Elva vald
toetab spordi
klubisid

Pika tänava
rekonstrueeri
misest

Telli tasuta
pakendi
kotiteenus

LK 2

LK 4

LK 9

Elva valla leht
Elva vald avas avalikud
spordi- ja mänguväljakud

LÜHIDALT
ELVA VALLA MAIJA JUUNIKUU AVALIKUD ÜRITUSED
JÄÄVAD ÄRA

E

lva vallas toimuma
pidanud kõik mai- ja juu
nikuu avalikud üritused
jäävad seoses Eestis keh
tes
tatud eriolukorra ning koroo
naviiruse leviku tõttu ära.
Edasiste otsuste tegemisel
lähtutakse Vabariigi Valitsuse
soovitustest ja juhistest. Sündmustega seotud otsustest ning
toimuvatest üritustest teavitatakse esimesel võimalusel valla infokanalite kaudu.

Elva Vallavalitsus otsustas 28. aprillil toimunud
istungil avada valla avalikud mängu- ja spordi
väljakud, mis olid eriolukorra ja koroonaviiruse
leviku tõttu suletud.
Elva valla välijõusaalid jäävad praegu suletuks ning
jätkuvalt on keelatud avalike ürituste korraldamine
ning avalikud kogunemised.

E

lva vallavanem ja valla
kriisikomisjoni
esimees
Toomas Järveoja ütles, et
valla spordi- ja mängu
väljakud otsustati avada pärast
selle teema arutamist valla kriisikomisjonis. „Valla kriisikomisjon
ja vallavalitsus leidsid, et kuna inimesed soovivad aina enam värskes
õhus aega veeta ning kuna seni on
meie vallas eriolukorra juhistest
hästi kinni peetud, siis võime väljakud taas avada.“
Vallavanem rõhutas, et jätkuvalt
ei tohi korraldada avalike üritusi
või kogunemisi. „Kuigi mängu
väljakud on avatud, ei tohi kindlasti ära unustada eriolukorra juhiseid
ja reegleid. Soovitame mängu
väljakute atraktsioonidel kasutada

kindaid ning kindlasti pidada kinni
2+2 reeglist,“ lisas Järveoja.

Lisainfo:
Margit Kink,
kultuurispetsialist
margit.kink@elva.ee
tel 5855 3137

Spordi- ja mängu
väljakutel tuleb järgida
järgmisi reegleid:
» spordi- ja mänguväljakutel tuleb
järgida 2+2 reeglit ehk üksteisest
tuleb olla vähemalt kahe meetri
kaugusel;

(v.a perekond) ning teistega
tuleb hoida vähemalt kahe
meetrist vahemaad.

» mänguväljakute atraktsioone
kasutades tuleb kanda kindaid;
» enne ja pärast spordi- ja mänguväljaku külastamist tuleb
kindlasti pesta käed või neid
desinfitseerida;
» alates 2. maist on lubatud
sporditegevuste ja -treeningute

VALLA AVALIKUD MÄNGUVÄLJAKUD ON TAAS AVATUD,
KUID JÄRGIDA TULEB VÄLJAKUL VIIBIMISE REEGLEID.

korraldamine tingimusel, et osalejaid on grupis maksimaalselt
10 ja peetakse kinni 2+2 reeglist;
» sporditegevuste korraldaja

Elva Vallavalitsus jätkab kaugtööga

S

eoses eriolukorra pikendamisega riigis jätkavad Elva Vallavalitsus ja
teenuskeskused kaugtööd 17.
maini.
ELVA VALLAVALITSUS.

11. MAI 2020, NR 73
infoleht@elva.ee
elva.ee / 730 9882
facebook.com/elvavald

Kodanikke nõustatakse e-kirja
ja telefoni teel.
Kontaktid: elva.ee/kontaktid
või Elva valla leht nr 70
Üldinfo telefonil 730 9880
või elva@elva.ee

Foto:
Triinu Paas

peab tagama desinfitseerimis
vahendite olemasolu;
» jätkuvalt kehtib reegel, et koos
tohib liikuda üksi või kahekesi

Elva Vallavalitsus sulges 27. märtsil seoses eriolukorraga valla avalikud spordi- ja mänguväljakud,
rulapargid, kettagolfirajad, välijõu
saalid ning muud avalikus kasutuses olevad kogunemiskohad, et
tõkestada koroonaviiruse levikut
ning hoida inimeste tervist.

Notari vastuvõtt

T

eatame, et Elva vallamajas ei toimu notari
vastuvõttu 13., 20. ja 27.

mail.

Notari vastuvõtuaegade osas
palume pöörduda notari Tartu

büroosse telefoni 7 312 230 või
e-aadressil info@tartunotar.ee.
Palume ebameeldivuste
pärast vabandust!
Tartu notarid Edgar Grünberg, Kairi Aarik, Andres Ott ja
Andrus Ruul
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ELVA VALLA INFO

Elva vald toetab keerulisel ajal
valla spordiklubisid

LÜHIDALT
ELVA MUUSIKAKOOLI VASTU
VÕTUINFO

E

lva Muusikakooli astumiseks saab sel aastal
taotlusi esitada 18.–31.
mail haridusteenuste haldamise infosüsteemis ARNO.
Elva Muusikakoolis on
võimalik õppida klaveri, akordioni, viiuli, flöödi, plokkflöödi, klarneti, saksofoni, trompeti, trombooni, metsasarve,
eufooniumi, kitarride, trummide ja laulu huvialal.
Täpsem info Elva muusikakooli veebilehel: muusikakool.
elva.ee

Elva Vallavalitsus
otsustas 28. aprillil
toimunud istungil
eraldada valla eelarvest
toetust saavatele
spordiklubidele
täiendavat toetust, et
kompenseerida laste
vanemate makstava
osalustasu vähenemist.

V

allavalitsus
otsustas
maksta igale spordiklubile aprilli- ja maikuu eest 20 eurot lapse
kohta ehk ühes kuus 10 eurot lapse eest. Otsus tähendab, et Elva
Vallavalitsus maksab spordiklubidele toetuseks ligi 16 000 eurot.
Üle-eelmisel nädalal toimus
valla spordiklubide e-koosolek, kus
spordiklubide esindajad andsid
vallavalitsusele infot, mis
sugune
on nende olukord praeguses
eriolukorras. „Valla spordiklubide
eelarvest moodustavad suure osa
lastevanemate makstav tasu ning
praegu on mõned spordiklubid
aprillikuu tasud peatanud või on
vanematele saadetud 50% või 30%
väiksemad arved,“ ütles abivalla
vanem Marika Saar ja lisas, et
mõned klubid ei väljasta arveid ka
maikuus ning mõnedel klubidel
seisavad sellekohased otsused alles
ees.

PALUPERA
KÜLAMAJAST
SAAB RAAMATUID
LAENUTADA

ELVA VALLA EELARVEST SAAVAD TÄIENDAVAT TOETUST 13 SPORDIKLUBI.

Keerulised ajad
Saar rääkis, et spordiklubidel on
praegu keerulised ajad, sest treeninguid ei toimu. „Seega ei ole
klubid pidanud õigeks küsida vanematelt kogu tasu ning on ka neid
peresid, kelle jaoks on juba täna
selle tasu maksmine väga keeruline. Väga tore oli klubidelt kuulda,
et on ka neid vanemaid, kes soovivad kohatasu maksmisega jätkata,
et toetada kohalikku klubi ja sporti.
Suur tänu teile!“ ütles Saar.

Treeningud veebis
Paljud spordiklubid on eriolukorras
jätkanud treeningute andmist vee-

Tunnusta noori!
Elva Vallavalitsus ootab 31. maini kandidaate tunnustusele „Aasta noor“ ja „Õpilase aasta haridustegu“.
Aasta noore aunimetus antakse 7—26-aastasele noorele, kes on
oma tegevusega Elva vallas silma paistnud haridus-, huviharidus-,
kultuuri- või spordielus või mõnes muus valdkonnas Elva vallas.
Õpilaste aasta haridustegu tunnustus on loodud eesmärgiga
tõsta esile Elva valla kooliõpilaste omaalgatuslikku haridusalast
projekti või sündmust. Tunnustatakse tegu, millega on panustatud kooli maine tõstmisse, kaasatud ja innustatud teisi õpilasi
ning toetatud õpilaste loovust ja ettevõtlikkust.
Tunnustuste kandidaate saab esitada igaüks kuni 31. maini
e-taotluste keskkonnas SPOKU (elva.ee – E-taotlused).

bis: pakutakse videotreeninguid,
erinevaid väljakutseid, kutsutakse
osalema lõbusatel e-treeningutel
ning koostatakse nädala treeningplaane. „Paljud treenerid suhtlevad
lastega interneti teel ning annavad
neile vaba aja veetmiseks soovitusi,“ kirjeldas Saar.
Eesti Olümpiakomitee andis
Elva vallale sportlikuima oma
valitsuse tiitli ning a bivallavanema
sõnul oli selles suur roll just valla
spordiklubidel. „Selle tiitli aitasid
suures osas välja teenida ka meie
spordiklubid ja seetõttu pidas
vallavalitsus oluliseks toetada meie
valla spordivaldkonda nii palju panustanud klubisid.“

Foto: Pixabay.com

Toetus valla eelarvest
Elva valla eelarvest saavad toetust 13
spordiklubi, kus on võimalik harrastada järgmisi spordialasid: jalgpall,
laskmine, kergejõustik, võrkpall,
iluvõimlemine, võistlustants, laskesuusatamine, suusahüpped ja kahevõistlus, korvpall, judo ja sulgpall.
Peale täiendava toetuse maksab
Elva vald spordiklubidele sel aastal
ka tegevustoetusi kokku 233 000
euro eest ning sellele lisanduvad
projektitoetuste taotlused.
Lisainfo:
Marika Saar, abivallavanem
marika.saar@elva.ee või
tel 522 7013

Tunnusta
haridustöötajaid!
Elva vald annab välja järgmised haridustöötajate aunimetused:
Aasta hariduse tegu, Aasta hariduse sõber, Aasta noorõpetaja, Aasta kooliõpetaja, Aasta klassijuhataja, Aasta lasteaiaõpetaja, Aasta
huvihariduse õpetaja, Aasta tugispetsialist, Aasta taustajõud.
Haridustöötajate tunnustamiseks saab esitada avaldusi kuni
20. septembrini e-taotluste keskkonnas SPOKU.
Valdkondlikud laureaadid otsustab vallavalitsuse moodustatud komisjon.
Täpsem info Elva valla kodulehel: elva.ee/valdkondlikud-tunnustused.

