

giakulu ja kus oleks uuenduse kaudu võimalik enim elektrit säästa,"
kirjeldas Allik.
Selleks, et projekt ellu viia, korraldatakse esmalt hankemenetlus projektijuhi ja projekteerija leidmiseks.
Projekteerimine on plaanitud 2020.
aastasse. Ehitustööd toimuvad 2021.
aasta jooksul. Projekti lõpptähtaeg
on 2021. aasta detsember.
Toetust antakse struktuuritoetuste perioodi 2014–2020 energiatõhususe meetmest „Energiasäästu
ja taastuvenergia osakaalu suurendamine". Toetusraha tuleb Euroopa
Liidu Ühtekuuluvusfondist.
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Jäätmeveokorraldusest
eriolukorra ajal
Eesti Keskkonna

Vajadusel võta meiega
ühendust

teenused AS annab oma
klientidele teada, kuidas
toimub jäätmete vedu ja
kuidas on korraldatud
töö eriolukorra ajal.

E

simene ja kõige tähtsam on teada, et jäätme
vedu toimub jätkuvalt
nii nagu lepingus kokku
lepitud. Palume teil hoolitseda,
et veopäeval oleks tagatud ligipääs jäätmemahutile. Juhul kui
jäätmeveos peaks esinema tõrkeid
informeeritakse teid sellest eraldi.
Eramute omanikke palume tungivalt leida võimalus tuua jäätme
mahuti veopäeval väljapoole
piirdeaeda, et vähendada teenust
osutavate töötajate töökoormust
ja mittevajalikke kontakte. Eriolukorraga seoses palume jäätmeveoki operaatoreid mitte kõnetada,
ega läheneda neile lähemale kui 2
meetrit.
Jäätmevedajad
jagab
oma
veebilehel ka eriolukorrast tulenevaid muudatusi – näiteks võimaldatakse ajutiselt sagedasemaid
tühjendusgraafikuid.

JÄÄTMEVEDU TOIMUB JÄTKUVALT NII NAGU ON
LEPINGUS KOKKU LEPITUD.

Foto: Bigstock

Me oleme ajutiselt peatanud klientide teenindamise meie kontorites.
Meiega suhtlemiseks soovitame
kasutada E-klienditeenindust aadressil www.keskkonnateenused.ee,
helistada telefonil 1919 või saata
e-kiri info@keskkonnateenused.ee.
Meie klienditeenindajad töötavad eriolukorra ajal kodu
kontorites, kõik tehnilised süsteemid ei pruugi töötada laitmatult
ning vastused päringutele võivad
mõnevõrra tavapärasest kauem
viibida. Palume juba ette andestust ning ühtlasi, et varuksite
natuke rohkem kannatlikku meelt.

Jälgige jäätmejaamade
lahtioleku infot

Viirusekahtluse korral
ära sorteeri jäätmeid
Kui on teada, et elamises on
Covid-19 (niinimetatud koroona
viiruse) viirusekandja või on kaht-

sulgeda ja viia selline kott olmejäätmete mahutisse. Kindlasti pa
lume kõik jäätmed asetada ma
hutisse, mitte selle kõrvale või
konteineri kaanele, et autojuhid
ei peaks neid käsitsi tõstma ja
seetõttu nakkusohtu sattuma.

lus, et haigestunud inimesel on
vastav viirus, siis palume jäätmeid
mitte liigiti koguda (sest neid sor-

teeritakse hiljem sorteerimisliinil
käsitsi), panna kõik jäätmed kilekotti, see võimalikult korralikult

Kliendid, kes soovivad külastada
jäätmejaamasid, peaksid hoolikalt
jälgima vastavat infot kohaliku
omavalitsuse kodulehelt ning Eesti
Keskkonnateenused AS opereeritavate jäätmejaamade info leiate
meie kodulehelt keskkonnateenused.ee. Ilma tungiva vajaduseta palume Teil jäätmejaama külastamist
tänases olukorras vältida ja edasi
lükata, vältimaks nakatumist ja viiruse levikut inimestelt inimestele
või jäätmete kaudu.
Alternatiivse lahendusena on
võimalik tellida suurjäätmete
vedu. Võimalik on tellida suuri
ehitisprahi konteinereid või ka
liigiti kogutavate jäätmete tarbeks
1 m3 suuruseid Big-Bag kotte.

