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Elva on samuti osa Euroopa
kultuuripealinnast

üritustega Elva ametlikku kultuuri
programmi saab, kuid oleme osalised programmiliinidest, mida juba
arendatakse, nagu näiteks Tartu
maailmaülikool, Emajõe ja 
suure
järvistu taasavastus ja Kollaste
akende projektid.

Euroopa kultuuripealinn

Igaüks saab kaasa lüüa

on Euroopa üks tähtsa-

Mida teha, et Elva paistaks s ilma?
Koostöös kultuurijuhtide ning
turismi- ja spordijuhiga oleme
püstitanud viis eesmärki kultuuri
pealinnaks valmistumisel: Elva
vallas toimunud üritused on

jõudnud Tartu2024 ametlikku

kultuuriprogrammi; Elva valla
ette
võtjad ja teenusepakkujad on
valmis kultuuripealinna külasta
jateks; Elva valla avalik ruum on
külastajateks valmis; Elva vallas on
kujunenud välja tugev meeskond;
Elva valla elanikud on teadlikud
Tartu2024 võimalustest.
See tähendab, et meil on vaja igaühe mõtteid, missuguste üritustega
võiks Elva vald kultuuriprogrammi
kandideerida. Oluline on, et meie
ettevõtjad oleksid valmis pakkuma
teenuseid, et külastajad leiaksid siit
elamusi ja mõnusa teeninduse.
Lõpuks on aga oluline, et iga Elva
valla inimene teaks, et oleme selles
ajaloolises protsessis osalised.
Tähtis on, et tunneme uhkust oma
kodukoha üle ja tahame seda kogu
maailmale tutvustada.

maid kultuuri- ja kogu
konnaprojekte, mille eesmärk on innustada linnu
ja piirkondi kultuurist
kantud arengule.
2024. aastal kannab
seda tiitlit Tartu linn
koos Lõuna-Eesti 19
omavalitsusega.
MARIKA SAAR
ABIVALLAVANEM

K

ultuuripealinna kunstilise kontseptsiooni nimi
on „Ellujäämise kunstid“,
mis
kannab
e
ndas
järgmisi põhiväärtusi ja suundi:

loodushoidlikum linna- ja maa
kultuur; haritus ja leidlikkus; lii-

VALLAVOLIKOGU OTSUSTAS 28. SEPTEMBRIL SÕLMIDA SA-GA TARTU 2024
KOOSTÖÖLEPINGU.

kumine ja vaimne tervis; põlv
kondade koosloome; paikkondlike
omapärade esiletoomine; kriitiline
ärksameelsus; valdkondadeülene,
regionaalne ja rahvusvaheline
koostöö.
Elva vald panustab koos 
kõigi
teiste omavalitsustega üritusse ka
rahaliselt, kuid saame sealt ka väga
palju turunduse ja kommunikatsiooni, programmi ja 
sündmuste

kaudu tagasi. Huvitav 
projekt on
platvormi „Külas“ arendus, mis
hakkab tulevikus koondama nii
suurte kui ka väikeste tegijate
põnevaid pakkumisi, samuti seda,
milliseid teenuseid ja elamusi meie
piirkonnas nautida saab.
Elva vallavolikogu otsustas 28.
septembril toimunud istungil
sõlmida koostööleping SA-ga Tartu
2024 ning Elva valla konkreetne

Elva vald ootab kõiki osalema valla
üldplaneeringu koostamises

E

lva vallavalitsus ootab ajavahemikul 1.–20. oktoober
ideesid ja 
ettepanekuid
Elva
valla
üldplaneeringu
koostamisse, et muuta ühes
koos meid ü
 mbritsev ruum paremaks. Oma ideid ja ettepanekuid
saab
lisada kaardirakenduses,

mis on leitav aadressil uldplaneering.elva.ee.
Üldplaneering
on valla ruumilise arengu olulisim dokument, mis määrab valla
territooriumi 
üldised ehitus- ja
kasutustingimused.
Ideekorje raames esitatav
ettepanek võib olla nii tänane


probleem
koht kui ka lennukas
visioon tulevikuks.
Idee lisamisel võiks mõelda
järgmistele küsimustele:
1. Kuhu ja millist avalikku ruumi
luua, et see oleks atraktiivne,
lihtsasti juurdepääsetav ja
kõigile kasutatav?

Foto: Kayvo Kroon

toetus sihtasutusele selgub 2021.
aasta 1. jaanuari seisuga. Vastavalt
elanike arvule fikseeritakse toetussumma: 2021., 2022., 2025. aastal 1
euro elaniku kohta ja 2023. ja 2024.
aastal 2 eurot elaniku kohta. Viie
aasta jooksul on see natuke üle
100 000 eurot, siia lisanduvad
loomulikult kulud, mis kaasnevad
ürituste korraldamisega.
Täna on veel vara öelda, m
 illiste

2. Kuhu ja millist arendus
tegevust kavandada?
3. Milliseid teenuseid ja kuhu
oleks vaja juurde luua?
4. Kuhu ja milliseid täiendavaid võimalusi oleks vaja
juurde kavandada vaba aja
veetmiseks?
5. Kuhu ja milliste liikumisteede järele on vajadus, et
igapäevased liikumised
oleksid hõlpsamad?
6. Milliste piirkondade või

a sumite haljastust on vaja
muuta või kuhu rohelust
juurde tuua?
7. Milliseid üksikobjekte või
alasid on vaja kohalikul
tasandil väärtustada.
Kõik ideed on oodatud!
Lisainfo ja küsimused:
Maarika Uprus, Elva valla
valitsuse planeeringuspetsialist,
maarika.uprus@elva.ee või
tel 527 1860
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Valla sünnipäevanädalal
toimub palju põnevat
Elva vald saab 24. oktoobril
kolmeaastaseks ning selleks,
et saaksime seda üheskoos