L

ugemine on läbi aegade
olnud üks väga tore ja
hariv ajaviide. Praegusel ajal, kui ollakse rohkem
kodus, on lugemissoov kindlasti suure
nenud. Palupera
Külamajas on juba mitu aastat tegutsenud vanade raamatute varjupaik. Läbi aegade
on kokku kogutud ligi 6000
raamatut – põhiliselt küll vanemaid, nõukogude ajal välja
antud raamatuid. Siit leiab nii
mitmeid sarju, maailma klassikat kui ka tavalist jutuvara
Eesti ja maailma rahvaste kirjanikelt. Peale selle on palju ka
laste- ja noorsookirjandust.
Kõigil, kellel on soov raamatutega tutvuda ja endale
koju lugemisvara laenutada,
palutakse ühendust võtta telefonil 513 9071, Kalev.

LUSIKAPIDU
LÜKKUB EDASI

E

lva vallavalitsus annab teada, et seoses
eriolukorraga ei toimu
maikuus aasta alguses ( jaanuarist aprillini) sündinud
laste lusikapidu ning see
lükkub edasi septembrisse.
Loodetavasti on selleks
ajaks koroonakriis möödas ja
saame jälle kokku tulla, et laste sünde tähistada. Meie väikeste kodanike tervis on meile
väga oluline!
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DETAILPLANEERINGUTE TEATED

Otsused 21.04 ja 28.04 istungitelt

Vallavalitsus algatas kaks
detailplaneeringut

Finants
Eraldada Elva valla 2020. aasta eelarve reservfondist Elva Raamatukogu katuse läbijooksu likvideerimisega
tekkinud ettenägematu kulu katteks 6319 eurot.
Finantsosakonnal üle kanda SA Elva Kultuur ja Sport arveldusarvele II kvartali mittesihtotstarbeline
eraldis 108 000 eurot kolmes võrdses osas.
Kinnitada Elva valla 2020. aasta vallavalitsuse tasandi I lisaeelarve.
Sõlmida Tartumaa Tervisekeskus OÜ-ga sihtfinantseerimise leping omaosaluse katmiseks kuni 250 000
€ tervisekeskuse rajamiseks aadressil Supelranna tänav 19/21/23.

Hanked, pakkumused
Kinnitada riigihanke nr 218686 “Mesika tn kergliiklustee ehitus” tulemused ja sõlmida hankeleping KV
Infra OÜ (12504361) maksumusega 227 641,79 eurot (km-ta).
Korraldada Elva keskväljaku ärimooduli ja Kesk tänava ärimooduli läbirääkimistega pakkumise k
 orras
kasutusse andmine ning kinnitada läbirääkimistega pakkumise tingimused: kasutusse andmise aeg
01.06.2020–31.01.2022, määrata üüri alghinnaks 10 € kuus.
Korraldada endises Rannu vallamajas asuvate eraldi sissepääsuga mitteeluruumide (ruum nr 15 – 25,9
m² ja ruum nr 22 – 21,3 m²) üürile andmiseks kirjalik enampakkumine.
Kinnitada kinnistu Ringtee tn 15, Rannu alevik avaliku kirjaliku enampakkumise tulemused.
Kinnitada riigihanke „Lapsehoiuteenuse tellimine Elva linnas perioodil 01.09.2020–31.08.2020“ alus
dokumendid.
Kinnitada riigihanke nr 219675 „Ohtlike jäätmete käitlemine 2020—2022“ tulemused: tunnistada edukaks aktsiaselts Epler & Lorenz pakkumus maksumusega 58 174,89 eurot ja sõlmida hankeleping.

Maa
Määrata Lülle kinnisasja (60801:002:0480) jagamisel neljaks katastriüksuseks uutele katastriüksustele
aadressid ja sihtotstarbed: Elva vald, Palamuste küla, Lülle, sihtotstarve maatulundusmaa; Elva vald, Palamuste küla, Lüllemetsa, sihtotstarve maatulundusmaa; Elva vald, Palamuste küla, 23144 Ametmäe-Punga-Rebaste tee, sihtotstarve transpordimaa; Elva vald, Palamuste küla, 23144 Ametmäe-Punga-Rebaste tee,
sihtotstarve transpordimaa.
Seada sundvaldus Elektrilevi OÜ kasuks Aakre külas Kuusiku-Tuuleveski tee T1 ja Kuusiku-Tuuleveski
tee T2 katastriüksusele maakaabelliini rajamiseks ja omamiseks.
Määrata Kaimi külas, Oru mitteelukondliku hoone ehitisregistri koodiga 120658377, katastriüksuse
(60502:003:0289) uueks koha-aadressiks Elva vald, Kaimi küla, Töökoja.
Määrata Annikoru külas Lombi kinnistu (33101:001:0148) jagamisel kolmeks katastriüksuseks uutele katastriüksustele koha-aadressid ja sihtotstarbed: Elva vald, Annikoru küla, Lombi, sihtotstarve elamumaa;
Elva vald, Annikoru küla, Põllulombi, sihtotstarve maatulundusmaa; Elva vald, Annikoru küla, Metsa
lombi, sihtotstarve maatulundusmaa.
Määrata Kase tn 19 (17001:002:0010), Kase tn 19b (17001:001:0176) ja Kase tn 17a (17001:001:0150) kinnis
asjade liitmisel uue katastriüksuse koha-aadress ja sihtotstarve: Elva vald, Elva linn, Kase tn 19, sihtotstarve
elamumaa.

Muud
Vabastada lastehoidudes MTÜ Mängiv Kass, OÜ Tibupoeg, OÜ Õunakese Perehoid ja MTÜ Peedu Kooli
Seltsi Pihlamarja Lastehoiul käivate valla laste vanemad osalustasu maksmisest 01.04.–31.05.2020 ning
Elva Huviala- ja Koolituskeskuse ja Elva Muusikakooli õppurid õppetasus maksmisest perioodil 01.04.–
31.05.2020.
Anda välja reklaamiluba Raian OÜ reklaamikanduri paigaldamiseks ja reklaami avalikustamiseks Valga
mnt ja Kadaka tn ristmikul haljasalal 21.04.2020–21.04.2021.
Avada alates 29. aprillist 2020. a kõik Elva valla omandis olevad mängu- ja spordiväljakud, rulapargid,
kettagolfirajad. Suletuks jäävad välijõusaalid kuni 17. maini.
Pikendada Elva Vallavalitsuse 13.03.2020 korraldusega nr 2-3/191 kehtestatud vallavalitsuse ja hallatavate asutuste eriolukorras töötamise tähtaega kuni 17. maini 2020. a (k.a). Munitsipaallasteaiad on avatud,
kuid seoses eriolukorraga soovitatakse jätta lapsed võimalusel koju. Lasteaeda on lubatud tuua ainult terveid lapsi.
Maksta täiendavat tegevustoetust 10 eurot ühe lapse kohta kuus, aprilli- ja mai kuu eest märgitud
spordiklubidele.
Sulgeda koroonaviiruse leviku tõkestamiseks ja elutähtsa teenuse katkestuse ennetamiseks Elva linna
jäätmepunkt kuni 17. maini 2020. Erandkorras on jäätmepunkt avatud laupäeviti.
Salle Ritso
vallasekretär

Elva Vallavalitsus algatas 31. märtsi istungil Elva linnas Vikerkaare 24 ja Oru 2 kinnistute detailplaneeringu.
Koostamise eesmärk on planeeringuala kruntideks jaotamise,
kruntide kasutamise sihtotstarbe muutmise ning kruntidele elamute
püstitamise võimalikkuse väljaselgitamine.
Planeeritav ala asub Peedu asumis Vikerkaare ja Oru tänava
vahelisel alal, suurusega ca 4,5 ha, katastriüksuste sihtotstarbega
maatulundusmaa.
Kavandatav tegevus on kooskõlas Elva linna üldplaneeringuga,
mille järgi võib piirkonda ehitada üksik-, kaksik- ja ridaelamuid.

SINISEGA ON MÄRGITUD VIKERKAARE JA ORU KINNISTUTE
DETAILPLANEERINGU ALA .

Elva Vallavalitsus algatas 7. aprilli istungil Elva linnas J. Kärneri
18, 18c ja Jaan Kärneri tänav T6 kinnistute detailplaneeringu.
Koostamise eesmärk on planeeringuala ümberkruntimine, kahe
elamukrundi moodustamine ja loodavale hooneta krundile elamu
püstitamine.
Planeeritav ala, suurusega ca 4400m2 asub Üle-Raudtee asumis J.
Kärneri tänava ääres.
Kavandatav tegevus on kooskõlas Elva linna üldplaneeringuga,
detailplaneeringuga tehakse ettepanek muuta alal kehtivat detailplaneeringut.
Detailplaneeringute algatamise lähtedokumentidega on võimalik
tutvuda valla veebilehel www.elva.ee/et/detailplaneeringud.

Elva Vallavalitsus kehtestas
Kiriku parkla krundi
detailplaneeringu
Elva Vallavalitsuse 31. märtsi istungil kehtestati Rõngu alevikus
Kiriku parkla krundi detailplaneering. Planeeringuga antakse krundile ehitusõigus päästeteenistuse hoone püstitamiseks. Kehtestatud
detailplaneering on kooskõlas Rõngu valla üldplaneeringuga.
Detailplaneeringuga on võimalik tutvuda valla veebilehel:
www.elva.ee/detailplaneeringud

DETAILPLANEERINGU MAHULISE LAHENDUSE
ILLUSTRATSIOON.
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Elva linna Pika tänava
rekonstrueerimise projekt
valmib mais

LÜHIDALT
HAJAASUSTUSE
PROGRAMMI
TAOTLUSVOORU
LAEKUS 74
TAOTLUST

H

Elva linna Pika tänava rekonstrueerimise projekt
valmib maikuus ning see annab võimaluse esitada
rahastustaotlusi praegu valla investeeringute kavas
oleva lõigu ehitamiseks. Kava järgi plaanitakse
esimest lõiku hakata ehitama 2022. aastal.
Kui vallavalitsusel õnnestub sel aastal saada
riigilt juhtumipõhiste teede investeeringute
lisataotlusvoorust toetust, on võimalik ehitusega
alustada juba sel aastal.