LÜHIDALT

Rannu alevik, Ringtee tn 15 kinnistu
kirjalik enampakkumine

E

lva Vallavalitsus müüb
avalikul kirjalikul enam
pakkumisel
tootmispiirkonnas
asuva
kinnistu
aadressiga Ringtee 15, Rannu
alevik, Elva vald (katastritunnus
66601:008:0096),
sihtotstarve
100% tootmismaa, suurus 2507 m².
Kinnistul asuvad Pärnamäe
puurkaev (PRK 0006753, sanitaar

kaitseala 30 m) ja pumba
maja
(EHR 104036698, ehitisealune
pind 24 m²). Olemas on toimiv
elektriühendus 3x380 A (60 A).
Juurdepääs riigimaanteelt 22 166
Rannu ringtee.
Kinnistu
enampakkumise
müügihinna algsuurus on 5 000
eurot. Avaliku kirjaliku enampakkumise tingimustega saab

tutvuda elva.ee/vallavara-muuk
ning tutvustavaid pilte on kinnisvaraportaalis www.kv.ee.
Vormikohane avaldus enam
pakkumisel osalemiseks koos
lisadokumentidega tuleb esita
da kirjalikult kinnises ümbri
kus (märkega „Ringtee 15 pak
kumus“) hiljemalt 17. aprillil
kell 9 Elva Vallavalitsusele, aad-

ressil Kesk 32, 61507 Elva linn. Kirja võib saata tähitult, lihtpostiga
või panna käsipostiga vallamaja
trepil asuvasse postkasti.
Enampakkumise tagatisraha
250 eurot tuleb tasuda hiljemalt
17. aprilliks.
Avalduse esitamisel tuleb
kasutada Elva Vallavalitsuse

koostatud vormi, mis asub aadressil elva.ee/vallavara-muuk.
Lisainfo: Terje Korss, tel 53020888,
terje.korss@elva.ee

LÜHIDALT
PUHASTAME ÜHESKOOS KODUVALDA

M

TÜ Perekas ja Elva
vald kutsuvad ka
sel aastal inimesi
märkama prügi meie ümber
ning seda jalutuskäikude ning
jooksutrennide käigus üles
korjama.
Koos saame muuta looduses liikumise palju meeldivamaks kogemuseks, eemaldades sealt asjad, mis sinna ei
kuulu. Teeme üheskoos Elva
valla puhtaks!
Võtke kõndima või jooksma
minnes kaasa kott ning
korjake prügi üles. Jäädvustage protsess või lõpptulemus
fotona. Laadige pilt F
 acebooki
Elva koduvalla heaks vol 2
sündmuse seinale. Kõigi aktsioonis osalejate vahel toimub
3. juunil ergutusauhindade
loosimine.
Täname südamest kõiki koha
likke ettevõtteid, kes
antud tegemistele ka praeguses olukorras hoogu juurde
annavad: Birch Lagoon, Cia´s
beauty, Hellenurme Vesiveski,
Ilutuba Ilumer, Jaak Nilson,
Janika Massaažituba, Järvemuuseum Akva:rium, Laari
Talu, LendTeater, Pillapalla
Peotuba, Puhja Aiand, Rannu Seeme, Tartumaa Tervise
spordikeskus.
Teeme
üheskoos
oma
koduvalla looduse puhtaks!
NB! Õues liikudes palume
kindlasti arvestada eriolu
korrast tingitud reegleid:
» hoia teiste inimestega
vähemalt kahemeetrist
vahemaad;
» avalikus kohas võib koos
viibida ainult kaks inimest,
välja arvatud perekond;
» maha visatud praht korja
kindlasti üles kinnastega.

TEEME
LOODUSE
PUHTAKS.

