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Elva valla leht
Elva vallas on
koroonakriis
möödunud
rahulikult
Elva vallas on koroonakriis möödunud võrdlemisi

PANE TÄHELE

Ka looduses kehtib koroonaviiruse
vastu võitlemise valem

Kodust väljas
liikudes hoia teistest
inimestest vähemalt
KAHE meetri kaugusele.

Kodust väljas liigu üksi,
vajadusel KAHEkaupa või
perekonnaga. Sellest suuremad
kogunemised on keelatud.

rahulikult ning vallavalitsus on otsuste tegemisel läh
tunud Vabariigi Valitsuse soovitustest ja juhenditest.
TOOMAS JÄRVEOJA
VALLAVANEM, VALLA
KRIISIKOMISJONI ESIMEES

V

alla kriisikomisjon ko
guneb iga esmaspäeva
hommikul
veebisilla
vahendusel, et anda
ülevaade eelmisest nädalast, jaga
da omavahel infot ning planeeri
da järgmisi tegevusi. Valla kriisi
komisjoni koosseisu kuuluvad
esindajad Politsei- ja Piirivalve
ametist, Päästeametist, SA Emajõe
Veevärgist, AS Elva Soojusest, Elva
Varahaldusest ning vallavalitsusest.
Vald on sulgenud avalikud
mängu- ja spordiväljakud, kuid

lasteaiad hoitakse avatuna s elleks,
et kõik vanemad, kel on teenust
tarvis, saaksid oma lapsed tuua
lasteaeda. Rõhutame, et siiski
peaksid kõik, kel on see võimalus,
jätma lapsed koju. Vallavolikogu
vabastas lastevanemad aprilli- ja
maikuu lasteaiakohatasust.

Suuri rahvakogunemisi
pole olnud
Vallas ei ole olnud eriolukorra ajal
suuri rahvakogunemisi, mis on

märk sellest, et inimesed järgivad
eriolukorraga antud soovitusi ja
juhiseid. Nii vallavalitsusele kui ka
politseile on olnud murekoht noor
te kogunemised – noored kipuvad
siiski rühmadesse kogunema ning
siis ei järgita ka enam 2+2 reeglit.
Vallavalitsuse ametnikud on jäl
ginud vallas olevat olukorda ning
andnud vajadusel kogunemistest
teada politseile.
Muret on tekitanud ka eakate
koduspüsimine, sest avalikus ruu
mis on siiski näha väga palju ea
kaid inimesi ringi liikumas. Kuna
eakad on koroonaviiruse riski
rühm, on äärmiselt oluline, et ka
nemad püsiksid kindlasti kodus.
Kui on tarvis abi vajalike toidu
ainete või ravimitega, siis palume
pöörduda kas oma lähedaste või
vallavalitsuse sotsiaal- ja tervise
osakonna poole.
Piirkonnapolitseinikud on kriisi
komisjoni koosolekutel a
ndnud
edasi info, et nad tegelevad jooks
valt ka nende inimeste kontrolli
misega, kes on karantiinis ning
peavad viibima kodus. Politsei and
metel ei ole kasvanud Elva vallas
lähisuhtevägivalla juhtumite arv.
Vallavalitsuse
sotsiaalja
tervise
osakond on varustatud
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Otsi jalutamiseks või
sportimiseks koht,
kus on vähe inimesi.
Kui lähedalasuvas
parklas on üle 10 auto,
vali teine koht.

Ära jäta taskurätikuid,
joogitopse või muud
prahti avalikku
kohta vedelema.

Haigena
püsi kodus!

Hooli keskkonnast
ja teiste tervisest!

Kaitse ka looduses liikudes end ja oma lähedasi!
koroonaviirus.ee

✆1247 kriis.ee

Praeguses olukorras on kindlasti oluline,
et kõik inimesed püsiksid võimalikult
palju kodus, sest just nii saame üheskoos
tõkestada koroonaviiruse levikut.
vajaminevate kaitsevahenditega,
samuti on vajalik kogus ole
mas valla hooldekodudel ja Elva
haiglal.
Vallavalitsus jagas märtsis
toimetulekuraskustes
peredele
toiduabipakke – paki said 90 peret
üle valla ning sellega sai toiduabi
247 last üle valla. Abivajajatele ja
gatakse ka Euroopa Liidu toiduabi
pakke ja Toidupanga toidupakke.
Eriolukorra ajal on kasvanud
koduteenuse klientide arv 20%.
Sotsiaal- ja terviseosakond kogub
jätkuvalt lasteaedadelt ja kooli
delt infot toimetulekuraskustes
perede kohta. Kui kellelgi on seo
ses eriolukorra või toimetulekuga

 uresid, palume kindlasti pöör
m
duda sotsiaal- ja terviseosakonna
poole.

Vallavalitsus jagab
jooksvalt infot
Vallavalitsus on eriolukorra ajal
jaganud oma infokanalites jooks
valt olulist informatsiooni (nii
Vabariigi Valitsuse kui ka Elva
Vallavalitsuse) ning valla eri piir
kondadesse on infotahvlitele ja
bussipeatustesse üles pandud ko
roonakriisi puudutav teave. Samu
ti on valla sotsiaaltööspetsialistid
ja hooldustöötajad jaganud valla
valitsuse kokkupandud eriolu
korra i nfolehte.

Sotsiaaltöö
spetsialistide
kontaktid
» sotsiaaltööspetsialist
Elo Kasetalu (Konguta
piirkond): tel 523 9389,
elo.kasetalu@elva.ee;
» sotsiaaltööspetsialist
Ene Sõber (Rõngu piir
kond): 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 terviseosa
konna juhataja Milvi Sepp:
tel 515 4872,
milvi.sepp@elva.ee.

Jagame igal nädalal valla infoka
nalites (koduleht, Facebook ja val
la äpp) kokkuvõtteid valla kriisi
komisjoni koosolekutest. Samuti
jagame nendes kanalites jooksvat
infot. Anname valla olukorrast ja
kriisikomisjoni tegevustest teada
kindlasti ka valla infolehes.

Oluline on püsida kodus
Praeguses olukorras on kindlasti
oluline, et kõik inimesed püsiksid
võimalikult palju kodus, sest just
nii saame üheskoos tõkestada ko
roonaviiruse levikut. Kindlasti on
praegune olukord keeruline ja eba
mugav, kuid mida rohkem meist
igaüks järgib eriolukorra juhiseid
ja piiranguid, seda kiiremini saame
naasta tavapärasesse ellu.
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HARIDUS

Elva valla lasteaiad leiavad eriolukorras
õppetööks nutikaid lahendusi
Vallavalitsus uuris Elva
valla lasteaedadelt,

1

kuidas on nemad
eriolukorras korraldanud

Lasteaedade
põnevad tegevused
pildis
1

lasteaedade töö ning
kuidas suheldakse

2

lastega.

K

onguta kooli lasteaed kasutab
lastega
sideme hoidmiseks näi
teks Zoom-keskkonda,
kus toimuvad iga päev õ
 ppetunnid
koolieelikutele. Nii kohtutakse
eriolukorras interneti vahendusel
üksteisega päriselt ning nähakse
nii kaaslasi kui ka vanemaid.
Samuti on lasteaia rühmadel
kasutuses Eliisi keskkond, aga ka
oma blogid, kus jagatakse m
 uusikaja liikumisõpetaja videoid, näidis
trenne, aga ka killukesi laste iga
päevastest tegemistest. Konguta
Kooli direktor Liina Tamm ütles,
et vanemaid toetatakse blogi va
hendusel, aga ka teiste digitaalse
te lahenduste abil. „On suur rõõm,
et tänase seisuga on meie kolmes
rühmas lõppenud ka arenguvest
lused. Neid vestlusi on peetud õues
distantsi hoides, Skype's ja teiste

videosildade vahendusel ning ka
telefoni teel," kirjeldas Tamm.
Konguta kooli lasteaiarühmade
blogides annavad õpetajad laste
le tagasisidet, postitavad fotosid
ja küsitlusi. Nii õpetatakse lapsi
ja 
tehakse koostööd vanematega
ning aidatakse laste aega sisustada.
Direktori sõnul on üheskoos
õpetajatega leitud veel üks tore
digi
vahend: kalender, mida aita
vad videosisuga täita õpetajad ja
õpetaja abid. „Kalendris avaneb iga
päeva uus aken ja keegi ei tea, mis
sealt täpselt välja tuleb – võib-olla
mõni muinasjutt, laul, ülesanne
või harjutus. See on koht, kus ma
näen arenevat õpetajate loovust
keerulises olukorras."
Liina Tamme sõnul on perede
tagasiside olnud lasteaiale üldju
hul positiivne. „Eriti armas on vaa
data kõrvalt, kuidas kooli
eelikud
osalevad videokonverentsil, nii
nagu nad seda kokkusaamist ise
nimetavad." Tema sõnul aitab

2
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Murumuna Lasteaed
pani kasvama vahvad
murupead.
Järve Lasteaed käis väljas
kevade otsimas – põnev
aadrejaht, mida lapsed
armastavad.
Konguta lasteaialapsed
meisterdasid ise kevadet.
Rõngu lasteaia Pihla
kobar õpetaja tegi keele
ja kõne ning matemaati
ka arendamiseks mängu
piimapakikorkidest.

			

3

4

Fotod: erakogu

Zoom-keskkonnas kohtumine hoi
da lapsi ja peresid koos ning kol
lektiiviga ühenduses. Peale selle on
rühmadel olemas oma Facebooki

grupid, kus saavad vanemad anda
tagasisidet nii ülesannete, tegevus
te kui ka muu kohta.
Elva Järve lasteaia õpetajad kasu
tavad lastega suhtlemisel peamiselt
Facebooki gruppe, sest kiire info
liikumiseks on olnud just see kanal
kõige efektiivsem. Eliisi kasutatak
se peamiselt tööplaani jagamiseks.
Lasteaia direktori 
kohusetäitja
Teele Kravtšenko ütles, et lastega
kohtutakse ka kolm korda näda
las Zoom-keskkonnas, kus tehakse
üheskoos hommikuringi. „Kolm
korda on täiesti piisav, et hoida nii
laste kui ka v
 anematega sidet ja olla
nende jaoks olemas," ütles ta.
Kravtšenko sõnul on eriolukor
ras võimalik käsitleda kõiki vald
kondi, õpetajatel tuleb lihtsalt
teema kohandada vastavasse kesk
konda. „Kasutame erinevaid video
salvestisi, püüame olla ülesannetes
loomingulisemad ja arvestada ko
duste võimalustega," tõi ta näiteid.
Järve lasteaia lapsed harjutavad
ka kevadpeo kava õpetajate tehtud
õppevideo abil. „Video abil saavad
nad kodus tantsu harjutada ning
hommikuringides kordame seda
ühiselt üle." Peale selle on Zoo
mi abil loetud lastele hommiku

ringides muinasjuttu, antud loo
mingulisi ülesandeid ja arutletud
praeguse olukorra üle. „Lapsed

on saanud rohkem näidata kodu
seid tegevusi ja tutvustada oma
lemmikmänguasju ja -raamatuid."
Ka lastevanemad ise on algata
nud toredaid õuetegevusi lasteaia
Facebooki grupis. „Oleme saanud
tagasisidet, et lapsed väga ootavad
hommikuringe ning loevad päevi,
mil saaks jälle sõprade ja õpetaja
tega ekraani vahendusel kohtuda."
Rõngu lasteaia Pihlakobar õpe
tajad suhtlevad laste ja nende
vanematega peamiselt Facebooki