18.10 KELL 12
ELVA GÜMNAASIUM
ELVA VALLA NOORTE
KOHVIKUTEPÄEV

tähistada, on valla kultuurijuhid pannud kokku
sünnipäevanädala programmi. See tähendab, et igaüks saab sünnipäevanädala
üritustest valida endale
midagi meelepärast.
18. oktoobril kell 12 on huvilised
oodatud Elva gümnaasiumisse
(Puiestee tn maja) Elva valla
noorte kohvikutepäevale. Sel
päeval on võimalus nautida noorte
enda tehtud hõrgutisi. Kohvikutepäevale paneb punkti kell 15 algav
kontsert, esineb AG.
22. oktoobril kell 19 toimub
Rannu
rahvamajas
kontsert
„Tähtede poole“ Kaire Vilgatsi ja
Paul Neitsoviga. Pilet eelmüügist
15 €, samal päeval 18 €.
23. oktoobril toimub Elva valla
sünnipäeva matkasarja I osa –
Eesti rahvajutuaasta öömatk
Elva väerajal. Väljasõit kell 18
Puhja seltsimaja parklast, mat
ka algus kell 18.30. Osamaks 1 €.
Kaasa võtta tõrvikud, laternad ja
taskulambid. Matkaraja pikkus
on 3 km ja matka kestvus 2 tundi.
Matkale on tarvis r egistreerida (tel
55599608 või enn.tobre@elva.ee).
24. oktoobril toimub valla
sünnipäeva matkasarja II osa –

ELVA VALLA
SÜNNIPÄEVANÄDAL
24.10 KELL 11
ELVA LINNARAAMATUKOGU
PEREPÄEV PIRET PÄÄRI JA
KULNO MALVAGA

22.10 KELL 19
RANNU RAHVAMAJA
KONTSERT PAUL NEITSOVI
JA KAIRE VILGATSIGA
23.10 KELL 18
PUHJA SELTSIMAJA
MATKASARJA I OSA
24.10 KELL 9.30
PUHJA SELTSIMAJA
MATKASARJA II OSA
24.10 KELL 10
RÕNGU RAHVAMAJA
HOMMIK UKU SUVISTEGA

24.10 KELL 14
RANNU RAHVAMAJA
KINO "FRED JÜSSI.
OLEMISE ILU"
24.10 KELL 20
KONGUTA RAHVAMAJA
PIDU NEDSAJA KÜLA
BÄNDIGA
25.10 KELL 10
ELVA SPORDIHOONE
LAHTISTE USTE PÄEV
ELVA KULTUURIKESKUS
MAALINÄITUS

UURI LISA: ELVA.EE/SYNNIPAEV

Eesti rahvajutuaasta hommiku
matk Elva väerajal. Väljasõit
kell 9.30 Puhja seltsimaja juurest,
matka algus väerajal kell 10. Osamaks 1 €. Matkaraja pikkus on 3 km,
matka kestvus 2 tundi. Matkale on
tarvis registreerida (tel 5291773 või
kaja.udso@elva.ee).
24. oktoobril kell 10 
oodatakse
huvilisi
Rõngu
rahvamajja
hommikule koos Uku Suvistega.
Külalisi ootab kange kohv, soojad
saiakesed ja võluv Uku Suviste.
Elva
kultuurikeskuses
saab
külastada Bellis Kullmani maalinäitust.
24. oktoobril kell 11 toimub
Elva linnaraamatukogus perepäev koos Piret Pääri ja Kulno

Malvaga. Toimuvad erinevad töötoad ja vähekasutatud raamatute
müük. Lastele näomaalingud.
Küpsetatakse pannkooke ja täna
takse tublisid lugejaid.
24. oktoobril kell 14 näeb Rannu
rahvamajas filmi „Fred Jüssi.
Olemise ilu“.
24. oktoobril kell 20 toimub
Konguta
rahvamajas
pidu
ansambliga Nedsaja küla bänd.
25. oktoobril alates kella 10st
on kõik huvilised oodatud Elva
spordi
hoonesse lahtiste uste
päevale. Avatud on treeningud
kogu perele.

E

lva valla kogukonna valdkonna tegijate tunnustamiseks
on võimalik kandidaate esitada 15. novembrini.
Kandidaate saab esitada kahes kategoorias: Aasta küla ja
Aasta kogukonnaedendaja.
Aasta kogukonnaedendaja aunimetuse saab üksikisik või
organisatsioon, kelle pühendunud ja sihipärase töö tulemusel on
suurenenud kogukonna liikmete kaasatus, kes on innustanud ja
eest vedanud uusi algatusi ja ühistegevusi ning kelle initsiatiivil on
kogukond arenenud ja kasvanud kodanikuaktiivsus.
Aasta küla aunimetuse saab üks Elva valla küla, külade piirkond
või alevik, kus on viimase aasta jooksul toimunud nähtav positiivne
areng, kus on algatatud ja ellu viidud kogukonda liitvaid ja küla
arenduslike ettevõtmisi, kus toimuvad ühistegevused ja koostöö
omavalitsusega ning piirkonna ajaloo talletamine.
Lisainfo valla kodulehel: elva.ee/kodanikualgatus või
Margit Kink, margit.kink@elva.ee, tel 5855 3137

Meeldetuletus: veel
saab esitada projekti- ja
tegevustoetuste ning
omaalgatusfondi taotlusi

T

uletame meelde, et Elva vallavalitsus ootab projekti- ja
tegevustoetuste ning omaalgatusfondi taotlusi hiljemalt
1. novembriks.