Foto:
Pixabay.com
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ELVA VALLA INFO
ELVA VALLAVOLIKOGU INFO

VALLAVALITSUSE ISTUNGITE OTSUSED

Vallavolikogu 13. aprilli
istungi eelinfo

Otsused 24.03 istungilt

Elva Vallavolikogu istung toimub 13. aprillil algusega kell 16. Istung toimub
elektrooniliselt – osavõtuks ja hääletamiste korraldamiseks kasutatakse
VOLIS-keskkonda. Päevakorras on kaks otsuse eelnõu ja kaks määruse eelnõu.
Istung algab vallavanema ülevaatega vallavalitsuse ja hallatavate asutuste
tööst.
Päevakorras on määrus „Elva valla 2020. aasta esimese lisaeelarve
vastu
võtmine“, millega muudetake kehtivat eelarvet. Lisaeelarve on
koostatud vajadusest korrigeerida riiklike õigusaktidega eraldatud summasid ja võtta eelarvesse 2019. aasta eelarves kavandatud, kuid pooleli jäänud
tegevused. Lisaeelarvega võetakse eelarvesse 2019. aasta eelarve sihtotstarbelised jäägid ning korrigeeritakse nõuete ja kohustuste muutusi. Lisaeelarvega
väheneb valla eelarve 565 446 € ja kogueelarve mahuks jääb 29 777 639 €.
Määrust „Elva valla eelarvest projektitoetuste taotlemise ja eraldami
se kord“ muudetakse ning lisatakse võimalus esitada taotlus rahvariiete
ostmiseks või rahvariide kanga ostmiseks ja riiete valmistamiseks. Toetuse eraldamise eesmärk on propageerida Elva valda kui rikkaliku kultuuri
pärandi ja traditsioonidega piirkonda ning toetada Elva valla aktiivsete elanike omaalgatust. Toetus eraldatakse Elva valla haldusterritooriumile jäävate
ajalooliste kihelkondade autentsete rahvariiete soetamiseks. Toetust ei eraldata ehete ega jalatsite soetamiseks. Elva valla 2020. aasta eelarves on arvestatud rahvariiete toetuseks kuni 8 000 eurot.
Volikogu päevakorras on otsus teede investeeringute kava 2020—2023
vastuvõtmiseks. Kava koostamise alus on valla arengukava ja eelarvestrateegia, mis kohustab teede investeeringuteks koostama eraldiseisva kava. Valla
omandis või kasutuses kohaliku teena on kokku 615 km teid ja tänavaid. Neid
tuleb hooldada ja vajadusel uuendada. Kava reastab neljaks aastaks konkreetsed teed ja tänavad, mis plaanitakse uuendada. Vahenditena on kasutusel
valla omavahendid ning võimalusel toetused riigilt. Näiteks 2020. aastal on
Elva valla eelarves suunatud investeeringuteks 505 000 eurot kava täitmiseks.
Investeeringute suunamisel on esmane lähtekoht teede ja tänavate seisukord, kuid ka piirkondlikkuse arvestamine. Kava lähtub arengukavas toodud
objektide nimekirjast.
Vallavalitsus on esitanud volikogule eelnõu „Elva valla koolieelse
tes lasteasutustes kohatasu maksmisest ajutine vabastamine“, millega
vabastatakse vanemad lasteasutuse kohatasu maksmisest perioodiks 1.—30.
aprill. Edaspidine vabastamine sõltub eriolukorra kestusest. Kui V
 abariigi
Valitsus pikendab eriolukorda, siis otsustab kohatasust vabastamise üle valla
valitsus. Eelnõu on tingitud eriolukorra kehtestamisest riigis. Vanemad on
peale eriolukorra kehtestamist pöördunud vallavalitsuse poole küsimusega,
kas nad peavad maksma lasteaia osalustasu, kui neil soovitatakse lapsi
võimaluse korral lasteaeda mitte tuua. Otsuse mõju valla eelarvele: 23 000
eurot jääb aprillis laekumata.
Volikogu istungit saab vaadata veebilehel volis.ee.

Määrata Miku-Petruse kinnistu jagamisel kolmeks katastriüksuseks uutele katastriüksustele
koha-aadressid ja sihtotstarbed: Elva vald, Kõduküla, Miku-Petruse, sihtotstarve maatulundusmaa; Elva vald, Kõduküla, Mikupõllu, sihtotstarve maatulundusmaa; Elva vald, Atra küla, Petrusepõllu, sihtotstarve maatulundusmaa.
Seada isiklik kasutusõigus tähtajatult Elva valla omandis olevale kinnistule Elektrilevi OÜ kasuks Väike-Rakke külas, Ubesoo tee L1 ja Telia Eesti AS kasuks Puhja alevikus, Pargi tänav.
Seada sundvaldus Emajõe Veevärk AS kasuks Konguta külas, Pihlaka kinnisasjale
(33202:004:0036). Sundvaldus seatakse reoveepuhastile, mille koormatava ala suurus on 1676 m².
Anda mitteeluruum Käärdi alevikus Rukki tn 3, ühiselt tasuta kasutamiseks Käärdi Pensionäride Päevakeskusele ja Käärdi Seltsile alates 1.04.2020 kuni 31.03.2026.
Korraldada projekteerimistingimuste andmise avatud menetlus Annikoru külas Teeotsa
kinnistul rulapargi ehitusprojekti koostamiseks.
Kehtestada Elva linnas Jaani tn 12 krundi detailplaneering.
Korraldada Rannu alevikus Ringtee 15 kinnistul (66601:008:0096), võõrandamiseks avalik kirjalik enampakkumine ja kinnitada enampakkumise tingimused.