gruppides – igal rühmal on oma
kinnine grupp ja suhtlus käib laste
vanemate kaudu. Mõned vanemad
eelistavad suhelda Eliisi kaudu ning
osad suhtlevad ka telefoni teel.
„Distantsõppetegevustes osale
mine on soovituslik ja mitte ko
hustuslik. Igas rühmas on teatud
aktiivne tuumik, kes osaleb meel
sasti kõigis õpetajate suunatud
tegevustes," kirjeldas Rõngu laste
aed Pihlakobar direktor Marge
Jaasi-Tamm.
Pihlakobara õpetajad jagavad
Facebooki gruppides huvitavaid
meisterdamisvideoid,
liikumis
tegevusi, linke looduskaamerate
le ja põnevatele tegutsemiskesk
kondadele (nt lastejooga keskkond;
Jääaja keskuse töölehed jms). „Pea
le selle muidugi erinevad muinas
juttude kuulamise lingid, tegevus
ülesanded ja erinevad konkursid.
Ühes rühmas peavad lapsed näiteks
päevikut," rääkis Jaasi-Tamm.
Logopeed saadab igal nädalal
lastele töölehti ja harjutusüles
andeid postiga koju, muusika
õpetaja jagab kuulamisülesandeid,
pillimeisterdamise ideid ja laulu
videoid. „Hellenurme rühma õpeta
ja valmistab igale lapsele k
 omplekti
nädala tegevustega ja viib neile
koju postkasti," ütles direktor.
Peale selle on õpetajad jaga
nud informatiivset ja toetavat
teavet koroonaviiruse ja praegu
se olu
korra kohta. „Eriolukorra
ga on tekkinud toredad projektid
nagu näiteks live-esinemised ning
arengu
vestluste tegemiseks on
mõned õpetajad kasutanud ka vi
deosilda."
Direktori sõnul on eriolukorrast
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tingituna nüüd õ
 petajatel roh
kem aega erinevate valdkon
dade arendamiseks sobilike
õpimängude väljamõtlemiseks
ja õppevahendite meisterda
miseks. „Samuti oleme käi
vitanud kolleegilt kolleegile
suhtluskausta internetis, kus
omavahel ideid jagame ja arut
leme," lisas Jaasi-Tamm.
Elva lasteaed Murumuna
kasutab laste ja nende vane
matega suhtlemiseks samuti
Eliisi, lasteaia Facebooki ning
e-posti. Direktor Kadri Joosti
sõnul jälgivad vanemad laste
aia Facebooki lehte hoolega ja
vanemad on ka aktiivsed osa
lejad. „Hoolimata keerulisest
ajast kutsusime märtsis vane
maid osalema virtuaalsel foto
konkursil „Märka märtsi" ja va
nemad saatsid konkursile väga
aktiivselt oma pilte," 
rääkis
Joost.
Kõige rohkem k
asutatakse
laste ja nende vahematega
suhtlemiseks siiski F
acebooki
gruppe ja blogisid. Blogides
tehakse erinevaid üleskutseid,
jagatakse ideid ja mõtteid tege
vusteks. „Õpetajad on koos
tanud lastevanematele abi
materjale, kuidas j
uhendada
last õppimisel ja mida selle
juures silmas pidada," ütles
Joost.
Lasteaial on käsil põnev
„Herneprojekt" ning sellest
osa võtvate rühmade õpeta
jad on saatnud lastele fotosid
herneste arengust ning jaga

nud soovitusi koduseks taime
kasvatuseks, kirjeldas direktor.
„Peale selle on näiteks Karukes
te rühma õpetajad vähemalt
üks kord nädalas korraldanud
videosilla abil hommikuringi,
kunsti, matemaatika ja ema
keele tegevusi. Nii mõnigi
rühm on saanud sellest innus
tust ja hakanud samuti tegevu
si video vahendusel korralda
ma," rääkis direktor.
Õpetajad jagavad ka oma
vahel ideid erinevatest tehni
katest ja moodustest, mida on
leitud sotsiaalmeediast või in
ternetist. „Liikumisõpetaja tegi
esimest korda ise õppevideo –
filmis, monteeris ja laadis You
tube'i. Samuti on kõik õpetajad
osalenud esimestel veebikoos
olekutel ja seetõttu on tekki
nud julgus neid ka ise korral
dada," ütles Joost ja lisas, et sel
nädalal alustavad veebipõhiste
arenguvestlustega kaks rühma.
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Keskkonnaministeerium otsib
taas keskkonnakäppasid
kaasamine ja Innukas innovaator.
Viimane on eriauhind, mis a ntakse
tegevuste eest, mille käigus on
leitud uudseid/leidlikke lahen

dusi keskkonnateemade käsitle
misel, olgu selleks siis lõimumine
erinevate ainevaldkondade vahel,
keskkonnasõbralikkust edendavad
uuringud, vaatlused, leiutised,
kampaaniad, koostöö lastevane
mate ja ettevõtetega vms.

Soovita tublisid tegijad
oma kogukonnast

Foto: Viktor Burkivski

EELMISE AASTA KESKKONNAKÄPA KONKURSI AUHINNAD.

Eriolukorrast ja koroonalainest hoolimata ei ole keskkonnahoidlik tegevus
kuskile kadunud ja seepärast kutsume kõiki haridusasutusi ja keskkonna
hariduse organisatsioone osalema Keskkonnakäpa konkursil.

K

andideerida saab 10.
maini ja kõigi kandidaa
tide seast valib laureaa
did välja žürii. Peale selle
saavad kõik inimesed valida oma
lemmiku 18.—31. maini kestval rah
vahääletusel.
Keskkonnakäpa konkurss on
keskkonnasõbraliku
haridus

tegevuse tunnustamiseks alga
tatud konkurss. Konkursile sobi
vad esitamiseks kõik algatused,
mis aitavad kujundada inimesi
keskkonnasõbralikumaks ja -tead
likumaks ning mis muudavad meie
ümbrust paremaks. O
 odatud on
projektid, mis on uudsed, ressursi
säästlikud ning avaldavad head

Esimesse klassi
astumine
Elva valla koolides on
alanud esimesse klassi
astujate avalduste
vastuvõtmine. Avaldus
tuleb esitada otse koolile.

E

simesse klassi võetak
se vastu laps, kes jooksva
aasta 1. oktoobriks saab

7-aastaseks. Seoses eriolukorraga
võtavad koolid praegu vastu ai
nult elektroonilisi avaldusi, aval
duste lisad saab viia hiljem. Avalduste vormid ja täpsem info on
leitav koolide kodulehtedelt.

Kooli vastuvõtmiseks on vaja
esitada:  
» lapsevanema taotlus (blankett
kooli veebilehel);  
» esimesse klassi astuja foto (3 x
4 cm) või digifoto;
» tervisekaart;
» koolivalmiduse kaart;
» haridusliku erivajadusega
lapse korral koolivälise
nõustamismeeskonna soovi
tus, rehabilitatsiooniplaani
olemasolul selle ärakiri;
» lapsevanema ja lapse isikut
tõendava dokumendi koopiad.

mõju keskkonnale ja kasvatavad
osalejate keskkonnateadlikkust.
Kokku
on
konkursil
viis
kandideerimise rühma: lasteaed,

õpilas
rühm/klass, õpetaja, kool
ning keskkonnaharidust pakkuv
organisatsioon. Kandideerida saab
kategooriates Tubli tegutseja, Tark
tarbija, Õnnelik õpe, Kogukonna

(koopiad on võimalik teha
koolis kohapeal).
Koolikohustuslikust east noo
rem laps võetakse kooli vastu,
kui koolieelne lasteasutus on
hinnanud lapse k
oolivalmidust
ning vanem on teavitanud
valla
valitsust õppima asumise
soovist enne käimasoleva aasta
1. maid. Teavituseks tuleb saata
vabas vormis teade e-aadressile
elva@elva.ee.
Laps, kes peaks sel aastal kooli
minema, kuid ei ole saavutanud
õpingute alustamiseks vajalikku
koolivalmidust, võib koolivälise
nõustamismeeskonna soovituse
alusel asuda koolikohustust
täitma üks õppeaasta hiljem.

Sellise soovituse saamiseks tuleb
vanemal
pöörduda koolivälise
nõustamismeeskonna poole.

Kandidaate saab esitada 10. mai sü
daööni konkursi kodulehel asuva
ankeediga (keskkonnatunnustu
sed.ee/et/keskkonnakapp). Kesk
konnakäpa veebilehelt leiab lisa
infot ka kandideerimistingimuste
kohta. Esita oma kandidatuur või
soovita meile tublisid tegijaid oma
kogukonnast!
2014. aastast korraldatavat kon
kurssi korraldas esimesel kahel
aastal Keskkonnaamet ning seda
Euroopa sotsiaalfondi programmi
„Keskkonnahariduse arendamine"
toel. 2016. aastast korraldab kon
kurssi Keskkonnaministeerium.
Viie aastaga on konkursile esi
tatud keskmiselt 115 projekti aastas
ning kokku on välja antud 148 tun
nustust ehk keskkonnakäppa.

KOOLIDE
KODULEHED
» Elva Gümnaasium:
elvag.edu.ee
» Konguta Kool:
konguta.edu.ee
» Palupera Põhikool:
palupk.edu.ee
» Puhja Kool: puhja.edu.ee
» Rannu Kool:
rannu.edu.ee
» Rõngu Keskkool:
rongu.edu.ee
» Valguta Lasteaed-Alg
kool: valguta.edu.ee
» Aakre Lasteaed-Algkool:
aakre.edu.ee
» TERA Peedu kool:
peedukool.edu.ee
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Pered vabastatakse
ajutiselt lasteaiatasust

LÜHIDALT

Elva vald toetab
kultuurikollektiivide
rahvariiete soetamist

13. aprillil toimus Elva

E

Vallavolikogu e-istung,
kus otsustati seoses
Eestis väljakuulutatud
eriolukorraga vabastada
vanemad aprilli- ja mai
kuu lasteaiakohatasust.
Otsus võeti vallavoli
kogus vastu 23 poolt
häälega.

E

lva vallavanem ja val
la kriisikomisjoni esi
mees Toomas Järveoja
ütles, et vallavalitsus tegi
kohatasust vabastamise ettepane
ku selleks, et tulla lastevanematele
keerulises olukorras vastu. „Kuigi
hoiame vastavalt Vabariigi V
 alitsuse
soovitusele
lasteaiad
avatuna,
leiame, et pidime siinkohal vanema
tele vastu tulema,“ ütles Järveoja.
Vallavanem lisas, et vallava
litsus soovitab siiski lapsi mitte
lasteaeda tuua ja teha seda vaid

äärmisel v
 ajadusel. „Ainult võima
likult 
palju kodus olles suudame
praegusest olukorrast kiiresti välja
tulla ja kogu elanikkonna tervist
üheskoos hoida ning kaitsta,“ ütles
vallavanem.
Elva abivallavanem Marika Saar

VALLAVALITSUSEL ON ÕIGUS PIKENDADA LASTEAIA
KOHTASU MAKSMISEST VABASTAMISE PERIOODI.