P

raegu teostati Pikal tänaval
aukude ja lohkude likvideerimist, tegemist polnud
täieliku remondiga. Katendi osaline remont otsustati teha selle aasta kevadel, kuna ebatasasused
põhjustasid palju 
ebameeldivusi
kõigile liiklejatele. Otsus tehti ka
seetõttu, et vallavalitsusel puudub
praegu kindel teadmine, millal on
võimalik tänav täielikult remontida.
Vallavalitsus tegeleb lisarahastuse otsimisega selleks, et esimesel
võimalusel oleks võimalik alustada
tänava täieliku renoveerimisega.
Kuna on olemas võimalus, et
vald saab riigilt toetust ja ehitus
tegevusega on võimalik alustada
juba sel aastal, otsustati teha Pikal
tänaval katendi parandus ainult
hädavajalikel lõikudel.
Kuna sotsiaalmeedias on olnud
arutelusid selle üle, kas ja millal
alustatakse Elva linna Pika tänava
täieliku remondiga, siis peame vajalikuks siinkohal selgitada valla
teede investeeringute kavas tehtud
otsust, mis puudutab Pikka tänavat, ning selle otsuse tagamaid.

Loodetakse riigi
toetusele
Pikk tänav kuulub valla teede investeeringute kavasse, esimest lõiku
(200 m – Pargi tänavast Arbi ojani)
plaanitakse kava järgi ehitada 2022.
aastal ning see läheb maksma ligi
kaudu 150 000 eurot. Siinkohal on
jätkuvalt võimalus, et vald saab
riigilt toetust ning ehitustöid on

võimalik alustada varem.

Elva valla teede investeeringute kava 2020–2023 kinnitati valla
volikogu 13. aprilli istungil. Valla
valitsuse esialgses eelnõus oli Pikk
tänav kavas sees täies ulatuses,
kuid vallavolikogu ja volikogu komisjonid pidasid vajalikuks teedele
mõeldud raha ühtlasemat jagamist
piirkondade vahel. Kuna Pika
tänava rekonstrueerimine on võrdlemisi kallis projekt (hinnanguline
maksumus on 1,1 miljonit eurot),
oleks Elva linn saanud esialgu teiste piirkondadega võrreldes suurema osa planeeritud rahast.
Pika tänava investeeringu ülevaatamist nõudis ka Puhja piirkonnakogu, kus toodi välja, et Elva
linna teedele ja tänavatele on planeeritud kavast ebaproportsionaalselt suur maht. Puhja piirkonna
kogu ei nõustunud esialgse valla
teede investeeringute kavaga ning
tehti ettepanek vaadata üle Elva
Pika tänava remondi tee-ehituslik
vajadus ning sealt vabaneva raha
eest ehitada 2020–2021. aastatel
valmis Ulila kergtee.

Täielik remontimine
lükkus edasi
Volikogu komisjonis ja volikogu
istungil tehti ettepanek muuta
investeeringute jagamist piirkon
dade lõikes, et kõikide piirkondade
vajadusi oleks rohkem arvestatud.
Vallavalitsus otsustas sellest tulenevalt muuta teede investeeringute
kava ning seetõttu lükkus Elva
linna Pika tänava täielik remontimine edasi. Volikogu istungil tegi
opositsioon ettepaneku lisada Pikk

PIKA TÄNAVA ESIMEST LÕIKU REMONDITAKSE 2022. AASTAL.

PRAEGU TEOSTATI PIKAL TÄNAVAL AUKUDE JA
LOHKUDE LIKVIDEERIMIST.

tänav kavva tagasi, kuid samas ei
teinud nad ettepanekuid rahastamisvõimaluste osas. Volikogu
kinnitas kava sellisel kujul, et Pika
tänava esimest lõiku remonditakse
2022. aastal.
Pika tänava praegune projekteerimine on vajalik selleks, et sade
vee ning muud tehnosüsteemid
saaksid kogu tänava ulatuses ühtse
tervikuna planeeritud. Nagu varem öeldud, avab riik lisataotlus

Fotod: Triinu Paas

vooru juhtumipõhiste teede investeeringute jaoks ning Elva vald
plaanib küsida toetust Pika tänava
kapitaalremondiks kogupikkuses,
toetuse summaga 770 000 eurot.
Elva vald sai eelmisel aastal
samast taotlusvoorust vahendid

näiteks Tartu mnt katendi vahetamiseks ja Peedu tee-Kärneri-Lootuse remondiks. Sel aastal saadi
toetus ka Valga mnt katendi vahetamiseks.

ajaasustuse
programmi selle aasta
taotlusvooru laekus
Elva vallas kokku 74 taotlust (investeeringutega kogumaksumuses 315 945,94
eurot). Hajaasustuse programmi taotlusvoor oli avatud 17. veebruarist 17. aprillini 2020.
Kõige rohkem taotlusi esitati Rõngu piirkonnast (27
taotlust), millele järgnesid
Rannu piirkond (16 taotlust),
Konguta piirkond (13 taotlust),
Puhja piirkond (9 taotlust),
Palupera piirkond (5 taotlust)
ja Aakre piirkond (4 taotlust).
Elva valla 74st taotlusest 39
esitati veesüsteemi väljaehitamiseks, 28 kanalisatsiooni
süsteemi rajamiseks ning 7
juurdepääsutee korrastamiseks. Veesüsteemide valdkonnas on keskmine projekti
maksumus 4715 €, juurdepääsuteede puhul 4078€ ja kanalisatsioonisüsteemide puhul
3698€.
Täpsem riigipoolne raha
jaotus selgub juunis ning
sellest sõltub, missuguses
summas toetatakse Elva valla
taotlusi. Tõenäoliselt on võimalik rahastada veidi üle
poolte Elva valla taotlustest.
Toetuse saajate nimekiri avalikustatakse pärast riikliku rahajaotuse selgumist.
Riigi Tugiteenuste Keskuse
hajaasustuse programmi kaudu rahastatud toetuse abil
on inimestel, kes 
elavad hajaasustusega 
piirkonnas, võimalik välja ehitada veevärk
ja kanalisatsioon, teha korda
koduõuest 
suurele teele viiv
juurdepääsutee või paigaldada
autonoomseid elektrisüsteem.
Programmi üks tingimus
on, et taotleja peab omama vähemalt eelmise aasta lõpu seisuga sissekirjutust Elva vallas.
Projektide
teostumisse
panustavad võrdselt nii riik,
kohalik omavalitsus kui ka
taotleja. Elva valla osalus
programmis oli 60 000 eurot.
Hajaasustuse programmi on
korraldatud üle kümne aasta.
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Toetuse saajate ring ühisveevärgi
ja -kanalisatsiooni osas laieneb
Alates maist saavad
hakata riigilt toetust
taotlema ühisveevärgi ja
-kanalisatsiooniga liitumiseks või elamule omapuhasti ja reoveemahuti
paigaldamiseks ka need
eraisikud, kes elavad alla
2000 tarbijaga reovee
kogumisaladel.

K

eskkonnaminister Rene
Kokk kinnitas toetuse
taotlemise korra ja tingimused.
„Meie huvi on, et reovesi saaks
kokku kogutud ja puhastatud
nii nagu vaja ning keskkonda
ega põhjavett ei reostataks. See
pärast soovime, et ühisveevärgi ja
-kanalisatsiooniga liitujaid oleks
võimalikult palju," selgitas keskkonnaminister Rene Kokk.
2018. aastal töötas Keskkonna
ministeerium välja lahenduse,
mis aitas eraisikutel liituda ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga üle
2000 tarbijaga reoveekogumis
aladel. Nüüdsest laieneb toetus
ka alla 2000 tarbijaga reovee
kogumisalade elanikele, kes tollasest lahendusest välja jäid.
Taotlus tuleb esitada Keskkonnainvesteeringute Keskuse-

TOETUST SAAB TAOTLEDA REOVEEKOGUMISALADEL ELAMU ÜHENDAMISEKS
ÜHISVEEVÄRGI JA -KANALISATSIOONIGA.

2018. aastal töö
tas Keskkonna
ministeerium
välja lahenduse,
mis aitas era
isikutel liituda
ühisveevärgi ja
-kanalisatsiooniga
üle 2000 tarbijaga
reoveekogumisa
ladel. Nüüdsest
laieneb toetus ka
alla 2000 tarbijaga
alade elanikele.

le hiljemalt 2023. aasta jaanuaris või kuni taotlusvooru eelarve
täitumiseni. Taotlemise tähtaeg
pikeneb ka neile, kelle majapidamine asub üle 2000 tarbijaga reoveekogumisalal.
Kuidas aga kindlaks teha, kellel on võimalik toetust taotleda?
Seda saavad kõik huvilised kontrollida
Keskkonnainvesteeringute Keskuse kodulehel olevast
otsingumootorist kik.ee/et/toetatav-tegevus/eraisikute-vee-ja-kanalisatsioonitaristu-rajamine.
Kui soovite toetust taotleda,
siis palume küsida esimese sammuna vee-ettevõtjalt liitumis
tingimused,
mis
sisaldavad
liitumis
punkti asukoha koordi-

LUGEJA KÜSIB:

Mis on toimetulekutoetus?
Mis on toimetulekutoetus?
Toimetulekutoetus on riiklik toetus, mida maksab kohalik
omavalitsus. Toimetulekutoetuse
eesmärk on ajutiselt tagada hädas
olevale inimesele minimaalsed
vahendid. See on vaesuse leevendamise abinõu, mis peaks tagama
vaid kõige minimaalsema ehk
vaid esmavajadused.