Projektitoetust antakse projektidele:
» mis on suunatud kultuuri-, spordi-, tervise-, hariduse-, sotsiaalvaldkonna, noorsootöö, looduse ja keskkonna ning külaliikumise
arengule;
» mis arendavad piirkondlikku tegevust;
» mille raames korraldatakse vallasiseseid, maakondlikke, riiklikke
või rahvusvahelisi sündmusi;
» mis on suunatud Elva valla kultuurilooliste materjalide kogumiseks, koostamiseks, säilitamiseks ja publitseerimiseks.

planeerib, koordineerib ja korraldab tervist, heaolu ja turvalisust edendavaid tegevusi ning
koordineerib Elva valla tervise ja
heaoluprofiili koostamist ning
jälgib selle rakendamist.
Kontaktid: tel 5301 9106
kertu.kattai@elva.ee

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

Ennetustööspetsialist Kertu Kattai

E

Ootame kandidaate
kogukonna valdkonna
tunnustamiseks

Rahvariiete toetuse eraldamise eesmärk on toetada Elva valla
haldusterritooriumile jäävate ajalooliste kihelkondade esinemis- ja
esindusrõivaste soetamist või rahvariide materjalide soetamist ning
rõivaste valmistamist.
Tegevustoetuse eesmärk on toetada Elva vallas mitmekesist
kultuuritegevust omaalgatuse kaudu; laste ja noorte harrastus
ja võistlusspordi alast tegevust; esindusvõistkondade loomist ja
arengut; laulu- ja tantsupeo protsessi jätkumist ja arendamist;

rahvakultuuri edendamist ja säilitamist; külaliikumise arendamist,
kodanikualgatuse ja ühistegevuse aktiviseerimist; muid kogukonna
arendamiseks suunatud tegevusi.
Noorte omaalgatusfondi eesmärk on arendada noorsootööd
ning ergutada noorte omaalgatust Elva valla tegevuspiirkonnas.
Toetust võib taotleda noorteühendus, seltsing (nt õpilasesindus)
või vähemalt 7-aastane füüsiline isik.
Taotlusi saab esitada Elva valla Spoku keskkonnas:
piksel.ee/spoku/elva

Lisainfo sündmuste kohta leiab
valla kodulehelt: elva.ee/synnipaev

UUS AMETNIK ELVA VALLAVALITSUSES

nnetustööspetsialisti ülesanne on tervisedenduse ja
ennetustöö korraldamine
ja koordineerimine Elva vallas.
Ennetustööspetsialist korraldab ja planeerib ennetustööd
elanike, sh laste ja perede õiguste ja heaolu tagamiseks. Ta

LÜHIDALT

Foto: Kayvo Kroon
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Erivajadusega õpilasele on võimalik
transpordikulude hüvitamine
Elva vallavalitsus on vastu võtnud uue määruse,
mis võimaldab transpordikulude hüvitamise või
transpordi korraldamise haridusliku erivajadusega
õpilasele, kelle elukoht on rahvastikuregistri
andmetel Elva vald ning kes õpivad tulenevalt
hariduslikust erivajadusest väljaspool Elva valda
asuvas koolis.

H

üvitamisele
kuulub
nende õpilaste transport, kellele ei ole Elva
valla koolides 
sobivat
õpet võimalik korraldada. Uus
määrus ei reguleeri puudega
õpilase transpordi korraldamist,

kui transport korraldatakse näiteks
sotsiaaltranspordina.

Kes saab taotlust esitada?
Taotluse Elva vallavalitsusele saab
esitada vanem või eestkostja, kui
õpilane on rahvastikuregistri järgi
Elva valla elanik ja õpib väljaspool
Elva valda asuva põhikooli või gümnaasiumi päevases õppes ja kellel
on koolivälise nõustamismees

konna soovitus (nt Rajaleidja) ning
on kindlaks tehtud, et Elva vallas ei
ole võimalik soovituse kohast õpet
korraldada.

Otsuse teeb komisjon
Määruse
alusel
kuuluvad
hüvitamisele õpilase ja tema saatja
haridus
asutuse ja kodu vahelise
ühistranspordi sõidupiletite kulud
ja sõiduauto kasutamisega seotud
kulud. Hüvitist ei maksta juhul, kui
õpilase transport on k
orraldatud
muul
viisil,
nt
vallapoolne
transport või õpilane saab k
 asutada
tasuta ühistransporti. Kui õpilasel
on 
võimalik 
haridusasutuse ja
kodu vahel 
sõitmiseks kasutada
ühis

transporti ja tema tervislik
seisund ja vanus seda võimaldab,
siis
h

üvitatakse
vanemale

Koolinoori oodatakse osalema
äriideede konkursil Välk

E

lva vallavalitsus korraldab
teist aastat koostöös Tartumaa omavalitsuste liidu ja
Tartu ärinõuandlaga koolinoortele
mõeldud äriideede konkursi Välk,
kuhu on oodatud osalema kõik
Tartumaa kuni 20-aastased noored.
Konkursi parimatel on v õimalus
osaleda mentorprogrammis, kus
neid juhendavad ja nõustavad
Eesti tipptegijad. Kolm parimat
meeskonda pääsevad oma ideesid

tutvustama 2021. jaanuaris Tartus
toimuval Startup Day-l.
Konkursi võiduidee auhinnafond on sel aastal 1 000 €, teise
koha võitja saab 500 € ning kolmas
koht 300 €. Peale selle panustavad
auhinnafondi ka sponsorid.  
Äriideede kavandeid oodatakse 30. oktoobriks. Kavand
peab
muu
seas
sisaldama
äriidee 

kirjeldust ning vastama
küsimustele, missugust kitsas


Vanaduspension tõuseb
keskmiselt üle 20 euro

V

alitsus jõudis kokkuleppele järgmise aasta p

ensionitõusus. 1.
aprillist jõustuv pensionitõus
kasvatab keskmiselt vanaduspensionäri 
sissetulekut enam
kui 20 euro võrra.
Pensioni baasosa tõstetakse 16
euro võrra ning peale selle tõstetakse täiendavat pensionilisa lapse
kasvatamise eest ühelt aastahin-

delt 1,5-le, mis lisab pensionile veel
3,55 eurot iga lapse kohta ühele
vanemale. 