ütles, et see otsus on kindlasti pal
judele peredele oluline. „Koroona
kriisile järgnev majanduskriis alles
hakkab hoogu koguma ning loo
dame, et see otsus kompenseerib
vanematele märtsikuu kohatasu

eest saadud arve.“

Õigus maksevaba
perioodi pikendada
Abivallavanem rõhutas, et kui
kellelgi on raskusi märtsikuu koha
tasu maksmisega, siis palub ta
kindlasti pöörduda vallavalitsuse
sotsiaal- ja terviseosakonna poole.
Vallavolikogu andis vallavalit
susele õiguse p
ikendada lasteaia
kohatasu maksmisest v
 abastamise
perioodi, kui eriolukorrast tulene
valt tekib seesugune vajadus.
„Kuna me ei tea, kui kaua täpselt

Foto: Bigstock

Eestis kehtestatud eriolukord kes
tab, palusimegi vallavolikogult
volitust, et vallavalitsus saaks
eriolukorra pikenemisel vabastada
vanemad osalustasu maksmisest
ka pikemal perioodil,“ rääkis Saar.
Vallavalitsus otsustas 18. märt
sil vabastada lastevanemad laste
hoidude ja Elva Muusikakooli ning
Elva Huviala- ja Koolituskeskuse
aprillikuu kohatasudest. Vastavad
otsused vaatab vallavalitsus seoses
eriolukorra pikenemisega üle.
Vallavolikogu otsus tähendab, et
valla eelarvesse ei laeku aprilli- ja
maikuus planeeritud ligi 46 000
eurot. Elva vallas on kehtestatud
lasteaiakohatasu ühes kuus: Aakres
20 eurot, Valgutas, Rõngus ja Puh
jas 25 eurot, Rannus ja Kongutas 30
eurot ning Elva linnas 40 eurot.

lva
Vallavolikogu
muutis 13. aprillil toi
munud istungil Elva
valla projektitoetuse taot
lemise korda, et tulevikus
oleks võimalik t
oetust
taotleda ka rahvariiete soe
tamiseks. Otsus võeti vastu
24 poolthäälega.
Foto:
TAOTLUSVOORU
Kayvo
Muudatuse eesmärk on
TÄHTAEG ON 17. MAI.
Kroon
toetada rahvariiete soeta
misel Elva valla kultuurikollektiive, kes osalevad laulu- ja tantsu
peol. Toetust võib kasutada nii rahvariiete kui ka rahvariide kanga
ostmiseks ja riiete valmistamiseks.
Projektitoetuse taotlemise kord näeb ette, et rahvariiete puhul
peab olema tegemist Elva valla territooriumile jäävate ajalooliste
kihelkondade autentsete esinemis- ja esindusrõivastega.
Elva abivallavanem Marika Saar ütles, et rahvarõivaste soetamist
otsustati toetada seetõttu, et Elva vald soovib anda oma panuse
rahvakultuuri säilimisse. „See võimaldab näidata meie piirkonna
rikkalikku kultuuripärandit. Väärtustame väga kõigi meie kollek
tiivide panust unikaalse laulu- ja tantsupeo traditsiooni jätkamisel.“
Elva vallal on selleks aastaks rahvariiete soetamise toetamise eel
arve 8000 eurot, mida on võimalik uue korra järgi eraldada. „Loo
mulikult ei ole see piisav, et tagada kõikidele kollektiividele rahva
rõivad, kuid iga-aastase järjepideva toetusega on võimalik minna
suur samm edasi,“ sõnas Saar.
Toetust rahvariiete soetamiseks saavad taotleda nii laulukoo
rid, tantsurühmad, rahvamuusikakollektiivid ja puhkpilliorkestrid
ning seda nii vallavalitsuse hallatavate asutuste kui ka vabasektori
kultuurikollektiivid.
2020. aasta taotlusvooru tähtaeg on 17. mai, järgnevate aastate
eelarve taotlemise tähtaeg on 1. november.
Lisainfo: Marika Saar, abivallavanem
marika.saar@elva.ee või tel 522 7013

Elva valla lihavõtete fotokonkursi võitjad on selgunud

A

prilli alguses kuulutasi
me Elva valla Faceboo
kis välja valla lihavõtete
foto
konkursi, kuhu oli võimalik
pilte saata 13. aprillini. Hääleta
mine toimus Elva valla Facebookis,
kus oli kõigil võimalus anda oma
lemmikutele hääl ajavahemikus 14.
aprill kuni 20. aprill.
Konkursile
saatsid
kümme
inimest kokku 13 fotot.
» I koha sai Ave Holtsmeri, fotoga
„Joonistasin munale Rõngu las
teaed Pihlakobarat meenutava
sümboli" – 182 häält.
» II koha sai Ave Kütt, fotoga "Meie
pere munadepüha pilt enda välja

mõeldud ja tehtud mururotiga.
Miks mitte ei võiks see sümbo
liseerida Elvat – väike, viljakas,
ilus ja roheline?" – 114 häält.
» III koha sai Liivi Menning, foto
ga "Pildil sööb Kalev Menning
vend Brock Menningu värvitud
muna" – 60 häält.
Konkursi võitjaid ootavad valla
meened ja nendega võetakse otse
ühendust.
Suur tänu kõigile, kes saatsid
oma foto konkursile ning ka neile,
kes olid fotokonkursi žürii ning
andsid oma lemmikutele hääle!

I KOHT.

Foto: Ave
Holtsmer

II KOHT.

Foto: Ave
Kütt

III KOHT.

Foto: Liivi
Menning
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Elva Elamusfestival kutsub külla
Tartumaa loovettevõtjaid
Sel aastal toimub
22. augustil kolmas Elva
Elamusfestival ning
oodata on varasemast
palju rohkem.
MARGIT KINK
KULTUURISPETSIALIST

N

imelt laieneb festivali
programm ning sel kor
ral tutvustavad peale
Elva valla ettevõtjate
oma tooteid ja tegevusi kõik Tartu
maa valdade loomemajandusega
tegelevad ettevõtted.
Elva Elamusfestival on kogu
päeva toimuv mess koos selle juur
de kuuluva meluga, kus Tartumaa
loomemajandusega tegelevad ette
võtted pakuvad elamusi, korralda
vad töötube ning tutvustavad see
läbi oma tooteid ja teenuseid.

Oodatud on kõik elamusi
pakkuvad tegijad
Festivalile on oodatud osalema
kõik loomemajandusega tegelevad
ettevõtted, kes tegelevad arhitek
tuuri, disaini, etenduskunstide,
filmi, kirjastamise, kultuuripärandi
ja käsitöö, muusika, meelelahutus
tarkvara ning reklaami valdkonda
des. Oodatud on ka kõik teised
elamusi pakkuvad tegijad (sh
maitseelamuste pakkujad) ning
ettevõtted, kes töötavad tihedalt
koos teiste loomeettevõtetega (sh
turismiteenuste pakkujad).
Elva elamusfestival loob suure
pärase võimaluse turunduseks ja
loome
ettevõtete laiemaks tutvus
tamiseks.

Lastealal tutvustatakse
huvitegevusi
Peale ettevõtjate messi toimub veel
laste- ja noorteala 
huvitegevuse
mess, kus tutvustavad erinevad
Tartumaa spordiklubid, noorte

koostöös Tartumaa noorsootöö
tajatega. Noored saavad osaleda
erinevates töötubades, tutvu
da erinevate vaba aja veetmise
võimalustega ning peale selle
on rannaalale koondatud sport
lik-meelelahutuslikud tegevused.
Noortelaval astuvad üles noored
kogu maakonnast.

Õhtupoolikul algab
kontsertprogramm

ELVA ELAMUSFESTIVAL ON KOGU PÄEVA TOIMUV
MESS KOOS SELLE JUURDE KUULUVA MELUGA.

keskused, huvikoolid jt oma huvi
tegevuse võimalusi. Lasteala on
selle üks osa, mis paikneb Elva
Laste- ja Perekodu hoovil ning

sinna p

laneeritakse tegevusi, mis
on suunatud eelkooli- ja algkooli
ealistele lastele ning nende
vanematele. See annab võimaluse
tutvuda erinevate huvitegevuse
võimalustega nii Elva vallas kui ka
mujal Tartumaal. Näiteks tutvus

Foto: Jaak Jänes

tab seal oma tegevusi töötubadega
Elva Huviala- ja Koolituskeskus.
Kindlasti on sel alal ka lastele mõel
dud atraktsioonid, näomaalingud
ja palju muud põnevat. Lasteala on
avatud kell 11–15.

Noortealal saab osaleda
töötubades
Noorteala tegevuste eest hoo
litseb Elva valla noortevolikogu

Elva Elamusfestivali messilaval
saab näha valdade kontsertprog
rammi. Samuti korraldatakse
messil konkursse ja võistlusi.
Mess kestab kell 13—18, misjärel
algab õhtune kontsertprogramm
Verevi järve rannaplatvormil.
Õhtuse kontserdi peaesineja on

Svjata Vatra ning õhtu lõpetab ilu
tulestik.
Taas toimub eelmisel aastal
menukaks osutunud külastaja

mäng Bingo, mille osalejate vahel
loositakse välja auhindu. Mess on
kõigile tasuta!
Kõikidel
ettevõtjatel,
kes
soovivad messile tulla, palutakse
ühendust võtta Elva valla kultuuri
spetsialisti Margit Kingiga, te
lefonil 5855 3137 või e-aadressil
margit.kink@elva.ee

VALLAVALITSUSE 7.04 JA 14.04 ISTUNGITE OTSUSED

7.04 istung
Maa
Määrata Koke kinnistu (66601:003:
0068) jagamisel neljaks katastri
üksuseks uutele katastriüksustele
aadressid ja sihtotstarbed: Elva
vald, Neemisküla, Koke, siht
otstarve elamumaa; Elva vald,
Neemisküla, Kokenurme, sihtots
tarve maatulundusmaa; Elva vald,
Neemisküla, Kokepõllu, sihtots
tarve maatulundusmaa; Elva vald,
Neemisküla, Kokemetsa, sihtots
tarve maatulundusmaa.
Määrata Rannu alevikus, Bus
sijaama kinnisasjaga piirnevale
maaüksusele koha-aadressiks Elva
vald, Rannu alevik, Nurga, sihtots
tarbeks maatulundusmaa.
Anda MTÜ-le Aakre Külaselts
luba paigaldada Kohaliku oma
algatuse programmi meetmest 2.1.
"Elukeskkonna ja kogukonnatee
nuste arendamine" projektitaot
lusega soetatavad korvpallikonst
ruktsioonid ja väliatraktsioonid
Aakre külas Mõisa tee 12 tähtajaga
kuni 31. mai 2027.

Sõlmida OÜ’ga Maja Ehitus 24
notariaalne
ostu-müügileping
kinnistu Elva vald, Puhja alevik,
Reku tee 3 müümiseks.

Muu
Anda korteriühistule Elva linn,
Kirde 12 toetust summas 1740 €
jäätmemaja rajamiseks.
Anda OÜ-le EESTIIL üürile mitte
eluruum nr 16 endises 
Rannu
vallamaja (Vallapalu küla) hoones
üüriga 1 euro/m² kuus.
Lammutada Elva valla oman
dis olev kasutusest välja langenud
hoone aadressil Vaga maantee 14,
Rõngu alevik, Elva vald.
Kinnitada riigihanke „Konguta
kooli ja lasteaia ruumide laiendus
ja osaline rekonstrueerimine“ ja
„Elva valla kruusateede katendite
uuendamine“ alusdokumendid.
Korraldada Tamme külas Hälli
mäe tee 10 kinnistul abihoo
ne ehitusprojekti koostamiseks
projekteerimistingimuste andmi
se avatud menetlus.
Algatada Elva linnas J. Kärneri
tn 18, J. Kärneri tn 18c ja Jaan Kär

5

neri tänav T6 kinnistute detail
planeering.

jekteerimistingimuste
avatud menetlus.

andmise

Maa

14.04 istung
Avalikud üritused
Lubada Vana Baskini Teater OÜ-l
korraldada 6.–8. augustil 2020 kell
19–21.15 Elva vallas, Uderna külas,
Vaikse järve ääres avalik üritus
suvelavastus "Metsas ei kuule su
karjumist keegi". Avaliku ürituse
korraldamise eest vastutav isik on
Aarne Valmis (tel 503 0234, aarne.
valmis@gmail.com).