Kes saab toimetulekutoetust?
Toimetulekutoetust on õigus
saada üksi elaval isikul või perekonnal, kelle kuu netosissetulek
pärast sotsiaalhoolekande seaduses sätestatud tingimustel
arvestatud eluasemekulude mahaarvamist on alla kehtestatud
toimetulekupiiri.

Kuidas arvutatakse toimetulekutoetust?
Üldine valem toimetulekutoetuse arvestamiseks on järgmine:
toimetulekutoetus =
pereliikmete toimetulekupiir +
eluaseme normkulu sissetulekud.
2020. aastal on toimetulekupiir 150

Foto: Pixabay

naate ja kas liitumisvõimalused
on nii ühisveevärgi kui ühis
kanalisatsiooniga. Elva vallas on
vee-ettevõtja Emajõe Veevärk.

Elva valla reovee
kogumisalad, millele
toetus laieneb:
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»

Aakre küla;
Annikoru küla;
Elva linn;
Hellenurme küla;
Kureküla alevik;
Palupera küla;
Puhja alevik;
Rannu alevik;
Rämsi küla;
Rõngu alevik;
Ulila alevik.

eurot. Perekonna teise ja iga järgmise täisealise liikme toimetulekupiir on 80 protsenti perekonna
esimese liikme toimetulekupiirist,
so 120 eurot. Perekonna iga lapse
toimetulekupiir on 120 protsenti
perekonna esimese liikme toimetulekupiirist, so 180 eurot.
Millal ja kuhu peab pöörduma
toimetulekutoetuse taotlemiseks?
Toimetulekutoetuse taotleja
esitab jooksva kuu eest toimetulekutoetuse saamiseks taotluse hiljemalt kuu viimaseks tööpäevaks
kohaliku omavalitsuse üksusele,

5

Lisainfo saamiseks palume pöörduda Elva Vallavalitsuse arendusspetsialisti Allan Alliku poole: allan.allik@elva.ee või tel 5669 4684.

Toetusest
Toetust saab taotleda reovee
kogumisaladel elamu ühenda
miseks ühisveevärgi ja -kanali‑
satsiooniga või kogumismahuti
rajamiseks ning alla 2000 tarbijaga reoveekogumisalal ka elamule omapuhasti rajamiseks või
ümberehitamiseks. Seda juhul,
kui piirkonnas puudub ühiskanalisatsioon ning on t eada, et ühisveevärki ja -kanalisatsiooni lähima viie aasta jooksul ei rajata.
Toetuse suurus lähtub sarnaste
ehitustööde keskmisest maksumusest ning sõltub ehitustööde
mahust ning rajatava torustiku
pikkusest. Toetuse osakaal on 66%
standardiseeritud ühikuhinnast.
Toetuse summad on määrusega
fikseeritud ning jäävad vahemikku 1132—3792 eurot.
Toetust ei anta elamusiseste torustike ehitustööde, sh
veemõõdusõlmede
rajamiseks,
varasemalt tehtud tööde rahas
tamiseks ning hoonestamata või
pärast 21.05.2018 ehitatud elamutega kinnistule torustiku, oma
puhasti või kogumismahuti rajamiseks.
Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga liitumiseks jagatakse toetust
ühtekokku 17 miljonit eurot, millest tänaseks on rahastusotsusega
kaetud ligikaudu 8 miljonit eurot.
Rahastatud taotlusi on hetke
seisuga üle 2700.
Toetust antakse Euroopa Liidu
Ühtekuuluvusfondi vahenditest
ning struktuuritoetuste perioodi
2014–2020 meetmest „Veemajandustaristu arendamine".

kelle haldusterritooriumil asub
tema tegelik elukoht. Toimetulekutoetuse maksmine ei ole seotud rahvastikuregistri kandega
vaid inimese reaalse elukohaga.
Kui inimene elab Elvas, kuid tema
kinnisvara on Tartus, siis maksab toimetulekuteotust Elva vald.
Küll aga ei saa Elva vald hüvitada
Tartu korteri eluasemekulusid,
vaid ainult oma territooriumil
paikneva eluaseme kulud.
Toimetulekutoetuse taotlemiseks on vaja pöörduda valla sotsiaaltööspetsialisti poole.
Lisainfo: elva.ee/toimetulekutoetus
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KINNISVARA

Kinnisvara hetkeanalüüs meil ja mujal
Kinnisvara on oluline

Elva vallas on
nõudlus olnud
väike ja pakku
mine väga väi
ke. Kui nõudlus
peaks kukkuma,
siis pole pakku
miste olematu
se tõttu ka hin
dadel palju
kukkumis
ruumi.

teema, sest enamik meist
kas omab kinnisvara või
plaanib seda osta.
JANAR SAVIIR
ELVA VALLA KOHALIK
KINNISVARAKONSULTANT

M

is saab kinnisvara
hindadest? Kas nüüd
hakkavad hinnad kukkuma? Kas nüüd tuleb
kriis? Kas peaksin ruttu oma kodu
maha müüma või ootama paremat
hetke?
Kõige olulisem on aru saada, et
kinnisvara hinna määravad ostjad,
mitte müüjad. Müüjad võivad küsida ükskõik mis hinda, kuid ostjad
otsustavad, kas ja millise hinnaga
nad on valmis midagi ostma.
Juba aegade algusest on hinna
määranud nõudluse ja pakkumise
suhe. See hakkab nüüd lähiaastatel mõjutama ka kinnisvara h
 indu.
Toon paar näidet. Tallinnas on
nõudlus olnud väga suur ja ka pakkumine väga suur. Peamiselt on
see olnud tänu majanduskasvule
ning positiivsele iibele. Kui jaanuaris kasvas Tallinnas elanike arv 631
ning veebruaris 625 inimese võrra, siis märtsis oli see number -13.
Ehk siis ilmselgelt nõudlus hakkab
vähenema ning hinnad mingil

määral langema.
Elva vallas on nõudlus olnud
väike ja pakkumine väga väike.
Kui nõudlus peaks nüüd kukkuma,
siis pakkumiste olematuse tõttu
pole hindadel ka palju kukkumisruumi. On näha, et väga paljud
inimesed on oma kodu otsinguil

ning sobivate objektide müüki tulemisel soovitakse neid ka vaatama
minna. Näiteks tuli eelmine nädal
müüki üks maja Elva linnas ning
kohe tekkis sellele ka viis huvilist.
Inimesed otsivad uusi kodusid.
Elva valla kasuks räägib seegi, et
näiteks Tartus on hinnad kasvanud
oluliselt rohkem kui Elvas. Tartus
algavad uusarenduses hinnad umbes 1800 €/m², Elvasse planeeritavate ridaelamubokside hind on
umbes 1500 €/m². Kui pere ei s uuda
Tartusse korterit osta, siis vaatab
ta Tartust väljapoole. Siin tekibki
võimalus hea infrastruktuuriga


KUI ON VAJA UUT KODU NING SEDA ON VÕIMALIK SAADA MÕISTLIKU HINNAGA, SIIS
VÕETAKSE SOETAMISE OTSUS VASTU KA ERIOLUKORRAS.

asulatel nagu Elva, Nõo, Kõrveküla,
Lähteb jne.
Õnneks on seda tunnetanud ka
arendajad, kes plaanivad praegu
jätkata oma arendusi Elvas samas
rütmis. Lähima paari aasta jooksul
valmib nii uus kortermaja Elva
kesklinnas kui ka mitmed rida
elamud.

Pangad annavad laenu
ka praegu
Ostjate ja huviliste puhul paistab
silma see, et ostetakse vajaduspõhiselt. Kui on vaja uut kodu ning seda
on võimalik saada mõistliku hinnaga, siis võetakse soetamise otsus
vastu ka eriolukorras. Paljud pered
on kaotanud osa oma sissetulekust
ning on veidi mures oma tuleviku
pärast. Samal ajal on väga palju
valdkondi töötamas edasi ning muretsemiseks põhjust ei nähta.
Rääkides pankade käitumisest,
siis kõik kodulaenu pakkuvad
pangad on andnud maakleritele

märku, et laenu antakse väga hea
meelega ning kõiki huvilisi oodatakse enda konsultantide jutule. Swedbanki eluasemelaenude
valdkonna juht toonitas, et nemad
tingimusi muutnud ei ole. Laen
peab olema jõukohane ning ei tohi
oma võimalusi ülehinnata. Kui
laenuhuviliste senine krediidiaja
lugu on laitmatu, säästuvõime hea
ning tagatisvara likviidne, siis ei
näe nad laenude andmises probleemi. Samas on pangad kasumit
teenivad ettevõtted ning siinkohal
võivad käituda vastavalt enda soo-

videle. Kindlasti vaatavad pangad
kriitilisemalt nendele sektoritele,
kes on saanud piirangute tõttu
rohkem haavata.

Kolitakse maale elama
Räägitakse ka palju „maale kolimisest“. Operaatorite mobiilse andmeside kasutamise statistikast on
näha, et maal käiakse hetkel tavapärasest rohkem, kuid on keeruline
öelda, kas sinna on kolinud kogu
pere või vaid lapsed, kes on vana
vanemate juurde distantsõppele
saadetud. Eriolukorra 
pikenemise
korral suureneb tõenäosus, et
hakkab kasvama suurlinnadest

püsivalt maale elama kolimine.

Võib ka öelda seda, et see olukord
mõjutab meie kogu tulevikku, sest
sellises mahus pole kunagi inimesed pidanud kaugtööd tegema.
Kindlasti osad inimesed ei suuda
ära oodata, et tööle tagasi naasta.
Samas saavad paljud firmad hakkama ka hetkeolukorras ning avastavad, et polegi enam kontorit vaja,
mille eest igakuiselt üüri maksta.
Kindlasti võidab sellest ka Elva vald
ning äripindade omanikud peavad
hakkama otsima alternatiive ning
teistsugust kasutusotstarvet.