Erakorraline istung 25.03
Sulgeda koroonaviiruse leviku tõkestamiseks kuni Vabariigi Valitsuse välja kuulutatud eriolukorra lõppemiseni kõik Elva valla omandis olevad mängu- ja spordiväljakud, rulapargid, kettagolfirajad, välijõusaalid ning muud avalikus kasutuses olevad kogunemiskohad.

Otsused 31.03 istungilt
Määrata Luiga kinnistu (33101:004:0644) jagamisel kaheks katastriüksuseks uutele katastriüksustele koha-aadressid ja sihtotstarbed: Elva vald, Pööritsa küla, Luiga, sihtotstarve elamumaa; Elva
vald, Pööritsa küla, Luigapõllu, sihtotstarve maatulundusmaa.
Pikendada MTÜ-ga Tõusvad Tähed ruumi asukohaga Rannu alevikus Elva tee 3 tasuta kasutamise lepingut tähtajaga kuni 25.03.2030.
Algatada Elva valla jäätmekava koostamine aastateks 2020–2026.
Lubada MTÜ Peedu Kooli Seltsi Pihlamarja Lastehoiul seoses riigis väljakuulutatud eriolukorraga mitte nõuda vanematelt osalustasu perioodil 1.04.–30.04.2020.
Lubada Elva valla koolieelsete lasteasutuste kollektiivpuhkused 2020. aastal: Elva Lasteaed Murumuna 15. juuli–16. august; Elva Lasteaed Õnneseen 1. juuni–14. juuli; Aakre Lasteaed-Algkool 22.
juuni–4. august; Rõngu Lasteaed Pihlakobar 1. juuli–31. juuli; Konguta Kool 29. juuni–2. august;
Puhja Lasteaed Pääsusilm 1. juuli–31. juuli; Valguta Lasteaed-Algkool 29. juuni–9. august; Rannu
Lasteaed Naerupesa 6. juuli–30. juuli.
Algatada Elva linnas Vikerkaare tn 24 ja Oru tn 2 Peedi kinnistute detailplaneering ning kinnitada detailplaneeringu lähteseisukohad.
Korraldada projekteerimistingimuste andmise avatud menetlus Rannu alevikus, Pirni kinnistul
katlamaja ja selle teenindamiseks vajalike rajatiste sh soojatrasside ehitusprojekti k
 oostamiseks
Salle Ritso
vallasekretär

LÜHIDALT

Elva Vallavalitsus kehtestas Jaani
12 kinnistu detailplaneeringu

E

lva Vallavalitsuse 24. märtsi istungil kehtestati Elva
linnas Jaani 12 kinnistu

detailplaneering.
Planeering näeb ette k
innistu
jagamise
kaheks
krundiks,
jagatavate kruntide sihtotstarbe

määramise osaliselt üksikelamu-,

osaliselt väikeettevõtluse hoone
maaks. Kinnistul asuv olemasolev
hoonestus säilib, jagamisel tekkivale krundile võimaldatakse ühe
hoone ehitamist.
Alal kehtib Elva linna üld
planeering, mille järgi paikneb
planeeringuala keskuse maa-alal.