Hanked ja ehitus
Kinnitada riigihanke „Peedu tee, J.
Kärneri, Lootuse tn ehitus“ alus
dokumendid.
Anda projekteerimistingimused
Elva, Õuna tn 1a kinnistul ärihoo
ne ehitusprojekti koostamiseks.
Korraldada Rõngus, Aia tn
3a kinnistul katlamaja ja selle
teenindamiseks vajalike rajatiste

ehitusprojekti koostamiseks pro

Määrata Kleini (69401:002:0193)
ja Kleini juurdelõike liitmisel uue
moodustavata
katastriüksuse
koha-aadress ja sihtotstarve: Elva
vald, Rannakülaküla, Kleini, siht
otstarve elamumaa.
Määrata Pihti kinnisasjaga piir
neva maaüksuse koha-aadressiks
Elva vald, Koruste küla, Väike-Pih
ti ja sihtotstarbeks elamumaa.
Määrata Elva vallas Elva linnas
planeeritud nimeobjektile ruumi
kuju ja kohanimi Järve põik.
Määrata Järve tn 9 kinnistu
(17001:005:0049) jagamisel seits
meks katastriüksuseks uutele
katastriüksustele koha-aadressid
ja sihtotstarbed. Vaata täpsemalt
14.04.2020 Elva Vallavalitsuse
korraldusest 2-3/268.
Määrata
Koruste
külas,
Pirkase mesila katastriüksuse

(69402:004:0282) sihtotstarbeks
100% elamumaa.
Seada isiklik kasutusõigus täht

ajatult Elektrilevi OÜ kasuks Elva
linn, Lepa tänav (17005:002:0046),
ala suurus on 18 m².
Anda MTÜ-le Rannaküla Rand
luba paigaldada Elva vallale kuu
luvale maa-alale Kohaliku omaal
gatuse programmi meetmest "Elu
keskkonna ja kogukonnateenuste
arendamine" projektitaotlusega
soetatav Rannaküla suvilate hüd
rant tähtajaga kuni 31. mai 2027.

Muu
Eraldada projektitoetus MTÜ-le
Seiklushunt 300 € projektiks Elva
rogain ja MTÜ-le Elva Naisselts
300 € projektiks Lauluansamb
li "Helisev Horoskoop" kevad
kontserdi korraldamiseks.
Muuta hajaasustuse programmi
2020. a koosseisu ning arvata
komisjonist välja komisjoni liige
Kristjan Vilu.
Loe lähemalt: elva.ee
Salle Ritso
vallasekretär

6
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Riik hakkab maksma toetust
erivajadustega laste vanematele
Vabariigi Valitsus

kokkuleppele jõuda ning töö- või
käsundiandja peab kokkuleppe
fikseerima töötamise registris.

kiitis heaks toetuse
määramise erivajadusega

Saadetakse teavitus

last kasvatavale
vanemale. Toetuse
eesmärk on võimaldada
asendussissetulek
vanemale, kes peab
tulenevalt eriolukorrast
erivajadusega lapse
kasvatamise tõttu olema
ajutiselt töölt eemal.

H

aridusasutuste kaugõp
pele üleminek tähen
dab oluliselt suuremat
koormust erivajadusega
laste vanematele, sest lapse erivaja
dus eeldab täiendavat järelevalvet
ja tuge nii õppimisel kui ka hool
dustoimingutel, mistõttu peavad
vanemad ajutiselt töölt ära tulema.
„Samuti on mõnedel erivajadusega
lastel nõrgenenud immuunsus, mis
asetab nad COVID-19 riskirühma

OSADEL ERIVAJADUSEGA LASTEL ON NÕRGENENUD
IMMUUNSUS, MIS ASETAB NAD RISKIRÜHMA.

ning on mõistetav ja soovitatav, et
olukorras, kus kaugtöö pole võima
lik, jäävad vanemad ajutiselt töölt
eemale ning riik pakub neile pere
dele tuge eriolukorra ajal toimetu
lekuks.“ ütles sotsiaalminister Kiik.
Erivajadusega lapse vanema
toetusele on õigus inimesel, kes
kasvatab immuunpuudulikkusega,

Foto: Bigstock

raske või sügava puudega või
teatud haridusliku erivajadusega

last ning kes on töötamise registri
andmetel palgata puhkusel või kel
le võlaõigusliku lepingu täitmine
on peatatud. Toetuse saamiseks tu
leb seega vanemal ja tööandjal või
tööd võimaldaval isikul puhkusele
jäämises või lepingu peatamises

Toetuse suurus on 70% lapse
vanema eelmise kalendriaasta
ühe kalendripäeva keskmisest sot
siaalmaksuga maksustatud tulust.
Toetuse miinimumsumma ühes
kuus on 540 eurot ja maksimum
summa 1050 eurot. Toetust
makstakse tagasiulatuvalt alates
vanema tasustamata puhkuse
või võlaõigusliku lepingu täitmi
se peatamise päevast, kuid mitte
varasemast kui 12.03.2020.
Sotsiaalkindlustusamet saadab
erivajadusega lapse vanematele
toetuse saamise võimaluse kohta
teavituse ja alates 13. aprillist ka
iseteeninduse pakkumuse. Vanem
peab toetuse saamise sotsiaalkind
lustusameti iseteeninduses kinni
tama.
Toetuse saamise täpsemad
tingimused on kirjas sotsiaal
kindlustusameti kodulehel sot
siaalkindlustusamet.ee/et/erivajadusega-lapse-vanema-erakor
raline-toetus.

Terviseamet muutis testimise põhimõtteid
Terviseamet uuendas
testimise strateegiat
ning alates 8. aprillist
said perearstid õiguse
põhjendatud kahtluse korral
suunata testimisele kõiki
koroonaviirusele viitavate
sümptomitega inimesi
sõltumata vanusest ja
kaasuvatest haigustest.

"K

una olukord muutub
kiiresti, siis me tahame
muuta testimise põhi
mõtteid. Me võtame ära piiran
gud vanus ja kaasuvad haigused.
See tähendab, et perearstid saavad
saata inimesi testidele. Loomu
likult peavad olema sümptomid,
sest ilma sümptomiteta tervet ini

TESTIMISE PIIRANGUD TÜHISTATAKSE. PEREARSTID
SAAVAD SAATA SÜMPTOMITEGA INIMESI TESTIMA.

mest ei testita," rääkis Varblane Vi
kerraadio saates "Reporteritund".
Inimesel tuleb haigestumisel jät
kuvalt pöörduda oma perearsti
poole, kes otsustab testimise va
jalikkuse üle ning suunab inimese
testimisele.

Foto: Bigstock

Muudatused piirangutes
Varblase sõnul oli vaja testimise
piiranguid muuta, sest olukord oli
muutunud võrreldes viiruse Eestis
se jõudmise ajaga, kui terviseamet
alustas selle haigusega võitlemist.
"Siis kehtis põhimõte, et taheti lei

da kõik nakatunud, nad isoleeri
da ja leida üles nende kontaktsed.
Lootus oli selles, et haigust saab
vältida. Haiguse levik andis märku,
et selle meetodiga me jätkata ei
saa," rääkis Varblane.
Varblase sõnul on praegu lootus,
et viiruse levikuga saab võidelda
piirkonniti. "Saaremaal on tegu
ulatusliku nakatumisega, seal käib
lahing täies mahus, teistes maa
kondades on olukord veel suhte
liselt vaikne. Küsimus ongi selles,
kas vaikus on selle pärast, et meil
on läinud testimisega sihtmärgid
paigast ära, või on vaikus selle pä
rast, et haigestunuid ongi seal olu
liselt vähem. Kui me saame uuesti
pildi ette, siis tuleb arvatavasti piir
kondlikult tegelda isoleerimisega
tihedamalt just nendes kohtades,
kus on hästi vähe haigeid, lootuses,
et seal nakatumine jääb veel vähe
maks," lausus Varblane.

LÜHIDALT
TERVISEAMET
HOIATAB PETTUSE
EEST

T

erviseamet hoiatab,
et ameti nimel tehakse telefoni teel
libapakkumisi, mille sisuks
on tasuline sõeluuring.
Terviseamet ei müü kunagi
midagi telefoni teel ja soovitab vastavasisulised kõned
jätta tähelepanuta.
Terviseametini jõudis info
murelikult inimeselt, kes
sai kõne, milles esitleti end
Tervise
ametina ja pakuti 37
€ maksvat sõeluuringu testi,
mis saadetakse soovijale koju.
Tegemist on pettusega, millega terviseamet seotud ei
ole. „Terviseamet ei tee kunagi
telefoni teel ühtegi pakkumist
ja seega tasub vastavasisulisi
kõnesid ignoreerida,“ selgitab
Terviseameti põhja regiooni
nõunik Mihkel Näks.
Närviline aeg on väga sood
ne petturitele, kes kasutavad
ära inimeste muret nii enda
kui ka oma lähedaste tervise
pärast. Seega tasub praegu
igasugustesse pakkumistesse
suhtuda kriitiliselt.
Ühtlasi tuletame meelde,
et praegu ei ole olemas ühegi
usaldusväärset kodust testi COVID-19 tuvastamiseks.
Eestis on COVID-19 tuvasta
mise võimekus terviseameti,
Tartu Ülikooli kliinikumi,
Synlabi, Põhja-Eesti regionaal
haigla, Ida-Viru keskhaigla,
Lääne-Tallinna
Keskhaigla,
Ida-Tallinna Keskhaigla, Pär
nu haigla ja Kuressaare haigla
laborites.

KOROONAVIIRUSE
KÜSIMUSTIK

T

ervisekaitseamet
kutsub täitma
küsimustikku, mis
aitab määratleda nakatumisriski COVID-19 viirusesse. See on lühike ja turvaline
enesehindamisvahend, mis
aitab määratleda Teie nakatu
misriski koroonaviirusesse.
Teie vastused omakorda
aitavad Terviseametil hinnata
ja prognoosida viiruse levikut
Eestis.
Leia test: koroonatest.ee
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Valmista ise kaitsemask
Kuidas valmistada
mask 5 minutiga?
NB! Isetehtud näomask vähendab viiruse
levikut vaid siis, kui samal ajal täita ka teisi
ennetavaid meetmeid – püsi haigena kodus,
hoia teiste inimestega distantsi, täida
hügieeninõudeid.

1

VAJA LÄHEB:
• materjali (näiteks
puhastuslapid,
mikrokiududega
rätikud, vannilina,
antimikroobsete
omadustega padjapüür vmt kodus
leitav materjal)

2

•
•
•
•

kääre
kummipaela
nööpnõelu
õmblusmasinat

3

LÜHIDALT

Keskkonnaministeerium:
kasutatud kaitsemaske ei
tohi hooletult ära visata
Nüüd, mil üha enam inimesi kannab kaitsemaski, tuleb
pingsalt meeles pidada, et kasutatud maskidesse ei tohi
suhtuda hooletult. Ühekordsed maskid tuleb ära visata
kinnisesse kilekotti pakendatuna, et need ei saaks
võimalikku nakkust levitada.

Lõika puuvillasest kangast
välja kolm tükki suurusega
19x20 cm.

Lõika kummipaelast kaks
16 cm pikkust riba.