Kas tulemas on kinnis
varakriis või mitte?
Kui eriolukord taandub paari kuu
jooksul, siis kriisi kui sellist ei tule.
Mis saab aga kinnisvara hindadest? See sõltub alguses räägitud
nõudlusest-pakkumisest.
Toon
siinkohal mõned argumendid nii

Foto: Pixabay

kinnisvara hindade langusest kui
ka nende tõusust.

Miks kinnisvara hinnad
peaksid langema:
» Paljude inimeste palgad on langenud ning kindlustunne tuleviku osas kukkunud. Kui tegelikku
vajadust uue kodu järele ei ole,
siis lükatakse ostuotsus edasi.
» Pangad väljastavad laene ettevaatlikumalt.
» Osadel arendajatel muutub olukord raskeks, sest laene on vaja
teenindada. Seepärast ollakse
valmis hinnaalandusteks.
» Välisturiste on vähem kui kunagi
varem, seega on paljud majutus
teenuse pakkujad raske valiku
ees – kas müüa oma kinnisvara
maha või anda see pikaajalisele
üürile. Viimane variant suurendab üüriturul pakkumist, mis
viib üüripindade hinnad alla.
Seetõttu võib omanik siiski kaaluda pigem kinnisvara müüki.

Miks kinnisvarahinnad
peaksid tõusma:
» Eesti elanike ja ettevõtete panga
kontodel on rekordkogus raha,
mis ootab oma võimalusi. Kui
eriolukord peaks lähiajal lõppema, siis hakatakse ostma soodsamaid objekte.
» Võõrtööjõudu ei saa kasutada
samas mahus nagu mõned kuud
tagasi. See seab raskesse olu
korda paljud ehitusettevõtted,
kellel on vajad objektid lõpetada.
Tänu sellele tuleb palgata ehi-

»

»

»

»

tajaid kodumaalt, kes ei pruugi
sarnase palgaga rahul olla.
Kinnisvara arendamine on pikk
protsess. Kui sel aastal pannakse
palju ehitusi ootele ning järgmisel aastal läheb elu vanaviisi
edasi, siis tekib hetkeks tühimik
pakkumise osas. See aga tõstab
hindu.
Raha
hakatakse
trükkima
rohkem kui kunagi varem. Nii

Euroopa Liit kui ka USA plaanivad raha juurde trükkida triljonites (loe: tuhandetes miljardites). Mida pikemalt eriolukord
kestab, seda rohkem raha majandusse suunatakse.
Riik võib käivitada mitmeid suuri projekte, et majandust elavdada. Praegu räägitakse näiteks
Riia ringtee ümberehitusest Tartus, mis oli veel mõni kuu tagasi
kauge tulevikuplaan. Kuna võõrtööjõudu on vähem, siis on vaja
palgata ehitajaid kodumaalt.
Ehituspoodides võivad hinnad
hakata tõusma. Enamus tehaseid küll töötavad, kuid esineb
tarneprobleeme. Palju tooteid
on seotud ka teistest riikidest tulevate materjalidega, mis võivad
piiriületuste karmistatud nõuete
tõttu praegu oluliselt viibida.

Mis tegelikult juhtuma hakkab,
seda näitab aeg. Kindel on see, et
mida pikemalt kestavad karmistatud nõuded, seda raskem tuleb ka
taastumine. Raha võib ju lõputult
juurde trükkida ning riikidele laenata, kuid mingil hetkel tuleb seda
kõike hakata ka tagasi maksma.
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KOGUKOND

Ulila noorte ja MTÜ Sooveere
projektide kokkuvõtted
KRISTINA ERMEL
MTÜ SOOVEERE JUHATUSE
LIIGE

Septembris alustas Ulila Keskus
oma uut hooaega Noortefondi
projekt, mille kirjutas Kristo (17)

ning mille eesmärk oli korraldada
kunsti- ja loovusringid kümnel
erineval teemal (näiteks dekupaaž,
klaasimaal, krepp-paberist voltimine, portselanivärvimine ning
linnupesakastide valmistamine).
Selle projekti toetussumma oli 253
eurot ning MTÜ Sooveere panustas
ligi 100 eurot. Õpitubades osales
aktiivselt 22 noort ning 10 lapse
vanemat. Kõige rohkem meeldis
noortele klaasimaal ning muidugi
pesakastide meisterdamine (eeldas lapsevanema ja noore koostegemist). Kokku tehti 12 pesakasti,
millest 4 pandi üles Ulila Keskuse
parki. Puutööringist tekkisid poistele uued ideed järgmisteks huviringideks.

Soetati laua- ja
liikumismänud
Samal ajal kui noorte nobedad
näpud tegelesid kunstiringidega,

tekkisid uued ideed uuteks projektideks. Nii kirjutasidki Ketlin (10)
ja Andris (12) koos täiskasvanud
mentoriga projekti „Nopi Üles!“
(Eesti Avatud Noortekeskuste
Ühendus), mille raames kutsusime endale külla Brain Games'i
esindaja tutvustama erinevate-

le vanuserühmadele lauamänge.
Mänguõhtu kestis kolm tundi
ning mängutahet, nalja ja rõõmu
oleks jätkunud kauemakski. Ulila
Keskus soetas endale üle 10 lauamängu ning xBox`i koos erinevate
liikumismängudega. Projekti toetussumma oli 720 eurot ning MTÜ
Sooveere panustas 100 eurot.

3Park OÜ rajas
märtsi alguses
Ulila Keskuse
parki puude
vahele madal
seiklusraja.
Rada koos
neb neljast
elemendist:
8,1 m laudsilda,
7,9 m S-kiiged/
kiiged, 7,2 m
võrksilda ja 31 m
õhusõitu.

Üheskoos matkama
Ulila noor Sandra (17) kirjutas koos
täiskasvanud mentoriga Noortefondi projekti „Lähme metsa? Lähme metsa!“ Selle projekti raames oli
sel kevadel plaanis korraldada umbes neli matka erinevatele matkaradadele (Ilmatsalu-Kärevere Linnutee, Meenikunno, Taevaskoda,
Elva VVV) ning sportlik perepäev.
Seoses eriolukorraga lükkuvad aga
tegevused sügisesse. Idee on läbida
eri pikkuses erinevate piirkondade
matkaradasid, kaasa valmistatakse
söögipoolis ning nauditakse koosolemist looduses. Sportlik perepäev peaks toimuma Ulila Keskuse
mänguplatsidel. Projekti toetussumma on 979 eurot.

PESAKASTIDE
MEISTERDAMINE.

KLAASIMAALIMINE.

Uudne ja
turnimakutsuv
seiklusrada Ulilas
MTÜ Sooveere esitas taotluse
Kohaliku Omaalgatuslikku Programmi (KOP), et rajada kevadel
lastele ja noortele seiklusrada.
Mõeldud-tehtud!
Rõõmustati
peagi, sest saadi positiivne vastus.
Selle projekti kogumaksumus oli

SEIKLUSRADA ULILAS.
Fotod: Kristina Ermel

4000 eurot (KOP toetus 2000 eurot
ning MTÜ Sooveere 2000 eurot).
Kui kõik vajalikud kokkulepped
ja load olid olemas, rajas 3Park
OÜ märtsi alguses Ulila Keskuse
parki puude vahele madalseiklusraja. Rada koosneb 4 elemendist:
8,1 m laudsilda, 7,9 m S-kiiged/
kiiged, 7,2 m võrksilda ja 31 m
õhusõitu. Rõõmukilked kostusid
varahommikust õhtuni välja ja
raja aktiivne kasutus toimus kuni
27.märtsini. Seoses eriolukorraga
vabariigis, tuli ka see rada sulgeda. Siinkohal täname kõik, et olete olnud kannatlikud ning tublid
reeglite järgijad.

LÜHIDALT
OMNIVA KUVAB
KODULEHEL
NÜÜDSEST INFOT
KA ÜLEKOORMUSES PAKIAUTOMAATIDE KOHTA

O

mniva lisas oma
kodulehe kaardirakendusse
ning
automaatse andmevahetusega e-poodidesse märke
suurema koormusega pakiautomaatide kohta.
Pakiautomaatide juurde,
mille puhul on pakke rohkem
kui automaati ära mahub, on
märgitud „pikem ooteaeg", et
klient teaks arvestada tarneaja pikenemisega ning võimalusel eelistada mõnda teist
automaati. Vaadake täiendatud kaarti: www.omniva.ee/
abi/kaart.
Otsingutulemustes
on
näha ka postiasutuste lahti
olekuajad.
Märge pakiautomaadi pikema ooteaja kohta on alates
21. aprillist nähtav e-poodides,
mis võtavad pakiautomaatide
nimekirja Omniva kodulehelt.
Andmeid pakiautomaadivõrgu koormuse kohta uuendatakse igal tööpäeval.

OMNIVA TÄIENDATUD
KAART KODULEHEL.

Puhja Kooli nutisportlaste edukas hooaeg
Septembris alanud
nutispordihooaja neljal
etapil selgitati välja
tublimad nutisportlased,
kes võtsid mõõtu
piirkondlikes finaalides.

T

artumaa finaalis osalesid
ka tublid Puhja Kooli õpilased ning kuldmedali võitsid Kristo Kumari (1. klass), Brigita Kütt (2. klass) ja Johan Lääne (3.

PUHJA KOOLI TUBLID NUTISPORTLASED.

Foto:
Ave Külter

klass). Hõbemedali saavutasid Ats
Paavel (3. klass) ja Pille-Riin Maal
(8. klass) ja pronksmedali Mario
Kütt (5. klass) ja Merle Lint (täiskasvanud). Viienda koha saavutas
1. klassi õpilane Andero Marcus
Tamm.
16. aprillil lõppes hooaeg Nuti-
Mati matemaatika Eesti Meistrivõistluste finaaliga. Eesti Meistrid 2020 on Puhja Kooli õpilased:
Kristo Kumari (1. klass), Brigita
Kütt (2. klass) ja Johan Lääne (3.
klass).