Ühtlasi tõuseb rahvapension 30 euro võrra 251,61 euroni,
mis aitab t agada elatusmiinimumi
kõige väiksema pensioni saajatele.
Kokku kulub pensionitõusuks järgmisel aastal 49,4 miljonit eurot.
Pensionilisa
suurendamine
annab täiendava sissetuleku pen
sionäridele, kes on kasvatanud üht

või enamat last vähemalt kaheksa
aastat ja kelle laps sündis enne

2013. aastat. Eestis on ü
 htekokku
429 000 last, kelle kasvatamise eest
makstakse pensionilisa ligikaudu
203 000 pensionärile k
eskmiselt
kahe lapse eest. Pensionilisa
antakse korraga ühele vanemale

või jagatakse see vanemate kokku
leppel vanemate vahel pooleks.
Rahvapensioni suurendamisega

sõidupiletite hind (v.a juhul, kui
transport on tasuta).
Otsuse hüvitise määramise või
sellest keeldumise kohta teeb valla
valitsuse vastav komisjon. Otsuse
hüvitise maksmisel või maksmisest
keeldumisel lähtutakse komisjoni
ettepanekust. Otsus tehakse üldjuhul kuni ühe õppeaasta k
ohta.
Määrust rakendatakse tagasi

ulatuvalt 1. septembrist 2020.
Hüvitamist saab taotleda Elva
valla e-keskkonnas, lisainfo leiate
valla kodulehelt: elva.ee/hev-opilaste-transporditoetus.
Lisainfo:
Auli Mäesalu
haridusspetsialist
auli.maesalu@elva.ee
5886 4201

kohta idee lahendab ja milles seisneb idee uudsus. Peale selle tuleb
kirja panna võimalike klientide ja
oma meeskonna kirjeldus.
Konkursi eesmärk on tõsta
noorte huvi ettevõtluse vastu ning
anda praktilist äriideede edasi
arendamise kogemust.
Lisainfo konkursi kohta leiab
aadressilt www.noortevälk.ee.
Lisainfo:
Kertu Vuks, Elva vallavalitsuse
arengu- ja planeeringuosakonna
juhataja
kertu.vuks@elva.ee või
tel 5813 7086

30 euro võrra aidatakse kõige
madalama sissetulekuga pensionäridele tagada elatusmiinimumist
suurema sissetuleku. 2020. aastal
on elatusmiinimum 221,36 eurot.
Rahvapension tagab vanaduses
sissetuleku inimestele, kellel ei ole
täidetud vanaduspensioni saamiseks ettenähtud staažinõue ja kes
on vahetult enne pensioni taotlemist elanud vähemalt viis aastat
Eestis.
"Oluline on, et aitame järele ka
kõige madalama sissetulekuga pensionäre tõstes selleks rahvapensioni 30 euro võrra,“ sõnas sotsiaalminister Tanel Kiik.

LÜHIDALT
RANNU PIIR
KONNA SOOJA
MAJANDUSE
ARENGUK AVA
ON AVALIKUL
VÄLJAPANEKUL

R

annu piirkonna sooja
majanduse
arengu
kava 2017–2027 täiendus on 19. oktoobrini avalikul
väljapanekul ning selle aja
jooksul on võimalik esitada
arengukava kohta ettepanekuid.
Arengukavaga on võimalik
tutvuda valla kodulehel: elva.
ee/soojamajandus või Rannu
teenuskeskuses.
Avaliku väljapaneku jooksul on võimalik e
sitada
kirjalikke
ettepanekuid
e-aadressil elva@elva.ee või
postiaadressile Kesk 32, Elva
linn, Elva vald.
Arengukava tutvustav
avalik arutelu toimub 20.
oktoobril kell 18 
Rannu
rahvamajas ning kõik
huvilised on oodatud.
Lisainfo:
Mikk Järv, abivallavanem
tel 517 0306
mikk.jarv@elva.ee

ELVA PIKA TÄNAVA
REKONSTRUEERIMISE HANGE
OOTAB PAKKUMISI

R

iigihangete registris
on üleval avatud
hankem enetlusega
hange „Elva Pika tänava rekonstrueerimine".
Hanke eesmärk on sõlmida peatöövõtukorras leping
ettevõttega Pika tänava täielikuks rekonstrueerimiseks.
Pakkumuste esitamise aeg
on 21. oktoober.
Ehitustööde aluseks oleva projekti on koostanud
Roadplan OÜ. Tegemist on
projektiga, mille tulemusena
tagatakse Elva linna olulisel transiittänaval kergliiklejate ning sõidukite ohutu
liiklemine.
Lisainfo:
Cetlin Keskküla,
hankespetsialist
cetlin.keskkula@elva.ee
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KOGUKOND

Tugiisiku-, intervallhooldus- ja
koduteenuse arendamisest
Vallavalitsus osutas alates 2018.
aasta sügisest kuni 2020. aasta
septembri lõpuni Euroopa
sotsiaalfondi abil projekti
„Hoolekandeteenuste arendamine Elvavallas" raames
kolme teenust: koduteenus,
intervallhooldusteenus ja
tugiisikuteenus.