Kuidas valmistada
mask
5 minutiga?
4
5
NB! Isetehtud näomask vähendab viiruse
levikut vaid siis, kui samal ajal täita ka teisi
ennetavaid meetmeid – püsi haigena kodus,
hoia teiste inimestega distantsi, täida
hügieeninõudeid.

1

Aseta ülejäänud kaks kangatükki
alumise kanga ja kummipaelte
peale. Õmble küljed läbi (õmblusvaru 1 cm) jättes maski õigetpidi pööramiseks küljele ava.

7

6

2

Pööra mask ava kaudu õiget
pidi. Vajadusel triigi riie siledaks.

3

Tee maski ülaossa volt (voldi
sügavus on 2 cm) ja kinnita
nööpnõeltega.

8

Lõika puuvillasest kangast
välja kolm tükki suurusega
19x20 cm.

4

9

Lõika kummipaelast kaks
16 cm pikkust riba.

5

Tee samasugune volt ka
maski alumisse osasse.

KUIDAS KANDA
ISETEHTUD MASKI?

Kinnita nööpnõeltega kummipaelad kanga äärtesse, et
VAJA LÄHEB:need jääksid pealmiste kangakihtide vahele.
• materjali (näiteks • kääre
puhastuslapid,
• kummipaela
mikrokiududega
• nööpnõelu
rätikud, vannilina, • õmblusmasinat
antimikroobsete
omadustega padjapüür vmt kodus
leitav materjal)

6

Õmble maski ääred uuesti
õmblusmasinaga üle. Triigi mask
fikseerides voldid.

• Enne puhta maski näo ette panemist pese käed

Kinnita nööpnõeltega kummipaelad kanga äärtesse, et
need jääksid pealmiste kangakihtide vahele.

Maski ette pannes ava
veidi voldid.

• Kasutamise järel tuleb maskid koguda kinnisesse

plastikkotti, panna otse pesumasinasse või visata
Soovitusedpuhtaks
isetehtud maski
Soovitused
isetehtud maski
prügikonteinerisse. Mingil juhul ei tohi kasutatud
• Mask peab olema korralikult näo ees, nii, et nina ja suu
maski
jätta
vedelema.
valmistamisele
kasutajale
on kaetudkaks kangatükki
Aseta ülejäänud
Pööra mask ava kaudu
õiget
Tee maski ülaossa volt (voldi

• Kui
maski kasutatakse
korduvalt,
tuleb
maski pärast
alumise
kanga
ja kummipaelte
pidi. Vajadusel triigi riie
silesügavus
on 2 cm)
ja kinnita
• Läbi
maski
peab olema mugav hingata

» Ennepeale.
maski
valmistamist
tuleb
töövahendid
(nt
» Mask
peab olema
korralikultvähemalt
näo ees 60
nii,kraadi
et suu
kasutamist
pesta
pesumasinas
Õmble
läbi
(õmbdaks.
nööpnõeltega.
• Mask eiküljed
tohi olla
niiske.
Niiske mask
tuleb välja vahetajuures ja pärast üle triikida või panna praeahju 60lusvaru
1
cm)
jättes
maski
õigetkäärid) ja käed
või puhtaks
pesta.
da, desinfitseerida
sõltuvalt valitud materjalist,
2-3 tunni
järel. Pideva ja nina on kaetud.
kraadisesse kuumusesse.
pidi pööramiseks
ava. päevas keskmiselt 4-5 maski.
kasutamiseküljele
kulub
» Riidemask
peab
olemapuhul
õmmeldud
mitmekord
» Läbi maski peab olema mugav hingata.
• Kui mask on korra lõua peale tõmmatud, seda on käesest riidest, mis
kannatab
kuni 60-kraadist
pesu
» Mask ei tohi olla niiske. Niiske mask tuleb
ga korduvalt
kohendatud,
katsutud või
see on niiskeks
läinud,Uuringute
tuleb mask välja
ja kuumutamist.
järgivahetada.
sobivad selleks
välja vahetada, sõltuvalt valitud materjalist
näiteks puhastuslappide ja mikrokiududega
2-3 tunni järel. Pideva kasutamise puhul kulub
rätikutes kasutatavad materjalid, tihedam nõude
keskmiselt päevas umbes 4-5 maski.
kuivatusrätiku kangas, käterätik ehk vannilina
» Kui mask on korra lõua peale tõmmatud, seda
puuvilla segu polüesterkiududega, antimikroob
on käega kohendatud, katsutud või see on niis
sete omadustega padjapüür.
keks läinud, tuleb mask välja vahetada.
Tee samasugune
ka millest saab
Õmble
uuesti
pannes
ava kinnises
» Materjal
peab olemavolt
selline,
läbi maski ääred
» Kasutamise
järelMaski
tulebette
maskid
koguda
maski alumisse osasse.
õmblusmasinaga üle. Triigi mask
veidi voldid.
hingata.
fikseerides voldid. se plastikkotti, panna otse pesumasinasse või
» Maski materjal ei tohiks olla liiga jäik vaid naha
visata prügikonteinerisse. Mingil juhul ei tohi
•
Kasutamisemaski
järel tuleb
maskid
koguda kinnisesse
•
Enne
puhta
maski
näo
ette
panemist
pese
käed
vastas mugav. Maski pidev kohendamine ja puu
kasutatud
jätta
vedelema.
plastikkotti, panna otse pesumasinasse või visata
puhtaks
dutamine• kätega
suurendab
maski näo
saastumist
» Kui
maski kasutatakse
maski
prügikonteinerisse.
Mingilkorduvalt,
juhul ei tohi tuleb
kasutatud
Mask peab
olema korralikult
ees, nii, etja
nina ja suu
maski jätta vedelema.
on
kaetud
seeläbi haigestumise ohtu.
pärast kasutamist pesta pesumasinas vähemalt
• Kui maski kasutatakse korduvalt, tuleb maski pärast
• Läbi maski peab olema mugav hingata
» Mask kinnitatakse
kõrvade taha ning kinnitami
60
kraadi juures
ja pärast üle
triikida60või
panna
kasutamist
pesta pesumasinas
vähemalt
kraadi
• Mask ei tohi olla niiske. Niiske mask tuleb välja vahetajuures
ja
pärast
üle
triikida
või
panna
praeahju
60seks kasutatakse
kummipaela.
da, sõltuvalt
valitud materjalist, 2-3 tunni järel. Pideva praeahju 60-kraadise kuumuse juurde.

KUIDAS KANDA
ISETEHTUD MASKI?
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kasutamise puhul kulub päevas keskmiselt 4-5 maski.
• Kui mask on korra lõua peale tõmmatud, seda on käe-

9

kraadisesse kuumusesse.

Isetehtud
maski
kandmine
teiste ennetavate
ga korduvalt
kohendatud,
katsutud või koos
see on niiskeks
läinud, tuleb mask välja vahetada.
meetmetega vähendab sissehingamise kaudu
nakkuse saamise ohtu.

„M

askibuumi puhkedes on üha enam näha, kuidas need
lendavad pärast kasutamist poe kõrvale lahtisesse
prügikasti või mis veel hullem – maske jäetakse ostu
korvidesse ja visatakse hoolimatult kuhu iganes juhtub,“ kommen
teeris keskkonnaministeeriumi asekantsler Kaupo Heinma. „On
tõesti soovitus, et maskid ja kindad tuleb kohe ära visata, sest nii
saab vältida võimaliku viiruse toomist autosse ja kodudesse. Aga
seda tuleb teha normaalselt, teiste inimeste ohutusele mõeldes.“
Heinma rõhutas, et kui jätta kasutatud kraam vedelema, on see
potentsiaalne nakkusoht näiteks nendele, kes prügikastist taarat
või muud nende jaoks väärtuslikku otsivad. Samuti võivad kerged
esemed lahtisest prügikastist tuule või lindude abiga lendu tõusta
ning leida end tänavailt või loodusest. „Et seda vältida, tuleks poodi
minnes võtta kaasa kilekott, kuhu oma kasutatud isikukaitsevahen
did panna ning mille siis kinnisena ära visata saab,“ rõhutas Heinma.
Asekantsler paneb kõigile südamele ka seda, et kantud maske ei tohi ripakile jätta ka kodus, kus lapsed nendele hõlpsasti ligi
võivad pääseda. „Mask ei ole mänguasi, vähemalt see mask mitte.
Ka kodus tuleb kantud mask kohe kas ära visata või siis pessu pan
na,“ lisas Heinma.

Tähtis teada
Kui kasutan poes käies ühekordseid kindaid ja maski, siis kuhu
ma need pärast poeskäiku viskan?
» Avalikus ruumis olles (nt pärast toidupoe külastamist) soovita
me kasutatud maski, kindad, taskuräti jms võimaliku nakkus
ohuga esemed sõlmida selleks kaasvavõetud eraldi kilekotti, et
need ei ohustaks teisi. On poode, kus on selliste jäätmete tarvis
eraldi prügikastid. Kui noid aga pole, siis tuleb kasutatud isiku
kaitsevahendid visata kilekotti suletult olmeprügi hulka.
» Kindlasti ei tohi panna oma kasutatud isikukaitsevahendeid
prügikasti selliselt, et neile pääsevad lihtsasti juurde inimesed,
kes prügikastist midagi otsivad ning kes võivad seeläbi võimaliku
nakkusega kokku puutuda. Samuti ei tohi oma kasutatud isiku
kaitsevahendeid ega muid jäätmeid poe juurde ega loodusesse
maha visata.
Kui kasutan isetehtud maski, siis kuhu too visata?
» Ühekordse maski valmistamiseks on Tehnilise Järelevalve ja Tar
bijakaitse Amet avaldanud spetsiaalse juhendi, mis on leitav Tar
bijakaitse kodulehelt ttja.ee.
» Kui on tegemist maskiga, mis kannatab korduvat kasutamist, siis
juhendi järgi tuleb seda pesta pesumasinas vähemalt 60 kraadi
juures.
» Kui soovite maski kohe pärast kasutamist ära visata, siis toime
tage sellega nii: pange kilekotti, sulgege kott kindlalt ning visake
segaolmejäätmetesse.
» Kui soovite maskist vabaneda pärast eriolukorda ehk ajal, mil
nakkusoht on möödas, siis tuleb see visata tekstiilijäätmete hulka.
Lisainfo: Kadri Kauksi, Keskkonnaministeerium, tel 5623 8831
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Võõrliigid aias?
Hoia neid
aias!

LÜHIDALT
PARGI
TATAR.

E

lva Vallavalitsus
juhib tähelepanu, et
koroonaviiruse leviku
piiramiseks tuleb Elva valla
kalmistutel hauaplatsi
heakorrastamiseks kaasa
võtta isiklikud tööriistad.