Hooaja jooksul koguti punkte
ka Nuti-Mati matemaatika Eesti
Karikavõistluste arvestuses. Keskmise suurusega koolide hulgas on
karikavõitja Puhja Kool.
Peale eelpool nimetatutele andsid oma panuse karikavõitu ka esimesest klassist Uko Raudne ja Marii Algo; teisest klassist Märt Aan
ja Nikita Gretšin ning kolmandast
klassist Kevin Olefirenko.
Merle Lint
Puhja Kooli matemaatikaõpetaja
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KESKKOND

Pakendikonteineri kõrvale
ei tohi jäätmeid jätta
Pakendiorganisatsioo

Pakendikonteinerid
kuuluvad
tootjavastutusorganisatsioonidele,
kes ei ole kohustatud kaste tühjendama, kui seal on sees sobimatud jäätmed. Seetõttu keelduvad
pakendiorganisatsioonid
olme
prügiga rikutud kaste tühjendamast ning soovivad, et Elva vald
korraldaks selliste kastide tühjendamise ja tasumise.
Avalikud
pakendikonteinerid
täituvad nüüd kiiremini kui varem
ja hoolimatud inimesed jätavad
oma prügi ka konteinerite kõrvale
maha. Selline tegevus on aga keelatud. See on seaduserikkumine,
mille eest on ette nähtud kopsakas trahv.
Selline teguviis kahjustab nii
Elva valla avalikku ruumi kui ka

nide kohustus on
koguda puhtaid pakendi
jäätmeid, mitte elanike
olmeprügi!
TERJE RAADOM
KESKKONNASPETSIALIST

E

riolukorrast tingituna on
kodudes püsiv rahvas hakanud senisest enam oma
majapidamisi korrastama.
Paraku viiakse üleliigne prügi ka
sinna, kuhu see ei kuulu – nt avalikesse pakendikonteineritesse.

OLMEPRÜGIGA
RISUSTATUD
PAKENDI
KONTEINERID.

Fotod: Elva valla
lehe toimetus

nende inimeste püüdlusi, kes on
korralikult sorteerinud usus, et
panustatakse taaskasutusse. Lõpp
tulemus on see, et kogutud materjal ei jõua ringlusse, vaid prügimäele ja sorteerimisest pole kasu ei
tublidele sorteerijatele ega ka taaskasutusorganisatsioonile – kannatab meid ümbritsev keskkond ja
lõppkokkuvõttes meie ise.
Vallavalitsuse poole on pöördunud mitmed murelikud kodanikud,
kes on andnud teada, et näiteks J.
Kärneri tänaval asuvasse pakendi
konteinerisse oli toodud peale
pakendijäätmete ka riideesemeid,

serviise, elektroonikat jms ning
MTÜ Eesti Taaskasutusorganisatsioon keeldus seetõttu kasti tühjendamast. Olukorra leevendamiseks
pidi vallavalitsus tõstma kogumiskonteineri Tähe ja Uue tänava
ristile, et seda konteinerit ei likvideeritaks Elva linna territooriumilt.
Tuletame siinkohal meelde,
kuidas sorteerida prügi ja milline
prügi millisesse konteinerisse
sobib.

LIIGITI KOGUMINE ON LIHTNE
PAKENDID

Loputa vajadusel kergelt, et ei
määriks teisi pakendeid ja kotti.

Loputa vajadusel kergelt, et ei
määriks teisi pakendeid ja kotti.

Eemadada korgid ja kaaned,
sildid võivad jääda.

Jäta korgid-kaaned peale.

PAPP- JA
PABERPAKEND

Voldi suured papist pakendid
kokku või rebi tükkideks, nii
võtavad nad vähem ruumi.
Veendu, et materjal on puhas
ja kuiv.

BIOJÄÄTMED

VANAPABER

SEGAOLMEJÄÄTMED

Biojäätmed pane konteinerisse
lahtiselt, paberkotis või täielikult
biolaguneva ja komposteeruva
kotiga.

Kogu paber ja kartong muudest
jäätmetest eraldi ka siis, kui teie
majal pole selleks konteinerit.

Kogu pakendi- ja toidujäätmed
eraldi ja segaolmejäätmete hulk
väheneb märgatavalt!

Vanapaber pane konteinerisse
lahtiselt.

SOBIB

PLAST- JA
METALLPAKEND,
JOOGIKARTONG

Karastus- ja alkohoolsete
jookide pudelid
Moosipurgid
Toiduainete purgid

Kilekotid ja pakkekile
Toote ümber olnud penoplast
Kosmeetika- ja hooldustoodete
ning tarbekaupade pakendid
Leiva ja saia kotid, singi ja
juustu pakendid
Salatikarbid
Konservikarbid
Alumiiniumpurgid
Metallkorgid ja -kaaned
Piima- ja piimatoodete,
mahla- ning veinipakendid

Pappkastid ja -karbid
Paberkotid
Pakkepaber
Kleeplintidega pappkastid

Riknenud toit ja toidujäätmed
Tahked riknenud puu- ja
köögiviljad, nende koored
Liha- ja kalajäätmed, kalaluud
Muna- ja pähklikoored
Pabermassist munarestid
Majapidamispaber
Pabersalvrätid
Kohvipaks, paberﬁltrid
Lõikelilled, ilma potita
toataimed

Ajalehed, ajakirjad
Kataloogid ja reklaammaterjalid
Töövihikud, paberist ja
kartongist kaustikud
Trükiga ja puhas kirja- ning
joonistuspaber
Kontoripaber
Papp
Jõupaber
Kileaknata ümbrikud
Vanad raamatud
(kõvade kaanteta)

Jäätmed, mille liigiti kogumine
pole korraldatud
Kassiliiv, rasvane ja raskesti
puhastatav pakend, mähkmed,
hügieenisidemed, kosmeetika,
küpsetuspaber, foolium,
jahtunud tuhk, tolmuimeja
tolmukott, suured kondid,
näritud näts, kummist esemed
Hõõgniidiga lambipirnid, CDplaadid, tühjad ja katkised
pastakad, tühjad vildikad
Katkised kruusid ja taldrikud
Kasutuskõlbmatud jalanõud,
riided ja mänguasjad

EI SOBI

KLAASPAKEND

Akna- leht- ja peegelklaas
Valguslambid ja elektripirnid
Keraamika, kristall ja portselan
(nt toidunõud, vaasid jne)
Kuumuskindel klaas (nt
ahjukindlad toidunõud)

Küpsetuspaber
Toodet sisaldav pakend
Plastist mänguasjad
Kodukeemia, liimi-, värvi- ja
teisi ohtlikke aineid
sisaldavaid pakendid
Mähkmed, hügieenisidemed,
kondoomid
Pandimärgisega pudelid
Plastist ja kummist tooted,
mis ei ole pakendid
Ehitusmaterjalid

Määrdunud/vettinud paber ja
papp (nt pitsakarp)
Pehmepaber (nt tualettpaber)
Ajalehed, ajakirjad, raamatud
Koopia- või joonistuspaber
Fooliumi või kilet sisaldav
paber, papp, kartong (nt
mahlapakid, raamatukaaned)
Munakarbid
Tapeet

Tavalised kilekotid,
toidupakendid
Kassiliiv, tuhk, suitsukonid
Vedelad toidujäägid, toiduõli,
suured kondid
Kiletatud või vahatatud pinnaga
või kileaknaga paberkotid
Küpsetuspaber
Vanad ravimid
Mähkmed, hügieenisidemed
Tolmuimejakotid
Kunstlilled, küünlad
Lille- ja salatipotid

Määrdunud või vettinud paber
ja papp
Majapidamispaber
Kasutatud pabernõud
Kopeerpaber
Kleepsildid, teibid
Foolium, võipaber
Kommipaberid, jäätisepaberid
Tapeet, lamineeritud või
kiletatud paber
Tetrapakid, munakarbid
Kõik, mis sisaldab materjale
peale paberi ja kartongi

Toidujäätmed, puhtad pakendid
Värvĳäägid, ravimid, tule- ja
plahvatusohtlikud jäätmed,
patareid, akud, kodumasinad,
elektroonika
Ehitusjäätmed, aiajäätmed
Vedelad jäätmed (näiteks
kasutatud toiduõli)
Suuremõõtmelised jäätmed,
mööbel, peegel, vaibad,
madratsid
Ained ja esemed, mis oma
kaalu, mõõtmete või kuju tõttu
võivad ohustada mahutit,
veokit või vedajat

VAATA LISAINFOT KUHUVIIA.EE
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Telli tasuta
pakendikotiteenus

LÜHIDALT

Elva linna jäätmejaam
on erandkorras avatud
laupäeval

Elva linna, Käärdi ale-

E

viku ja Valguta küla
eramajadel on võimalus
liituda pakendijäätmete
kogumislahendusega.
Teenus on tasuta, kulud
kannab OÜ Tootjavastutusorganisatsioon (edaspidi TVO).

P

akendikotiteenus
sisaldab ühte kollast 150-liitrist kilekotti, millesse
võib panna kartongist,
plastist, klaasist ning metallist
puhtaid pakendijäätmeid (jogurtitopsid, konservikarbid, plastmassist pudelid, klaasist pudelid,
klaaspurgid, mahla- ja veinipakid
jne). Pakendikoti äravedu toimub
ühel konkreetsel nädalapäeval iga
28 päeva tagant. Teenusega saab
tutvuda ja liitumisankeedi täita
TVO kodulehel tvo.ee/elanikele/
teenuste-tellimine/pakendikott.
Lisaküsimuste korral võtke ühendust info@tvo.ee või tel 681 1481

Miks liituda
pakendikotiteenusega?
» Pakendikotid on tasuta ning
need saadetakse postiga era
maja aadressile;
» Kui pakendikott on täis,
siis tõsta see äraveopäeval
nähtavale kohale, näiteks olmejäätmete konteineri kõrvale;

PAKENDID VIIAKSE TASUTA ÄRA KODUVÄRAVAST.