P

rojekti eesmärk oli võimaldada sotsiaalteenuseid
täisealistele hoolduskoormusega inimestele, täis
ealistele erivajadustega inimestele
või toimetulekuraskustes inimestele, et väheneks hoolduskoormus või
suureneksid toimetulekuoskused ja
nad saaksid siseneda tööturule või
jätkata töötamist.
Kahe
aasta
jooksul
said
teenuseid 186 Elva valla elanikku

ning kokku saadi teenuseid 58 305
tundi, mis ümardatult tähendab 6
aastat 8 kuud ilma puhkepäevadeta
teenuseid.
Euroopa sotsiaalfondi rahastusega
laiendati
koduteenust
valla kõikidesse piirkondadesse
ning 
koduteenuse klientide arv
kasvas üle kahe korra. Peale selle

KAHE AASTA JOOKSUL SAID TEENUSEID
186 VALLA ELANIKKU.

võeti 
tööle neli uut hooldustöötajat, et oleks võimalik suuremas
mahus teenust osutada. Uued
hooldus
töötajad said tööle tulles
erialase 
koolituse. Kord kvartalis
toimusid nii hooldus
töötajatele
kui ka tugiisikutele regulaarsed
supervisioonid, kus oli võimalik

raskemate juhtumite korral tuge
saada ning ennetada töötajate läbi
põlemist ja tunnet, et oled oma
probleemidega üksi. Peale selle
integreeriti koduteenuse juurde
heaolumonitorid, mille eesmärk
on võimaldada eakal pikemalt
üksi kodus elada. Seade jälgis eaka
tervise
näitajaid ja andis hooldustöötajatele automaatselt telefoni
kaudu teada kui eakas on kukkunud
või vajab abi.

Valla sotsiaalteenuste
hinnakiri on
muutunud

E

lva vallavalitsus kinnitas
22. septembril k
 orraldusega
nr 605 valla osutatavate
sotsiaalteenuste hinnad. Muutus
valla osutatava koduteenuse
hinnakiri, mis kehtestati nüüd

pakettidena. Sotsiaaltranspordi
teenuse
ja
tugiisikuteenuse
hinnad jäid endiseks.

Koduteenuste pakettide
maksumused:
» pakett nr 1: teenuseid osutatakse kuni 2 tundi nädalas.

Paketi maksumus on 20 eurot
kuus;
» pakett nr 2: teenuseid osutatakse kuni 4 tundi nädalas.
Paketi maksumus on 40 eurot
kuus;
» pakett nr 3: teenuseid osutatakse kuni 6 tundi nädalas.
Paketi maksumus on 50 eurot
kuus;
» pakett nr 4: teenuseid osutatakse kuni 8 tundi nädalas.
Paketi maksumus on 60 eurot
kuus;

Illustratsioon: Bigstock

Piirkondadesse osteti pesu
masinad ja kuivatid, et saaks abistada neid koduteenuse kliente,
kellel ei ole võimalik kodus pesu

pesta.

Teenustega jätkatakse
Intervallhooldusteenus oli Elva vallas projekti abil piloteerimisel. See
aitas teenuse vajadust kaardistada.
Projekti abil saime kinnitust, et
hoolduskoormusega inimestele on
see teenus väga vajalik. Intervall
hooldus on lühiajaline ööpäevaringne hooldus ja järelevalve nii
erivajadusega kui ka eakale inimesele. Teenus on nii toimetuleku
toetamiseks kui ka pereliikmetele
ajutise puhkuse võimaldamiseks.
Projekti partner oli SA Elva

» pakett nr 5: teenuseid osutatakse kuni 10 tundi nädalas.
Paketi maksumus on 70 eurot
kuus.

Sotsiaaltranspordi
teenused:
» Transport Elva vallast Tartu
linna ja tagasi (kuni 80 km)
maksab 12 €, iga lisanduv kilomeeter maksab 0,15 €;
» Transport Elva vallast valla
keskusesse ja tagasi, kaasa
arvatud linnasisene sõit,
maksab 5 €;
» Transport Elva vallast teenuskeskusesse ja tagasi maksab
2 €.

Tugiisiku teenus:
» 4,5 €/tund (tulenevalt korrast
õigus võtta tasu kui tugiisiku

l aste- ja perekeskus, kelle v
 astutada
oli tugiisikuteenuse süsteemi loomine ja arendamine erivajadusega
täis
ealistele
inimestele
ning
toimetulekuraskustes
peredele
Elva vallas. Tugiisik motiveerib ja
nõustab abivajajaid, et kujuneksid
elus hakkama saamiseks vajalikud
oskused nii kodus kui ka väljaspool
kodu ning abistab inimest asjaajamisel töökohas, ametiasutuses,
haiglas või kaupluses.
Teenuste laiendamisega loodi projekti sihtrühmale paremad
võimalused töö säilitamiseks või
tööturule sisenemiseks. Hoole
kandeteenused võimaldavad hool
dusvajadusega inimesel kauem
oma kodus elada.
Kuna projekti eesmärk on ka
teenuste jätkusuutlikkuse tagamine, siis on oluline teadmine,
et 
teenused jätkuvad ka pärast
projekti lõppu. Selleks, et soovitud teenuseid saada, tuleb pöörduda oma lähima piirkonna
sotsiaaltööspetsialisti poole.
Lisainfo:
Milvi Sepp, tel 520 8465
milvi.sepp@elva.ee