Võõrliigid on Eestis need liigid,
kes ilma inimese abita siia ei

SOSNOVSKI
KARUPUTK.

jõuaks. Invasiivseteks võõr
liikideks nimetatakse neid, kes
inimese tahtsi või tahtmatult
siia sattumise järel hakkavad
looduses vohama ja probleeme
põhjustama.
EIKE VUNK
KESKKONNAAMETI LIIGIKAITSE
PEASPETSIALIST

S

ageli võtavad looduses
vohavad võõrliigid üle
kohalike liikide elupaiku
ja mõjuvad nii looduse
mitme
kesisusele negatiivselt. In
vasiivsetest (seletus: sissetungiv,
röövvallutuslik) võõrliikidest on
koostatud nimekirjad ja neid meil
kasvatada ei tohi, ka mitte oma
aias.
Eesti siseriiklikusse keelatud lii
kide nimekirja on kantud 13 taime
liiki, Euroopa Liidu omas on neid
36. Kõikide keelatud liikidega saab
tutvuda Keskkonnaameti kodule
hel keskkonnaamet.ee, alljärgne
valt tutvustame mõningaid:
» Karuputke võõrliigid – kind
lasti kõige tuntumad, riik on
nende tõrjega tegelenud juba
üle 10 aasta. Riiklik tõrjetöö
jätkub ja väga on oodatud maa
omanike enda tehtav tõrje. Riik
likust tõrjest ja selle tulemustest
saab pikemalt lugeda Eesti
Looduse 2019. aasta märtsi
numbrist. Järjekindla tõrje tu
lemusel hakkab karuputk meie
maastikupildist taanduma.
» Pargitatrad – tuntud ka kui
konnatatar või kirburohi. Need
Ida-Aasiast pärit liigid on jät
kuvalt väga populaarsed. Kuna
neist on äärmiselt raske vabane
da, põhjustavad nad maaomani
kele järjest rohkem probleeme.
Kuigi peamiselt kasvatatakse
neid aedades, satub neid kah

AMEERIKA
KEVADVÕHK.

VEREV
LEMMMALTS.

Fotod: Eike Vunk

AIAPIDAJA MEELESPEA
» Mõtle hoolega, mida oma aeda tood ja istutad! Eriti salakavalad
on veeliigid, kuna neid ei ole võimalik veekogudest täielikult
eemaldada. Ära too oma aeda keelatud võõrliike.
» Tõrju keelatud võõrliigid oma aiast ise ja ära vii neid aiast välja,
muidu võid neid hoopiski levitada.
» Igasuguste võõrliikide loodusesse laskmine ja viimine on rangelt
keelatud, sest ohustab meie oma loodust. Mis kasvab Sinu aias,
hoia oma aias.
» Mis vohab hästi Sinu peenras ja lämmatab teisi liike, on suur
nuhtlus ka väljaspool aeda. Selliste võõrliikide levikut tuleb erili
se hoolega piirata.
» ÄRA VII AIAPRÜGI LOODUSESSE! Ka aiaprügi on prügi. Kom
posti see oma aias või käitu vastavalt kohaliku omavalitsuse
juhistele ja võimalustele.
» Kui vajad võõrliigi tõrjeks nõu või soovid invasiivse võõrliigi kas
vukohast teatada, kirjuta info@keskkonnaamet.ee.

juks järjest rohkem loodusesse
ja seal muudavad nad elupaiku
tundmatuseni.
» Verev lemmmalts – kuulub
maailmas kümne kõige inva
siivsema taimeliigi hulka ja on
plahvatuslikult levima hakanud
ka Eestis. Imekaunite õitega
taim kahjustab looduslikku
mitmekesisust tõsiselt. Inime
sele on liik ohutu ja seda on
lihtne rohida. Tõrjetegevus peab
aga olema järjekindel, et vältida
uute seemnete valmimist.
» Ameerika kevadvõhk – kas

KALMISTU
HAUAPLATSI
KORRASTAMISEKS
VÕTA KAASA
ISIKLIKUD
TÖÖRIISTAD

vab niisketes kasvukohtades ja
on suur ning dekoratiivne liik.
Soomes ja Rootsis veekogude
kallastel põhjustab juba suuri
probleeme, kasvades tihedate ja
väga vastupidavate massidena.
Eestis on mõistlik sellist olu
korda ennetada ja koduaedades
liiki kindlasti mitte kasvatada.

Tõrje kohustus lasub
maaomanikul
Keelatud võõrliikide tõrje kohustus
lasub maaomanikul, seetõttu tuleb
igal maaomanikul ja rohenäpul

e ndal olla tähelepanelik ning infor
meeritud. Riik on võtnud enda kan
da karuputke võõrliikide ja vähemal
määral ka vereva lemmmaltsa tõrje.
Uusi võõrliike tuleb aga igal aas
tal meile juurde ja riigi vahendid
nendega tegelemiseks on piiratud.
Peale keelatud liikide on veel hulk
liike, mis on samuti invasiivsed,
kuid pole nimekirjadesse lisatud (nt
lupiin, astelpaju, kurdlehine kibu
vits). Ka need liigid vajavad tähele
panu, et ei leviks omasoodu.
Kui võõrad taimed püsiksid ai
nult meie aedades, poleks meil
nendega probleeme. Üldjuhul jõua
vad aga võõrliigid loodusesse ja
seda kahel viisil: taimed kasvavad
aiast välja omal jõul või levitavad
neid tahtlikult või tahtmatult maa
omanikud ise. Viies aiajäätmeid
rohimise, harvendamise või välja
kaevamise järel näiteks võsa vahe
le või metsa alla, võivad võõrliigid
seal kasvama hakata ja kahjustada
nii meie loodust. Aiajäätmeid tuleb kompostida oma aias, muust
loodusest eraldatult.
Võõraste taimedega võid endale
aeda tuua ka hoopis teistsuguseid
nuhtluseid – taimehaiguseid ja
kahjureid. Vahest tuntuim kahjur
on praegu lusitaania ehk hispaania
teetigu, mis on iga aiapidaja õudus
unenägu.
Eesti loodus on meie ühine
rikkus. Aita seda hoida!

Koroonaviiruse leviku tõkes
tamiseks on Elva valla
kalmistutel ajutiselt piiratud
ühiskasutatavate tööriistade
kasutamine.
Samuti tuletame meelde,
et avalikus kohas tohib ringi
liikuda maksimaalselt kahe
kesi (v.a perekond) ning teiste
inimestega tuleb hoida vähe
malt kahemeetrist vahemaad.
Võimalusel tuleb püsida mak
simaalselt palju kodus ning
kodust lahkuda ainult häda
vajadusel.

OTSIME
KAUPLEJAID
ÄRIMOODULITESSE

E

lva Vallavalitsus
kuulutas välja Elva
keskväljaku ja Kesk
tänava ärimoodulite läbirääkimistega pakkumise
korras kasutusse andmise
konkursi. Pakkumuste
esitamise tähtaeg on
4. mai kell 11.
Kauplemiskohad antakse üü
rile kauplemisteenuse osu
tamiseks perioodiks 1. juuni
2020 kuni 31. jaanuar 2022.
Üürile antakse Elva kesk
väljakul (Kesk 30) ja Kesk
tänaval (lähiaadressiga Aptee
gi 2) ärimoodulhooned kaup
lemisteenuse osutamiseks.
Pakkumise üüri alghind on
10 eurot kuus. Üürile lisandu
vad kõrvalkuludena kommu
naalkulud.
Ideed palutakse esitada
pakkumuse kontseptsioonis,
selgitades pakutavate teenus
te sisu ning välja tuues rendi
hinna maksumuse.
Pakkumised palume esita
da e-aadressile elva@elva.ee.
Lisainfo: elva.ee.
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Käes on sobiv aeg metsade
uuendamiseks
Kätte on jõudnud
istutamise ja -külvi
hooaeg, mil pannakse
alus uuele metsapõlvele.
Metsaomanikud peavad
tagama, et raiesmikele ja
hukkunud metsaosadele
saaksid kasvama uued
sobilikud puuliigid.

Märka kahjureid

KESKKONNAAMET

Arvestades eelmist männikärsakale
soodsat suve, tuleb mõelda ka
istutatud taimede kaitsmisele eri
nevate kahjurite eest. „Palume igal
metsaomanikul keskealistes ja va
nemates kuusikutes liikudes pan
na tähele võimalikke kuuse-koore
üraski kahjustusi, mis on viimastel
aastatel kuumade ja põuaste suve
de ning soojade talvede tõttu jõud
salt levima hakanud,“ ütles Olav Et
verk. Kahjustuste avastamisel tuleb
Keskkonnaametile esitada kahjus
tuse teatis.
Keskkonnaamet tänab vastutus
tundlikke metsaomanikke ja soovib
neile metsade eest hoolitsemiseks
jõudu.

K

eskkonnaameti metsa
osakonna juhataja Olav
Etverk tuletab meelde,
et metsa uuendami
ne on metsa
omanikele seaduses
ette nähtud kohustus. "Vastavalt
metsaseadusele tuleb metsastada
raielangid ja hukkunud metsaosad,
rakendades erinevaid uuendus
võtteid nagu metsaistutus, külva
mine ja täiendav istutamine koos
puutaimede edasise hooldusega.“

Metsa uuendamise
kohustus
Metsade uuendamise kohustuse
täitmist kontrollib Keskkonnaamet
igal aastal. Seda kohustust tuletab
Keskkonnaamet metsaomanikele

METSA UUENDAMINE ON METSAOMANIKELE
SEADUSES ETTE NÄHTUD KOHUSTUS.

Eestis on tuleohtlik aeg!
Aprilli algusest kehtib Eestis tuleohtlik aeg. Looduses
lõket tehes või grillides tuleb olla äärmiselt ettevaatlik,
sest ka väike eksimus lahtise tule kasutamisel võib kaasa
tuua rängad tagajärjed.

P

äästeamet tuletab meelde,
mismoodi tuleohtlikul ajal
tuld teha või kus ja kuidas
grillida.

Grillimine
» Ka rõdu ja terrass on hoone osa.
Ära grilli seal.
» Grill paiguta hoonest eemale
tasasele pinnale.

inventuuri järgi kasvab meie
taimlates selleks kevadeks 31,5
miljonit istutuskõlbulikku tai
me. Seda on kolme miljoni taime
võrra enam kui eelmisel aastal.
Enim on kuusetaimi (14,8 mln)
ja männitaimi (12,7 mln).

vajadusel ka meelde, saates märgu
kirja või ettekirjutuse.
Eelmisel aastal hindas Kesk
konna
amet metsauuenduse ole
masolu kokku 8042 hektaril, mil
lest enam kui pooled (4638 ha) olid
üle viie aasta vanused raielangid,
kus metsaseaduse kohaselt peab
noor mets juba kasvama. Nõuete
kohaselt polnud metsa uuenda
tud 14%-l üle viie aasta vanustest
lankidest. Keskkonnaamet saatis
metsaomanikele 114 märgukirja ja
3 ettekirjutust, kus juhtis metsade
uuendamise kohustusele tähele
panu ning andis selleks tähtaja.

kevadine metsa

» Lahtise leegiga (puud) grilli
hoonest vähemalt 5m kaugusel.
» Söega grilli kasuta hoonest
vähemalt 2m kaugusel.
» Küttegaasil töötava grillseadme
koha valikul juhindu kasutusju
hendist.
» Lase grillil pärast kasutamist
täielikult jahtuda. Kuum grill on
tuleohtlik.

Foto: Bigstock

» Keskkonnaameti
korraldatud
sügisese metsaistutusmaterjali

» Mullu kasutati tarnijate aru
annete ja Euroopa Liidu (EL) liik
mesriikidest saabunud teatiste
põhjal metsade uuendamiseks
kokku 38,6 miljonit taime. Popu
laarseim istutusartikkel oli kuu
setaim, kokku istutati eelmisel
aastal 22,2 miljonit kuusetaime,
millega on võimalik metsa uuen
dada ca 15 000 hektaril.
» Omakasvatatud taimi Eestis
nap
pis ja seetõttu toodi mullu
naaberriikidest juurde 5,3 mil
jonit taime. Eestisse toodud
taimede seas olid ka Eestist väl
javiidud puuseemnetest ja teis
tes EL-i liikmesriikides kasva
tatud 
taimed. Populaarseim
sisseveoartikkel oli paljasjuurne
kuusetaim, mis moodustas kõi
gist sissetoodud metsataimedest
83%. Eestist viidi teistesse riiki
desse 1,8 miljonit metsataime,
populaarseimad olid hariliku
kuuse potitaimed (86%).
» Keskkonnaameti 2019. aasta
metsauuenduse
inventuuri
de kohaselt on valdav osa era
metsade 2013. aasta raiesmikke
uuenenud kasega (38%), haavaga
(18%) ja hall-lepaga (13%). Okas
puudega (kuusk või mänd) oli
uuenenud 16% Keskkonna
ameti üle vaadatud erametsade
raiesmikke.
Lisainfo: Olav Etverk, Keskkonna
ameti metsaosakonna juhataja
olav.etverk@keskkonnaamet.ee
tel 503 2190

hoia käepärast ämber veega või
tulekustuti.
» Lase lõkkel täielikult ära põleda
või kustuta veega.
» Kulu põletamine on keelatud!