» Pakendid viiakse ära koduväravast (ei pea viima kaugel asuvasse pakendikonteinerisse);
» See on lihtne! On üks kott, kuhu
saad panna kõik puhtad pakendid ja täis kilekottide asemele
jäetakse alati uued tühjad
kilekotid;
» Pakendikotiteenus on õigesti
sorteeritud pakendijäätmete
puhul tasuta;
» Kogumispäeva eel saadetakse
meeldetuletus. Kui pakendi
kotti pole võimalik kokku
lepitud päevaks välja jätta, tuleb
jäätmekäitlejat sellest teavitada
3 tööpäeva enne veopäeva;
» Säästad keskkonda, sest pakendid suunatakse taaskasutusse.

Foto: Triinu Paas

Mis saab pakenditest
edasi?
Pakendiauto kogub need kokku ja
edasi lähevad pakendid veel täiendavale sorteerimisele. Pakendijäätmete taaskasutamine toimub nii
Eestis kui ka välismaal. Pakenditest valmistatakse uusi tooteid –
näiteks sekundaarsest plastist

prügi
kotte, aiamööblit, lillepotte
jpm. Klaas sulatatakse ja vormitakse uuesti pudeliteks ja purkideks.
Sekundaarset metalli on võimalik kasutada väga laialdaselt –
mobiiltelefoni korpusest kuni
auto varuosadeni. Taaskasutatud
paberist ja papist tehakse Räpina
Paberi
vabrikus pakkenurki, kirjatarbeid, dokumendi kaasi jpm.
Lisainfo: elva.ee/pakendite-sorteerimine

Konteinerite
uus asukoht

E

lva linnas J. Kärneri tänaval
asuvad pakendikonteiner
ja klaasikonteiner tõsteti
pideva risustamise ning valet liiki
jäätmete konteineritesse toomise
tõttu uude asukohta. Konteinerid
viidi Tähe tn 2a krundile.

PAKENDI- JA KLAASIKONTEINERID TÕSTETI ELVA LINNA
TÄHE TN 2A KRUNDILE.

lva vallavalitsus otsustas 28.04 toimunud istungil pikendada
Elva linna jäätmepunkti ajutise sulgemise tähtaega – jäätmepunkt on ajutiselt suletud 17. maini. Samuti otsustati avada
jäätmepunkt erandkorras laupäeval – 16. mail kell 9–15.
Alates 18. maist on Elva linna jäätmejaam avatud tavapärastel aegadel: E 9–18, K 9–18 ja L 9–15.
Valla kõikide jäätmejaamade külastamisel tuleb rangelt järgida
järgmisi reegleid:
» Külasta jäätmejaamu nii harva kui võimalik ja vaid suure vajaduse korral.
» Jäätmejaama võib külastada ainult haigussümptomiteta inimene.
» Mõtle jäätmejaama minek korralikult läbi.
» Hoia kõikide inimestega vähemalt kahemeetrist vahemaad.
» Kui tuled jäätmejaama, arvesta, et seal võib olla järjekord.
» Järjekorras olles ära välju autost!
» Jäätmepunkti võid siseneda ainult töötaja märguandel.
» Väravatest lastakse jäätmeid maha laadima vaid üks auto korraga.
» Jäätmete koorem tuleb toojal endal maha laadida.
Elva vallas on tavapärastel aegadel avatud Rõngu, Puhja ja Rannu
jäätmejaamad. Lisainfo: elva.ee/ohtlike-jaatmete-vastuvott
NB! Palume jäätmepunkte ja pakendikonteinereid ehitusjäätmetega mitte risustada! Ehitusjäätmeid saab ära anda Elva
linna jäätmepunktis.
» Kui te ei tea täpselt, kuhu oma kodus olevaid jäätmeid viia, võite
alati võtta ühendust ka vallavalitsuse keskkonnaspetsialisti Terje
Raadomiga (terje.raadom@elva.ee või tel 5305 2500), kes on valmis igati abiks olema ja nõu andma.
» Kohad, kus saad vanarehve tasuta ära anda, leiad rehviringlus.ee/
kogumispunktide-nimekiri
Elva Vallavalitsus sulges 27. märtsil riigis kehtestatud eriolukorra
tõttu ning koroonaviiruse leviku tõkestamiseks ajutiselt Elva linna
jäätmejaama ajavahemikul 30. märts kuni 30. aprill.
28. aprillil toimunud istungil otsustati pikendada ajutise sulgemise tähtaega 17. maini.

Taasta ja hoolda
poollooduslikke kooslusi

L

iigirikaste poollooduslike koosluste säilimisele saab kaasa aidata iga maaomanik, kelle kinnistul see asub. Riik
toetab kaitsealadel paiknevate poollooduslike koosluste
taastamis- ja hooldustöid.
Poollooduslikud kooslused, rahvakeeli ka pärandkooslused, on
looduslikud rohumaad, kus mitmekesine elustik on kujunenud
pika
ajalise karjatamise ja niitmise tulemusena. Eestis peamiselt
levinud kooslused on puisniidud, loopealsed, ranna-, lammi-, aru- ja
soostunud niidud, puiskarjamaad.
Eestile omase elustiku ja maastiku säilitamiseks tuleb pool
looduslikke kooslusi taastada ja hooldada. Taastamistegevustena
toetab riik võsaraiet, pilliroo eemaldamist, puude liituvuse vähendamist ning karjaaedade rajamist.
Taastamistoetust saab maaomanik või rentnik taotleda Keskkonnaametilt 22. maini, esitades selleks taotluse veebilehel keskkonnaamet.ee/et/eesmargid-tegevused/maahooldus/taastamine.
Loe lisa: keskkonnaamet.ee
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ERIOLUKORD RIIGIS
Lihtsad poeskäigu reeglid,
mis kaitsevad sind ja teisi

Telli toidukaup koju

Haigena või haigustunnustega
ei ole poe külastamine lubatud
Hoia vähemalt kahemeetrist
vahemaad teiste külaliste
ja kaupluse töötajatega
Külasta poodi üksi ja
osta toit kogu perele

Mõtle eelnevalt ostud läbi,
et poeskäik kulgeks kiiresti

Desinfitseeri või pese käsi
enne ja pärast poeskäiku

Praeguses olukorras, kus pole soovitatav väga tihti poes käia või ei ole see mõnede
inimeste jaoks koguni üldse võimalik, pakub Tellikoju24 mugavat toidu kojukande
teenust nii Elva kui ka Nõo vallas.
Ettevõtte peamine eesmärk on pakkuda toidu ja esmatarbekaupade väga mugavat ja
kontaktivaba kojukande teenust. Nii soovitakse hoida inimesi ja nende tervist.
Koostöös Elva Coopiga pakutakse kojuvedu enamustele poes olevatele kaupadele
läbi interneti. Tellimine on lihtne: telli kaup veebilehel tellikoju24.ee, soorita m
 akse
pangalingi kaudu ning kaup edastatakse kaubavedajale, kes viib kauba kliendile koju
kätte 1–3 tunni jooksul või esimesel võimalusel, sõltuvalt tellimuste järjekorrast.
Kauba kohalevedu sõltub ka poe lahtioleku ajast (9–21). Maksmine toimub otse lehelt
pangalingi kaudu ja toimivad kõik pangad – LHV, Swedbank, SEB, Luminor, Coop
pank ning ka krediitkaartidega (Visa, MasterCard, Maestro).
Kauba kojuveo hind sõltub asukohast. See tähendab seda, et tellitavale kaubale
lisandub veokulu vastavalt asukohale (vt allpool tsoonide jaotust).
Koos poest tellitava kaubaga saab tellida ka Komorebist värsket sushi't. Komorebi
pakub kõiki menüüs olevaid tooteid samal veebilehel. Kogu info on leitav aadressil
Tellikoju24.ee, ning sealset sortimenti laiendatakse iga päev.
» Tsoon A: Elva, Metsalaane, Käärdi, Kurelaane (4,2 €);
» Tsoon B: Käo, Uuta, Vissi, Vellavere, Peedu, Kalme, Illi, Tõravere (5,9 €);
» Tsoon C: Voika, Altmäe, Tamsa, Uderna, Tammiste, Mäeotsa, Kobilu, Annikoru,
Mälgi, Paju, Konguta, Teedla,Majala, Kirepi, Pastaku, Hellenurme, Urmi, Ketneri,
Sassi, Laguja, Päidla, Kääni, Kodijärve, Enno, Sulu, Visnapuu, Luke, Kolga, Nõo,
Meeri, Tilga (8,4 €);
» Tsoon D: Rõhu, Keeri, Härjanurme, Kaimi, Puhja, Kapsta,Sangla, Kulli, Rannu,
Ervu, Valguta, Rõngu, Kõduküla, Atra, Palupera,Nõuni, Makita, Palumäe, Kavandu,
Kullaga, Unipüha, Aiamaa, Täsvere, Järiste, Soosilla, Külitse, Rõhu, Keeri (11,9 €).

Ära muretse,
kaupa jagub kõigile

kriis.ee

Kuidas hoida puhtust ja
hügieeni kortermajas?

Eriolukorra küsimuste ja
vastuste veebilehekülg
Leheküljelt kkk.kriis.ee/et leiate eriolukorraga seotud küsimused ja
vastused.
Sellele lehele on koondatud eriolukorra ja koroonaviirusega seotud küsimused ning
vastused, milles on käsitletud erinevaid teemasid – reeglid inimestele ning kauplustele; teave viirusega nakatumisest hoidumise ja piiri ületamise kohta; info selle kohta,
kuhu pöörduda, kui olete jäänud töötuks; info toetuste, dokumentide, elamislubade
taotlemise, koolielu ja küberturvalisuse kohta kodutööl; info pulmade, matuste ja jäätmekäitluse korraldamise kohta ning reeglid, kuidas käituda looduskaunites kohtades
praegustes oludes.
Praegu on seal eesti, vene ja inglise keeles saadaval 755 küsimust ja vastust.
Kui Sa ei leidnud endale sobivat küsimust ja vastust, saad edastada ettepaneku
selle lisamiseks.
Vastused on koostanud Eesti Vabariigi ametkonnad ning need annavad ametlikku
teavet.
Riigi eri ametkonnad uuendavad küsimusi ja vastuseid pidevalt, et hetketeadmiste
valguses oleks kättesaadav ajakohane ja kontrollitud info.
Käesolevat veebilehte haldab valitsuse kommunikatsioonibüroo.
Loe lisa: kriis.ee

Pesen käsi
regulaarselt
ja hoolikalt

Tuulutan
trepikodasid
iga päev

Prügi välja viies
kannan võimalusel
ühekordseid kindaid

Sõidan liftis
üksinda või
koos perega

Puhastan hoolikalt
ja regulaarselt
kontaktpinnad

1247 kriis.ee
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KOGUKOND

Aprillist saab rohkem
Tänuavaldus
inimesi teavituse ravikindlustuse lõppemisest R
LÜHIDALT

Alates 15. aprillist laiendas haigekassa nende inimeste ringi, keda teavitatakse
ravikindlustuse peatsest lõppemisest e-kirja või sõnumi teel.