LÜHIDALT

Foto: Kayvo Kroon

ELVA VALD OTSIB
JÕULUPUUD

E

lva vald otsib jõulupuud, mis kaunistaks jõuluperioodil
Elva linna. Kõik maa- ja
metsaomanikud, kelle valdustes kasvab uhkeid käharaid kuusepuid, on oodatud oma pakkumist
tegema.
Väärika jõulupuu pikkus
võiks jääda 15–20 meetri vahemikku. Kuusk peab olema
tihe, ühtlase võraga ja kasvama ligipääsetavas kohas.
Vallavalitsus ootab pakkumisi kuni 10. n
 ovembrini
koos fotoga kuusest, asukoha kirjelduse, puu kõrguse,
omaniku kontaktandmete
ja hinnasooviga e-aadressile
sten.saarekivi@elva.ee.
Lisainfo: tel 5886 1600

VÄÄRIKATE ÜLIKOOLI LOENGUD
JÄÄVAD SÜGISSEMESTRIL ÄRA

teenuse reaalne maht ületab
700 tundi aastas).
Sotsiaalhoolekande seaduse §
16 alusel võib sotsiaalteenuse
osutamise eest võtta tasu. Valla
valitsusel on õigus põhjendatud
otsusega vabastada isik täielikult
või osaliselt 
teenuse eest tasumisest, arvestades teenust saava
isiku sissetulekuid, seadusjärgsete
ülalpidajate olemasolu ja nende
sissetulekuid, isikule kuuluvat
kinnisvara, teenuse kasutamise
põhjust ning muid juhtumiga
seotud asjaolusid. Sotsiaalteenuse eest võetava tasu suurus ei tohi
olla teenuse saamise takistuseks.
Lisainfo: Milvi Sepp
tel 520 8465
milvi.sepp@elva.ee

S

oovides
kaitsta
väärikate ülikoolis
osalejaid koroona
viirusega nakatumise eest,
on Tartu ülikool otsustanud sel sügis
semestril
väärikate ülikooli rahvarohked loengud ära jätta.
"Kahtlemata võib loengute ärajäämine paljusid
õppijaid kurvastada, sest tagasiside järgi hindavad väärikad peale uute teadmiste
ja oskuste omandamise ka
võimalust kodust välja tulla
ja suhelda. See otsus on aga
langetatud vastutustundlikult, mõeldes väärikas eas
õppijate tervisele,“ selgitas
õppeprorektor Aune Valk.
Selle asemel pakutakse
videoloenguid ning väikestele rühmadele mõeldud
koolitusi ja õpitube.
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Muudeti projektitoetuste taotlemise ja
eraldamise korda

E

lva vallavolikogu kinnitas
28. septembril toimunud
istungil Elva valla eelarvest
projektitoetuste taotlemise ja eraldamise korra muudatused.
Projektitoetuste taotlemise korra
alusel on isikutel võimalik taotleda toetust ürituste korraldamiseks,
rahvariiete soetamiseks ja ka investeeringuprojekti omaosaluse kaasfinantseerimiseks.
Täpsustati toetuse 
taotlemise,
projektide hindamise ning projekti
toetuste reservist raha eraldamise
korraldust.
Projektitoetuste
taotlemise
tähtaeg on jätkuvalt 1. november,
kuid muul ajal saab taotlust
esitada vaid ettenägematute
projektide osas ning seda

tuleb taotluse esitamisel ka

põhjendada.
Rõhutame siinkohal, et sel juhul
makstakse toetust reservfondist,
mille rahalised v
 ahendid on piiratud.
Projektitoetuste taotlus tuleb
esitada Spoku keskkonnas ning sellest sügisest alates on Spokus kolm
erinevat vormi:
1. Ürituste ja muude p
 rojektide
taotlemine ehk tavaline
projektitaotluse taotlus;
2. Investeeringuprojektide kaas
finantseerimise taotlemine;
3. Rahvariidetoetuse taotlemine.

LÜHIDALT

Vald tunnustas
silmapaistvaid
haridustegijaid

7.

PANE TÄHELE

» Elva valla Aasta noorõpetaja: Maris Pukk;

NB! Oluline, mida veel meeles pidada:
1. Investeeringutoetuse taotlemisel peate esitama taotluse
Elva vallavalitsusele vähemalt 30 päeva enne põhitaotlejale
taotluse esitamist.
2. Kui olete toetuse saanud ja projekt on ellu viidud, arvestage aruande esitamisel, et aruandes tuleb ära näidata ka see, kuidas
on projekti/tegevuse teavitamisel kasutatud Elva valla logo.
3. Arvestage, et kui toetussumma on suurem kui 1 000 eurot,
siis tuleb aruandes esitada ka kõik kuludokumendid.
4. Arvestage, et kui üritus jääb ära või toimub oluliselt vähendatud
kujul, siis tuleb raha kas osaliselt või täielikult tagasi maksta.

Mida toetuse taotlemisel
silmas pidada?
» Taotluses tuleb selgitada oma
projekti ideed ja eesmärki
(
selle eest on võimalik saada
hindamisel kuni 30 punkti).
» Kirjeldage, milline on kasulikkus Elva vallale; kellele on see
üritus suunatud; missugune
on osalejate ja/või kasusaajate arv (võimalik saada kuni 30
punkti);
» Kirjutage võimalikult detailselt
ja täpselt lahti ürituse eelarve ja
toetuse suurus. Märkige ära ka
info kaasrahastajate kohta, kirja
pange ka omaosalus. Arvestage,
et hiljem peab aruandes ka
kulude kohta aru andma

(hindamisel võimalik saada kuni
30 punkti);
» Taotluses
palume
lahti
kirjutada teavitusplaani, mis
tähendab vastamist järgmistele
küsimustele: millal alustatakse
teavitusega; kui tihti ja millistes
kanalites teavitust teha plaanite;
kuidas märgite või 
näitate
ära Elva valla kui toetaja jne
(hindamisel võimalik saada kuni
10 punkti).
Selleks, et teie taotlus saaks
rahastuse, peab see saama kokku
vähemalt 60 punkti.
Lisainfo ja küsimused:
Margit Kink, kultuurispetsialist
margit.kink@elva.ee / 5855 3137