Lõkke tegemine
» Lõket tee mittesüttival pinnal,
puhasta lõkkekoha ümbrus
vähemalt 0,5 m raadiuses. Piira
kivide või pinnasevalliga.
» Koduaia lõkkes tohib põletada
vaid puhast (immutamata) pui
tu ning pappi ja paberit
» Alla ühe meetrine lõke peab
paiknema vähemalt 8m kaugu
sel hoonetest.
» Üle ühe meetrine lõke peab
paiknema vähemalt 15m kaugu
sel hoonetest ja 20m metsast.
» Ära tee tuulise ilmaga lõket.
Tuule kiirus alla 5,4 m/s (nõrk
tuul).
» Ära jäta lõket järelvalveta ja

9

Lõkke tegemine metsas

Illustratsioon: Bigstock

» Metsas tohib lõket teha selleks
ette valmistatud ning tähistatud
kohtades.
» Lõkke tegemisel tasub kindlasti
eelistada kattega lõkkekohti, sest
soojal ja kuival suvepäeval on
tuli metsas väga kiire levima.
» Suure tuleohuga ajal on keelatud metsas lõkke tegemine,
grillseadme kasutamine ja
suitsetamine. Keeld kehtib ka
RMK lõkkeplatsidel.
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Vaata vana akent!

23. mai – üle-eestiline akende
restaureerimise päev
Eesti Vabaõhumuuseumi
maaarhitektuuri kes
kus ja Muinsuskaitse
amet korraldavad taas
kampaania „Vaata vana
akent!“.
ELO LUTSEPP
MAAARHITEKTUURI KESKUSE
PROJEKTIDE PEASPETSIALIST

T

änavu tuleb aga kõik tei
siti. Kui veel paar kuud
tagasi kutsusime kogu
kondi talgute korras
oma vanu aknaid restaureerima,
siis nüüd kolime turvaliselt veebi.
Nüüd näitavad kogenud meistrid
aknarestaureerimist puudutavaid
võtteid ja nippe läbi arvutiekraani
– viime meistri igasse Eestimaa
kodusse!
Laupäeval, 23. mail algusega

FOTO ÜHEST TÄNASEKS JÄÄDAVALT
KADUNUST AKNAST.

kell 12 näitame kõikidele huvi
listele läbi arvutiekraani restau
reerimist puudutavaid võtteid ja
nippe. Teavituskanaliks saab Face
book’i lehekülg „Vaata vana akent!“
(facebook.com/vaatavanaakent),
kust leiab nädal varem videoüle
kannete täpse ajakava. Teeme üle
kanded kommenteeritavaks, et
akna
päevast distantsilt osavõtjad
saaksid kohe küsida ka küsimusi.

Algab pindalatoetuste
taotlemine
Pindalatoetuste taotlemine algab e-PRIA vahendusel
2. mail.
Kui taotluse esitab e-PRIAs taotleja
esindaja, on oluline, et talle on
antud volitus. Kuna e-taotlusvoor
on kohe algamas, siis on viimane
aeg anda vajalikud volitused isi
kule, keda enda pindalatoetuste
taotlust esitama volitate. Volituse
saab vormistada e-PRIAs või soovi
tuslikul vormil, mis on kättesaadav
veebilehel www.pria.ee (registrid kliendiregister - esindusõigused ja
volitused).
Erakorralisest seisukorrast tin
gituna, saab erandina (juhul kui ei
ole võimalik volitusi anda PRIA ise
teeninduskeskkonnas, digitaalselt
allkirjastatult või paberil) volitusi
pindalatoetuste taotluste esitami

seks anda ka telefoni teel. Selleks
palume helistada registrite osakon
na infotelefonile 731 2311.
Tuletame maakasutajatele meel
de, et neil, kel on plaanis sel aastal
uusi maid kasutusse võtta ja sinna
pindalapõhiseid toetusi taotleda,
tuleks sellest PRIAle võimalikult
varakult teada anda. Uutest maa
dest ja olemasolevate põllumassii
vide ning säilitatavate maastiku
elementide piiride muudatustest
saab PRIAt kõige mugavamalt tea
vitada värskelt valminud e-PRIA
teenuses „Põllumassiivide muuda
tused“.
Tänavu saab 2.-21. maini ning
seejärel hilinenult 22. maist 15.

Foto: Elo Lutsepp

Näpunäiteid jagatakse
varakult
Ehkki olulisemad tegevused toi
muvad 23. mail, oleme oma näpu
näidete jagamisega alustanud
varakult. Nii võib juba praegu
leida facebook’ist samm-sammult
tegevusi oma akna hooldamiseks
ja taastamiseks alates selle uuri
misest, kahjustuste märkamisest,

juunini taotleda samasuguseid
pindalatoetusi, maaelu arengukava
loomatoetusi ja üleminekutoetusi
nagu eelmisel aastal. Põhjalik info
tingimuste kohta leiab veebilehel
www.pria.ee .
Tänavu tuleb aga arvestada
oluliste muudatustega.
» Pindalatoetuste taotlusel täp
sustatakse haljassööda kasu
tusotstarvet, mille tulemusena
on võimalik täpsustada, kas hal
jalt koristatavaid taimi kasuta
takse haljasmassi saamiseks, k.a
taastuvenergia tootmiseks (HM)
või rohumaana loomade karjata
miseks (KAR).
» Taotlejad, kelle kasutuses on
maad, millele kehtib 2016. ja
2018. a lõpul määratud ning eel
nevatel aastatel täitmata jäänud
püsirohumaa
tagasirajamise
kohustus, peavad rajama püsi
rohumaa määratud ulatuses
tagasi. Sellise kohustuse saanu
peab tagasirajatavaid püsirohu
maid näitama hiljemalt 15. juu

klaaside ja värvi eemaldamisest
jne.
Tasub kõrva taha panna, et iga
sugune puitaken vajab hoolt, ka pä
ris uus. Meie juhime oma kampaa
niaga tähelepanu aga pigem neile
vanadele akendele, mis on meie
kodudele veel ilmet andmas. Kind
lasti tekib suuremal osal lugejatest
küsimus, et mis me neist akendest
siis vaatame. Aknad, mis on paraku
ühed kõnekamad detailid hoone
juures üldse, jutustavad meile nii
hoone kunagisest ehitajast kui ka
praegusest omanikust. Ilus aken
on proportsioonis kogu hoonega,
funktsionaalne ja hästi hooldatud.
Kunagi osavate meistrite val
mistatud tiheda ruudu- ja rombi
jaotusega aknaid on õnneks säili
nud veel näiteks üsnagi paljudel
verandadel. Nende säilimise on aga
taganud meistri poolt õige puidu
valik ja edaspidi järjekindel hool
dus majaomaniku poolt. Praegus
tel omanikel pole ka põhjust olnud
neid kaasaegsemate vastu välja
vahetada, sest verandade puhul on

niks 2020 a oma pindalatoetuste
taotlusel märkega TAR. Aastail
2017-2019 tagasirajatud püsiro
humaa (TAR) kasutusotstarvet
ei tohi muuta.
» Sel aastal ei saada PRIA indivi
duaalseid teavitusi 
taotlejatele,
kui püsirohumaa suhtarv on rii
gi tasemel 
võrdlussuhtarvuga
võrreldes vähenenud üle 4%.
Vastavasisuline teave avaldatakse
PRIA kodulehel ning PRIA
infokirjas.
» KSM ja MAH taotlejad, kes kasu
tasid 2019. a kehtestatud erandit
rohumaadele toetuse taotlemi
sel, peavad hiljemalt 15.06.2020
nendel põldudel kasvatama KSM
ja MAH määruses toodud muud
kultuuri kui heintaimed.
» Lisandub võimalus saada LHT
toetust suuremal pinnal peeta
vate sigade põhitegevuse nõuete
täitmise eest.
» OTL toetust saab taotleda kihnu
maalamba pidamise eest.

tegu eelkõige ruumidega, kus pole
ka lugu, kui aknad kuskilt pisut
tuult läbi lasevad.

Saada pilt enda
akendest
Kuidas saab algatatud kampaaniale
kaasa lüüa juba täna? EVMi maa
arhitektuuri keskus ootab pilte nii
restaureeritud kui ka veel restau
reerimata vanadest akendest, eriti
õpetlik on selline enne-ja-nüüd
stiilis fotovalik. Põnevad on ka
ideed, mida teha vanade akendega,
kui neid tõesti enam oma algses
paigas ja funktsioonis kasutada ei
saa. On need siis põnevad kasvu
hooned või mängumajad, aga miks
ka mitte aiapaviljonid või koguni
mugandatud mööbliesemeteks.
Kui Sul on pilte sellistest aken
dest, siis palun saada need koos
selgitusega e-aadressile elo@evm.
ee. Kui ei soovi, ei ole vaja anda
täpset aadressi, aga küla või linna
täpsusega võiks need andmed ikka
olla. Ja palume loomulikult lisada
fotograafi nime ning võimalusel ka
pildistamise aasta.
Kasutame neid fotosid p
 eamiselt
oma artiklites, sotsiaalmeedia
postitustes, aga miks mitte ka
uurimistöödes ja pole välistatud, et
neist võiks valmida ka näitus.
Aknapäeva
sündmustega
hoiame kõiki huvilisi kursis ka
Eesti Vaba
õhumuuseumi maa
arhitektuuri keskuse uuel kodule
hel maaarhitektuur.ee.

» Eesti vuttidele makstavat toetu
se määr on kuus eruto.
Selleks, et olla kursis kõikide
muudatustega, palume jälgi
da jooksvalt infot PRIA kodu
lehel www.pria.ee või helistada
meie pindala- ja looma
toetuste
info
telefonil 737 7679. Iga toetu
se täpsed tingimused on kirjas
vastava meetme määruses, PRIA
veebi
lehele koostame kõigi toe
tuste kohta kokkuvõtlikud tutvus
tused ning põhjalikud juhendid
„Abiks taotlejale“. Samuti palume
kindlasti tutvuda nõuetele vasta
vuse reeglitega.
Toetuste ja e-PRIA kasutamise
kohta saab abi küsida PRIA pindalaja loomatoetuste infotelefonil 737
7679 või pöörduda Maaelu Edenda
mise Sihtasutuse nõuandeteenistu
se poole. Täpsemat infot leiab nen
de kodulehelt aadressil www.pikk.
ee/teenused-ja-tooted/e-pria-ka
sutamise-juhendamine-2020-a/.
Edukat taotlemist!
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TalTech ootab teadushuvilisi
noori maapõue konkursile

kohta leiab TalTechi kodulehelt
taltech.ee/instituut/geoloogia-ins
tituut/loodus-ja-tehnikaharidus/
maapoueressursid-uldharidus
koolidele/praktiliste-toode-kon
kurss-maapouest-ja-maavaraga.