See on ala, kus on tihedalt läbi
põimunud keskusesse sobivad
maa
kasutuse otstarbed (nt elamud, bürood, kaubandus, teenindus jms). Vastuvõetud detailplaneering on üldplaneeringuga
kooskõlas.
Kehtestatud detailplaneeringuga
on võimalik tutvuda valla veebilehel elva.ee/detailplaneeringud.
DETAILPLANEERINGU MAHULISE LAHENDUSE ILLUSTRATSIOON.
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17.02.2020 - 17.04.2020
HAJAASUSTUS PROGRAMMI

Müüa lõhutud küttepuid – lepp, kask,
metsakuiv kuusk. Hinnad soodsad. Elva
lähiümbruses transport hinna sees. Võtame
tellimusi ka kevadeks. Tel 511 3543

TAOTLUSVOOR

Müüa hobusesõnnikut, kojutoomisega.
2 aastat hunnikus seisnud – 3 €/kott ja
värske 3 €/kott. Koti kaal ca 30 kg. Transport
Elva. Tel 522 0627.
Täpsem info hajaasustus programmi kohta kohalikust
omavalitsusest!

Müüa hobusesõnnikut turbaga ja musta
aiamaa mulda. Tel 501 8431

Veeanalüüside teostamine
Filterseadmete valik
Filterseadme paigaldus
Survetõste seadmete
paigaldus

www.miridon.ee | tel. +372 5066 775 või +372 7362 633

Müüa küttepuud 30 cm, 40 L võrkkotis.
Tasuta vedu. Tel 5336 5372

miridon@miridon.ee | Rehepapi tee 31, Kambja vald, Tartumaa

Kasumetsa küttekontor: erinevat sorti
kvaliteetsed küttepuud veoga. Tel 529 2305.
www.kasumetsa.ee
Saeketaste ja -kettide teritus ja parandus.
Höövliterade teritus. Telefon 5198 4130.
Korstnapühkija www.tahmatont.ee
Ohtlike puude raie / hooldus / kändude
freesimine. Tel 5686 6157
Pakun tööd mõneks päevaks nädalas
(välitööd). Võivad olla ka vanemad inimesed. Tel 7 351 072
Müüa hobusesõnnikut kohaletoomisega.
Koormas 4 tonni. Tel 5666 6473

Tervitame uusi
ilmakodanikke!

Willmani OÜ ostab metsakinnistuid ja
raieõigust. Tel 510 0878, info@willmanimets.ee.
Kõik pottsepatööd, telefon 5851 9785.

Adeele Pungas

Müüa sertifitseeritud seemnekartul A sort
CAROLUS 25 või 15 kg kottides. Toidukartul
sordid ESMEE ja TIINA. Telefon 514 9244

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.

Liselle Toom

Girtel Rajaste

Eliise Elmend

sündis 12.03.2020

Kallist ema, vanaema ja ämma

Hedvig Saar't
05.08.1932 - 29.03.2019
mälestavad esimesel
surma aastapäeval
tütar ja poeg peredega.

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

Elva valla leht

sündis 18.03.2020

Lea Lõõbas

Meie mõtetes püsid Sa üha,
elad edasi meie seas

Margitte Mändma Ranele-Liisa
Puusepp

sündis 15.03.2020

sündis 12.03.2020

Soovin osta maja või elamumaad Elva
vallas. Telefon 53733266

Iko Poolamets

sündis 03.03.2020

sündis 16.03.2020

Matvei Bilous

sündis 17.03.2020

sündis 24.03.2020

Ken-Oskar Buk

sündis 25.03.2020

sündis 26.03.2020

Kenneth Niglas

sündis 27.03.2020

Melody Mesi

sündis 27.03.2020

Elva vald mälestab
Kuldar Villemson

Irene Rand

Urve Urazgalieva

Jaan Kõll

Testi Orusalu

Ilme Muru

09.05.196418.03.2020

13.12.194320.03.2020

12.10.192328.03.2020

03.03.193228.03.2020

03.10.197128.03.2020

Asta Luksepp
29.10.193230.03.2020

24.01.193129.03.2020

Linnasüdame avamine, Elva linna päev
Elva linnasüdame avamine lükkub seoses eriolukorraga edasi. Ürituse toimumise
kohta antakse infot esimesel võimalusel. "Elva linna päev" jääb sel aastal ära.

Väljaandja: Elva Vallavalitsus • Toimetaja: Triinu Paas • Küljendus: Taivo Org • Trükk: AS Printall • Kojukanne: Omniva
Tiraaž: 6550 • Kontakt: infoleht@elva.ee • Järgmine leht ilmub 27.04.2020 • Kaastöö esitamise soovist teatada 13.04 kell 15