» Elva valla Aasta kooliõpetaja: Merike Luik;
» Elva valla Aasta klassijuhataja: Reet Allak;
» Elva valla Aasta lasteaiaõpetaja: Mare Linnamägi;
» Elva valla Aasta huvihariduse õpetaja: Kelly Vask;
» Elva valla Aasta tugispetsialist: Kai Kull;
» Elva valla Aasta taustajõud: Jaanika Reminnõi;
» Elva valla Aasta hariduse sõber: Ele Vool;
» Elva valla Aasta hariduse tegu: Puhja Kooli „Õppepäeva disainimine“.
Elva valla haridustöötajate tunnustamiseks sai kandidaate esitada 20. septembrini. Kokku laekus 35 kandidaati üheksast kategooriast. Laureaadid otsustas vallavalitsuse moodustatud komisjon.
Tänavune tunnustusüritus toimus pisut teisiti. Osalejate arv oli
piiratud ja peole pääsesid vaid kutsetega külalised. Kõigil s oovijatel
oli aga võimalus vaadata kodudest videoülekannet.
Õhtut juhtis LendTeater, kes pakkus ka meelelahutuslikku sisu.
Muusikalist meeleolu lõi Margus Vaher.

Elva valla õpetajad said
maakondliku tunnustuse

T

artu linna ja maakonna haridustöötajate pidulik tänusündmus toimus 24. septembril Tartu ülikooli aulas. Sel
aastal osalesid üritusel vaid laureaadid. Meie vallast said
tunnustuse kokku 14 inimest või asutust.  

» Aasta lasteaiaõpetaja auhinna laureaadid on Marju Jõks,
Karin Pastarus ja Eha Ritso.
» Aasta klassiõpetaja auhinna laureaat on Külli Korol.
» Aasta õppeasutuse juhi auhinna laureaadid on Päivi Märjamaa ja Svetlana Variku.
» Aasta tugispetsialisti auhinna laureaadid on Eva Kõrgmaa ja
Sirle Mallo.

Eesti muusikakoolide
liit tunnustas
Elva valda

» Aasta hariduse sõber on Garmen Vallikivi.
» Aasta haridustegu on Elva lasteaed Õnneseene ’’Söödav iluaed’’ ja kodanikukaitse õppesuund Elva gümnaasiumis.  

E

esti kultuurkapitali helikunsti sihtkapital ja Eesti muusikakoolide liit tunnustasid muusikaõpetajaid ja kohalikke
omavalitsusi.
Muusikahariduse sõbra tiitli pälvisid sel aastal kolm kohalikku
omavalitsust, sh Elva vald. Elva valla esitas kandidaadiks Elva muusika
kool. Peale Elva valla pälvisid tunnustuse Tartu ja Kohila vallad. Tegemist on Eesti muusikakoolide liidu traditsiooniga t unnustada kohalikke omavalitsusi, kes toetavad muusikakoolide tegevust.
Elva muusikakoolide liidu tänupreemia pälvis Elva muusika
koolist klarnetiõpetaja Tiit Veigel. Palju õnne!

oktoobril toimus Elva kultuurikeskuses Elva valla silmapaistvate haridustegijate tunnustusüritus. Laureaadid
kuulutati välja üheksas erinevas kategoorias:

TUULI VAHER JA
MARIKA SAAR.

Foto: erakogu

Peale selle tunnustati Valguta lasteaed-algkooli aasta õppija
sõbraliku tööandaja auhinnaga. Estover Piimatööstus OÜ pälvis
aasta õppijasõbralik organisatsiooni tiitli. Valguta lasteaed-Algkooli õpetaja Merlyn Karu pälvis Tartumaa aasta õppija eripreemia.
„Ainult tugev isiksus saab hakkama nende ootustega, mis
õpetajale ja haridustöötajale on täna pandud. Head õpetajad,

haridusjuhid, tugispetsialistid, haridustöötajad, hariduse sõbrad,
haridustegude eestvedajad, olete teinud suurepärast tööd ja seda
on märgatud! Suur aitäh!“ tunnustab Tartumaa omavalitsuste liidu juhatuse esimees Rain Sangernebo. Soovime kõigile palju õnne!
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KESKKOND
Pane tähele!

STEN SAAREKIVI
HEAKORRASPETSIALIST

Lehtede
põletamine
koduaedades
on keelatud

E

lva valla jäätmehooldus
eeskirja järgi on kodustes
tingimustes lubatud põletada vaid töötlemata puitu
ning kiletamata paberit ja pappi.
Märgade okste-lehtede suits
häirib ümberkaudseid inimesi ning
võib põhjustada peavalu, silmade
ärritust ning hingamishäireid.

Ära vii aiaprügi ka
metsa alla
Puulehed, niidetud muru ja muu
aiaprügi on jäätmed, mis ei kuulu
loodusesse. Peale selle, et praht
risustab metsaalust visuaalselt,

võivad aia- ja haljastusjäätmetega
levida loodusesse ka võõrliigid, mis
võivad põhjustada probleeme.
Näiteks võivad koduaias kasvava
võõra taimeliigi seemned metsa
alla sattudes hakata seal idanema
ja vohama. Lõpuks võtavad need
omamaistelt liikidelt kasvukohti.
Enesele
teadmata
võid
aiaprügiga levitada ka hispaania

teetigusid või nende mune.

PUULEHTI TASUB HOOPIS KOMPOSTIDA.

Foto: Pixabay

Lehtede, aga ka okste ja mis tahes muu prügi (plast,
riided, mööbel) põletamine on keelatud!