Finaali pääseb viis
parimat

Tallinna Tehnikaülikooli
geoloogia instituut
kutsub koolinoori
osalema praktiliste
tööde konkursil
“Maavara – vara maa
all”.

K

onkursi eesmärk on lasta
õpilastel luua praktilisi
katseid maapõueressurs
side valdkonnast ning
jagada oma avastusi töötoa vormis
ka oma eakaaslastele. Tööde esitamise tähtaeg on 25. september
ning tööd tuleb saata e-aadressile
karin.kaar@taltech.ee.
Geoloogia instituudi teaduri ja
konkursi eestvedaja Rutt Hintsi
sõnul annab konkurss “Maavara –
vara maa all” õpilastele võimalu
se lasta fantaasial lennata, panna
käed külge ja avastada midagi uut.
“Ootame praktilisi tegevusi ja kat
seid geoloogia, mäenduse või maa
teaduse valdkonnast. Siin võib olla
tegu mõne elemendi rikastumise
uurimisega, metalli või mineraali
kasutamisvõimalusega meie iga
päevaelus. Uurimuslik teema võib

PRAKTILINE TÖÖ VÕIB OLLA HUVITAV ÕPPEMÄNG,
ROBOOTIKA ÜLESANNE, KEEMIAKATSE VÕI MÕNI MUU INTERAKTIIVNE TEGEVUS.

olla ka kaevandamine või praegu
väga aktuaalne ringmajandus,”
selgitas Hints. “Praktiline töö võib
olla 
huvitav õppemäng, roboo
tika ülesanne, keemiakatse või
mõni muu interaktiivne tegevus,
kus maavaral on keskne roll,” lisas
Hints.

Kohtuda tuleb
virtuaalselt
Osalema oodatakse 1-3 liikmelisi
meeskondi. “Seega ei saa osale
missoovi korral suureks takistu
seks ka praegune eriolukord. Kes

soovib ennast konkursil proovile
panna üksinda, saab juba alustada
oma töötoa teema väljamõtlemise
ning katse kavandamisega. Neil,
kes soovivad osaleda kahe või kol
mekesi, tuleks praegu nõu pidada
ja koostööd teha interneti vahen
dusel. Kui koroonaviirusest tingi
tud isolatsiooninõuded kaovad, on
juba võimalik kokku saada ja töötoa
katset koos 
juhendamisega päris
elus läbi harjutada,” rääkis Hints,
pannes noortele südamele, et kuni
eriolukorra lõpuni tuleb nii oma
meeskonnakaaslaste kui ka juhen

Fotod: Bigstock

daja-õpetajaga kohtuda vaid vir
tuaalselt.

Konkurss on kahes
etapis
Konkurss on kahes etapis ning
kahes vanuserühmas. Noorema
rühma
moodustab
põhi
kooli
kolmas aste ehk 7.-9. klasside
õpilased. Vanemas vanuserühmas

osalevad
gümnaasiumiõpilased.
Mõlemat vanusegruppi arvesta

takse 
seisuga 2020 september,
millal on ka konkursi eelvooru
tähtaeg. Täpsem info konkursi

Septembris laekunud töödest va
lib konkursi žürii välja kummagi
vanuserühma viis paremat võist
konda, kes saavad oma töötu
ba esitleda finaalis 8. oktoobril.
Finaali parim sõidab oma töö

tuba esitlema Itaaliasse Bolognas
novembris toimuvale õpilaste

teaduskonverentsile.
Konkursi korraldaja Hints loo
dab, et konkurss paneb noori enam
tundma huvi maapõue ehituse ja
seal leiduvate varade vastu. “Soo
vime, et noored oskaksid näha
geoloogia ja mäenduse erialade
praktilist ning põnevat külge ja
kasvaks huvi loodushariduse vastu
laiemalt,” ütleb ta.
TalTechi geoloogia instituut kuu
lub Tallinna T
ehnikaülikooli loo
dusteaduskonda, ühendab loodus
teadused ja inseneriõppe ning
koolitab mäetööstuse spetsialiste.
Samuti uurivad instituudi teadla
sed, milliseid toormeid E
 esti tulevi
kus vajab ning millised on parimad
tehnoloogiad nende kaevandami
seks.
Lisainfo:
TalTechi geoloogia instituut
geo@taltech.ee
tel 51 21 131

Helista eakale lähedasele!
Algatus "Helista eakale
lähedasele!" kutsub üles
endast märku andma
eakatel ja eakatest, kes
vajavad tuge ja seltsi.

K

as sa tead, mida su vanaisa
või vanaema, isa või ema,
vanaonu, naaber, kunagi
ne lemmikõpetaja praegu teevad?
Kuidas end tunnevad? Millele
mõtlevad? Kas neil on süüa, ravi
meid ja muud igapäevaseks eluks
vajalikku? Aga kas neil on kellega
gi rääkida?
Üksildus ja ühiskonnaelust
eemale
jäetus on vanemaealiste
seas laialt levinud ka tavaolu
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korras, kuid sunnitud isolatsioon
võimendab seda praegu veelgi.
Mõnusad ja tähendusrikkad
vestlused annavad 
inimesele
turva
tunde – tunde, et ta on
kellelegi vajalik. Praegu on see eri
liselt vajalik, eluvajalik. Helista,
tunne huvi, kuula, mõtle kaasa!

Suhtlemine on võti
Kodanikuühendused MTÜ Jutu
taja ja Peaasi.ee kutsuvad endast
teada andma eakatel ja eakatest,
kes vajavad praegusel kriisiajal
emotsionaalset tuge ja seltsi.
Ühendused soovivad nii pakkuda
leevendust 
eakate sotsiaalsele
isoleeritusele ningtuge vaimsele
tervisele.
Kui tavapäraselt pakub MTÜ

Jututaja kodudes ja hooldekodu
des elavatele üksildastele eakatele
noori, peamiselt keskkooliealisi
seltsilisi ehk jututajaid, kellega
koos aega veeta, üksteiselt õppi
da, siis kriisiajal on kohtumised
asendunud telefonivestlustega.
Uuringudki näitavad, et parim
ravim üksilduse vastu on suht
lemine ning inimesed soovivad
märksa enam suhelda sõprade ja
lähedastega. Erinevatel põhjustel
ei ole see alati aga võimalik.
Seepärast
ootab
Jututaja
endast märku andma eakatel või
eakatest, kes soovivad, et neil
oleks keegi, kellega aegajalt iga
päevastel teemadel vestelda ja
üksiolekut ning kriisist tulenevat
negatiivsust unustada.

Vestlused aitavad hoida mõtted
eriolukorraga kaasnevalt peami
selt negatiivselt uudisvoolt eemal
ja turgutada mõlema kõneosalise
emotsionaalset tervist. Vanusest
sõltumata on vaimse tervise eest
hoolitsemine oluline kogu aeg.
Keerulistes olukordades, nagu
praegune kriisiolukord, võivad
erinevad vaimse tervise häired
võimenduda või ka esmakordselt
ilmneda. Peale hea une, füüsilise
aktiivsuse ja regulaarse toitumise
on positiivne suhtlemine vaimse
tervise peamisene alustala.

Anna endast teada
Telefoniseltsilist soovivad ea
kad saavad endast teada anda
helistades telefonil 5683 0646 või

kirjutades e-aadressil jututaja@
jututaja.ee.
Tuge ja nõuandeid vaimse ter
vise teemadel jagavad Peaasi.ee
nõustajad: peaasi.ee/kysi-nousta
jalt.
Jaga meiega oma helistamis
lugusid, pilte, kogemust (nt
milliseid tundeid helistamine

Sinus tekitas, milliseid eakale
lähedasele) sotsiaalmeedias –

Facebookis enda seinal või alga
tuse Helista eakale lähedasele
seinal või e-aadressil jututaja@
jututaja.ee. Nii inspireerid oma
tuttavaid ja sõpru sama tegema.
Et me kõik lood üles leiaksime,
kasuta jagades teemaviiteid #he
listaeakale #räägieakaga.
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KUULUTUSED
Ostan Enn Volmere maale. Tel 535 61309,
volmere@hotmail.com
Müüa lõhutud küttepuid – kask, metsakuiv
kuusk. Erinevad mõõdud. Hinnad soodsad.
Elva lähiümbruses transport hinna sees.
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.

Avaldusi Rõngu Keskkooli 1. ja 10.
klassi 2020/21. õppeaastaks saab
esitada digitaalselt.
Vaata www.rongu.edu.ee
Lisainfo:
kool@rongu.edu.ee
tel 5340 1469 (sekretär)

Müüa hobusesõnnikut turbaga ja musta
aiamaa mulda. Tel 501 8431
Müüa küttepuud 30 cm, 40 L võrkkotis.
Tasuta vedu. Tel 5336 5372
Kasumetsa küttekontor: erinevat sorti
kvaliteetsed küttepuud veoga. Tel 529 2305.
www.kasumetsa.ee
Saeketaste ja -kettide teritus ja parandus.
Höövliterade teritus. Telefon 5198 4130.
Ostan kasutatud autotooli (5 a laps).
Telefon 5800 1049.
Korstnapühkija www.tahmatont.ee
Ohtlike puude raie / hooldus / kändude
freesimine. Tel 5686 6157

SA Uderna Hooldekodu
(asukohaga Uderna mõis)
pakub tööd kokale ja hooldajale
Võimalik kohapealne väljaõpe.
Lisainfo tel 529 5620

Pakun tööd mõneks päevaks nädalas
(välitööd). Võivad olla ka vanemad
inimesed. Tel 7 351 072
Willmani OÜ ostab metsakinnistuid
ja raieõigust. Tel 510 0878,
info@willmanimets.ee.
Müüa lõhutud küttepuid, koorem 6 m3
koos veoga. Tel 525 1746
Kõik pottsepatööd, telefon 5851 9785.
Soovin osta maja või elamumaad Elva
vallas. Telefon 53733266
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, lõppastme
koolitused, veoauto- ja bussijuhi ameti
koolitused, ADR-koolitused.
www.sõiduõppe.ee, tel 507 8230.
Boilerite paigaldus ja puhastus. Santehni
lised tööd. Ehitus- ja remonditööd. Vanni
tubade remont. Tel 5362 6227
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Su kodu on nüüd seal,
kus Linnutee…

Tervitame uusi
ilmakodanikke!

Kalle Sõber

Revor Petter

Emili Ojamaa

sündis 03.04.2020

sündis 06.04.2020

Mälestame. Südamlik kaastunne
Liinale, Janno ja Inge peredele.

Sten Ronan
Musting

Oskar Kade

Joosep Illus

sündis 03.04.2020

sündis 03.04.2020

sündis 06.04.2020

Aurelie Tuvikene

Liisi Põldsalu

sündis 08.04.2020

sündis 07.04.2020

Lea, Ülle, Tarvo, Irja ja
Roland perega

Elva vald mälestab
Elu on laul, on habras ta viis,
heliseb hetk... ja katkeb siis.
Avaldame kaastunnet omastele

Taivi Tellismaa

Alo Paavilainen

Boriss Kabanen

Raimo Laul

Emiilie
Habalainen

Taivi Tellismaa

Eda Lipping

17.12.199904.04.2020

12.02.193508.04.2020

20.08.194910.04.2020
15.08.196811.04.2020

19.04.195212.04.2020

Kalle Sõber
28.08.194714.04.2020

19.12.194012.04.2020

kaotuse puhul.
Töökaaslased
Elva Varahaldusest

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