P

eale eelmisel aastal alustatud väikelaste vanemate teavitamisele lisandusid aprillis teavituse
saajate hulka puudega inimese
hooldajad, loometoetuse saajad,
doktorandid, ülalpeetavad abikaasad, lapsi kasvatavad mittetöötavad vanemad, töötud, töötu abiraha saajad ja ajateenijad.
Haigekassa ravikindlustuse osakonna juhi Avely Raid-Lelovi sõnul
teavitab haigekassa inimest ainult
siis, kui lõppev kindlustus on ainus
ravikindlustuse saamise alus ehk
inimesele ei kehti ühelgi teisel alusel ravikindlustust (nt FIE-na vmt).
„Kui näiteks inimese töötukassas
arvel oleku aega lõpeb, siis katkeb

peagi ka tema ravikindlustus, kui ta
tööle ei asu. Sellisel juhul ei saa ta
enam haigekassa kulul tervishoiuteenuseid või teisi ravikindlustus
hüvitisi,“ tõi Raid-Lelov elulise näite.

Uuendage andmeid
eesti.ee lehel
Kuna teateid ravikindlustuse lõppemise kohta saadab haigekassa
riigiportaali eesti.ee kaudu, on
väga oluline, et sealsed kontakt
andmed on inimestel uuendatud.
Et teavitused kiiresti kohale jõuaksid, tuleb riigiportaali teated enda
põhilisele meiliaadressile ümber
suunata. Selleks tuleb sisse logida
riigiportaali eesti.ee ning klikkida

portaali menüüs lingile „Teavituste
seadistamine“.
Peale e-posti saab infot tellida
ka sms-ga. Teavitusega antakse
inimestele edasi ka haigekassa

kontaktid, mille kaudu saab küsida
infot ravikindlustuse jätkamiseks.
„Kuna haigekassa ei saada veel
kõigile inimestele nende ravikindlustuse lõppemise kohta e-kirja või
sms-teavitust, tasub ise teadlik olla,
kaua kehtib ravikindlustus erinevates eluetappides ja olukordades,“
lisas Raid-Lelov.
Ravikindlustuse kehtivust saab
kontrollida veebilehel eesti.ee või
digilugu.ee, aga ka helistades haigekassa klienditelefonile 669 6630.

Kuna haigekassa ei saada veel kõigile nende ravikindlustuse lõppemise
kohta teavitust, tasub ise teadlik olla, kaua ravikindlustus kehtib.

SA Elva Teenused soovib
pakkumisi Palupera Põhikoolile
110 rm tooreste küttepuude (50
cm lepa halupuud) ostmiseks
koos kohaletoomisega.
Hinnapakkumine palume saata
hiljemalt 22. mai e-aadressile
teenused@elva.ee.
Lisainfo telefonil 5350 5797

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)

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

annu Püha Martini kogudus on tänulik, et praeguseks on
renoveeritud põrandad kirikusaali lõunapoolses osas, käärkambris ja selle eesruumis. Käärkambrisse on paigaldatud
uus kamin.
Nüüd saab kogudus veelgi enam olla kohalikele inimestele toeks
korraldades üritusi ning jätkates lastetööd.
Suur tänu: Elva vald, PRIA (MTÜ Võrtsjärve Ühendus), GustafAdolf-Werk, Wienerberger AS ning kõik eraisikutest annetajad.

Hüvasti, lipnik Ernst Raiste

M

eie seast on lahkunud Elva malevkonna kauaaegne auliige Ernst Raiste (05.04.1925–30.04.2020).
Ernst Raiste sündis 5. aprillil 1925. aastal Narvas ja aastatel 1939–1942 õppis ta Tartus Treffneri gümnaasiumis. 1939. aastal
arvati ta Kaitseliidu Elva malevkonna liikmeks, kus ta 15-aastaselt
mängis malevkonna orkestris kornetit, mida õppis Tartu kõrgemas
muusikakoolis.
1943. aastal mobiliseeriti Ernst Raiste Saksa sõjaväkke ja suunati
teenima Narva pataljoni. Ta sõdis Ukrainas, kus jäi Tšerkassi kotti,
sai haavata, kuid toodi haavatuna piiramisrõngast imekombel lennukiga välja. Eesti Vabariigi taastamise järel taasennistati ta 1992.
aastal Kaitseliidu Elva malevkonda. 1993. aastast loodi Wiking Narva veteranide klubi, kuhu astus ka Raiste. Klubi hakkas koos käima
Tartumaa Tervisespordikeskuses. 1993–1998. aastal oli Ernst Raiste
Elva Noorkotkaste kotkajuht.
Ernst Raistet on korduvalt autasustatud tema panuse eest noorsoo
kasvatamisel ning Kaitseliidu ja Kaitseväe arengusse. Muuhulgas on
teda tunnustatud Kotkaristi IV klassi ja Elva linna teenetemärgiga.
Langetame leinas pea ja tunneme kaasa lähedastele.
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KUULUTUSED
Muru niitmine, aiatehnika remont.
Vajadusel transport. Tel 5340 7836
Müüa lõhutud küttepuid – kask, metsakuiv
kuusk. Erinevad mõõdud. Hinnad soodsad.
Elva lähiümbruses transport hinna sees.
Tel 511 3543
Müüa küttepuud 30 cm, 40 L võrkkotis.
Tasuta vedu. Tel 5336 5372
Korstnate ehitus ja remont koos vajalike
plekitöödega. Pikaajaline kogemus.
Tel 5618 9517, joosep.sepp@mail.ee.
Klaverihäälestus elukutseliselt
häälestajalt. Vaata lisainfot ja broneeri
endale aeg aadressil www.juhanungru.ee.
Hääles klaver on terve klaver!

Mälestame
oma tütart
ja õde

Ostan kasvavat võsa – kraavid, põlluääred,
sood, metsaalused, valgustus ja harvendusraie. Hea hind, väga kvaliteetne käsitöö.
Tel 510 9827, tammepalk@gmail.com

Lauma Vahti

Kasumetsa küttekontor: erinevat sorti
kvaliteetsed küttepuud veoga. Tel 529 2305.
www.kasumetsa.ee

16.05.1963–14.05.2015
Igatseme sind väga!

Korstnapitside ehitus ja remont, pott
sepatööd, korstnapühkimine.
Tel 5557 9399.

Ema ja vend

Avaldame sügavat
kaastunnet Aade ja
Rein Tiidemäele ning
teistele lähedastele

Siiras
kaastunne
Ennole abikaasa

Erkki Tiidemäe

Eda Lippingu

kaotuse puhul.

kaotuse puhul.

Peedu korraldusseltsi
liikmed

Ülo ja Viive.

Saeketaste ja -kettide teritus ja parandus.
Höövliterade teritus. Telefon 5198 4130.
Vajame algavaks hooajaks maasikakorjajaid, vanus alates 18 a. Rohkem infot
telefonil 511 688

Siiras kaastunne
Annikale
ema

Ohtlike puude raie / hooldus / kändude
freesimine. Tel 5686 6157

Elva vald mälestab
Leili-Rolanda Metspuu

Enno Kivistik

Maie Rämmar

Hilja Vahesalu

Aino-Aksella Kurg

Marika Hõbemägi

18.10.1934-19.04.2020

Maie Rämmari

Willmani OÜ ostab metsakinnistuid
ja raieõigust. Tel 510 0878,
info@willmanimets.ee.

01.09.1927-23.04.2020

Sotsiaalmaja
Tarekese pere

Müüa soodsalt külmkapp. Lisainfo
telefonil 5559 4783
Sõiduõppe ABC pakub B-kategooria
koolitus Elva Gümnaasiumis, lõppastme
koolitused, veoauto- ja bussijuhi ametikoolitused, ADR-koolitused. www.sõiduõppe.ee,
tel 507 8230.
Boilerite paigaldus ja puhastus.
Santehnilised tööd. Ehitus- ja remonditööd.
Vannitubade remont. Tel 5362 6227

Elva valla leht

02.10.1969-26.04.2020

Teavita infolehe
kandeprobleemist

Kõik pottsepatööd, telefon 5851 9785.

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

01.03.1928-24.04.2020

01.08.1962-26.04.2020

surma puhul

Müüa lõhutud küttepuid, koorem 6 m3
koos veoga. Tel 525 1746

Soovin osta maja või elamumaad Elva
vallas. Telefon 53733266

11.02.1950-24.04.2020

HAUAKIVID,

Elva valla leht peab jõudma kõikidesse Elva valla
postkastidesse kahe tööpäeva jooksul pärast ilmumist.
Kannet teostab Omniva. Palume probleemidest
teavitada telefonil 730 9882 või infoleht@elva.ee.

PLAADID JA PIIRDED
•
•
•
•

valmistamine
paigaldamine
puhastamine
kivi asendi taastamine

Kasutame kvaliteetset Soome graniitkivi.

Indrek 5107312
www.palukivi.ee
Otepää valda, Miti küla, Palu

Tervitame uusi
ilmakodanikke!
Riko Toomeste

Dante Luik

Teo Altin

Ersto Taal

sündis 16.03.2020

Avalda kuulutus Elva valla lehes.
Loe lisa: elva.ee/kuulutused-ja-reklaam.

sündis 06.04.2020

sündis 10.04.2020

Hendrik Heinpõld
sündis 21.04.2020

sündis 15.04.2020
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