Tark aiapidaja
kompostib
Jäätmete kompostimine aitab vabaneda niidetud
rohust, puulehtedest ja toidujääkidest, saades
vastu huumusrikka mulla.
MARGIT BERGJÜRGENS
KESKKONNASPETSIALIST

K

ompostimine on lihtne
ja looduslik protsess,
mille käigus tarbivad
bakterid,
mikroorga
nismid, seened ja ka vihmaussid
erineva päritoluga orgaanilist
materjali (nagu näiteks kartuli
koored, puulehed, niidetud
muru jne). Selle elutegevuse käigus tekibki biolagunevates jäät-

PANE TÄHELE

metest väärtuslik ja toiteaine
rikas muld.
Kompostimahutite valik on
suur ning meelepärase leidmine
osutub raskeks, kui pole täpselt
teada, milliseid jäätmeid kompostitakse.

Miks on kompostimine
kasulik?
» Kompost on mulla väetaja ja
sobib mulla kvaliteedi parandamiseks nii aiamaale, lillepeenrasse kui ka toalilledele.

Lehtedega võib toimida
järgnevalt:
» Jäta sügisesed lehed koristamata,
need kõdunevad ning väetavad
mulda loomulikult.
» Komposti oma kinnistu piires

» Kompost aitab hoida mulla
vajalikku niiskust ning head
pH-taset.
» Kompostimine aitab hoida
eemale taimede haigusi.
» Kompost paneb teie köögiviljad ja lilled paremini kasvama.

Kuidas kompostida?
» Leidke kompostimiseks parim
koht. Kompostimahuti võiks
asuda varjulisemas kohas, kus
tuul ja päike seda kiirelt läbi ei
kuivataks.
» Kui kast on paigas, alustage
selle täitmist. Kõige alumiseks
kihiks laotage kuivanud oksi ja
põhku. See tagab hea drenaaži
ja õhu juurdepääsu.
» Lisage vaheldumisi lämmasti
kurohkeid toidujäätmeid ja
süsinikurohkeid aiajäätmeid.
» Paar korda aastas tuleb komposti segada. Seda saab teha
aiahargiga komposti korduvalt
kompostikonteineris
ümber
tõstes. Valmis kompost on

SÜGISENE PUULEHTEDE VEDU
PUHASTUSALADELT

P

uulehtede äravedu toimub 15. oktoobrist 15. n
 ovembrini.
Puulehed viiakse tasuta ära ainult nende kinnistute
juurest, mis on eelnevalt registreerinud oma soovi ning
kus puud kasvavad puhastusalal*.
Elva linna eramute ja kortermajade puhastusaladelt* kokku
kogutud puulehtede äravedu on võimalik registreerida e-aadressil
sten.saarekivi@elva.ee, telefonil 5886 1600 või heakorratelefonil 333
3666, kuhu on võimalik jätta infot ööpäevaringselt.
Registreerimisel tuleb teatada kottide arv ja kinnistu aadress.
Registreerimine on vajalik eelkõige seetõttu, et ei viidaks ära vale
sisuga kotte.
Lehed palume panna suurtesse (soovitav 100–150 l) kilekottidesse
ning tõsta kotid kinnistu puhastusala äärde. Hunnikus olevaid
lahtisi lehti ära ei veeta. Kottidesse ei tohi panna oksi ja olmeprügi.
*Mis on puhastusala?
Puhastusala piirneb kinnistuga ja selle koosseisu kuulub:
» kinnistu ja sõidutee vahel olev kõnnitee;
» kinnistuga vahetult piirnev teepoolne üldkasutatav ala kuni kõnniteeni või kõnnitee puudumisel sõidutee peenrani (kuni 5 m ulatuses).

või laota lehed peenramaale.
» Telli lehtede äravedu Elva Varahalduse OÜ-lt.

Kinnistult kokku
kogutud puulehtede
äravedu
Kinnistult kogutud lehed ja okkad
soovitamine võimalusel komposteerida. Kui selleks võimalust pole,

tumepruun ja sõmer, lõhnab
nagu muld.

Mida võib
kompostrisse panna?
Kõikvõimalikud taimsed jäätmed aiast ja köögist:
» närtsinud lilled;
» puulehed, niidetud muru jms;
» puu-, köögi- ja juurviljade
jäätmed (näiteks õunakoored,
seisma jäänud pirnid, jne);
» tahkeid toidujäätmed (näiteks
keedetud kartulid jms);
» kõikvõimalikud taimsed jäätmed põllult või aialapilt;
» köögi- ja juurviljade pealsed,
seal hulgas riknenud köögi- ja
juurviljad;
» muud köögi- ja toidujäätmed;
» tee- ja kohvipuru koos filtritega;
» pehmed ja niisked paberid;
» purustatud munakoored;
» munakarbid;
» biolagunevad kotid – enamasti
toodetud maisist;
» mahetoodetud ja tükeldatud

siis Elva linna piires teostab Elva
Varahalduse OÜ kinnistult lehe
koti äraveo järgmistel tingimustel :
» Ühe koti suurus kuni 150 l.
» Äravedu maksab 2.40 eurot/kott.
» Vajalik eelnev registreerimine
telefonil 747 0000.
» Tasumine kohapeal, kviitungi
alusel.

arbuusi-, banaani- ja tsitruseliste koored.
Kompostrisse ei tohi panna:
» lemmikloomade
väljaheited
(võivad levitada haiguseid);
» liha ja kondid – temperatuur
ei tõuse kompostis n
ende
lagundamiseks
piisavalt
kõrge

le ja need lähevad
roiskuma. See omakorda meelitab ligi närilisi;
» piimatooted, õlid, rasvad;
» mädanenud õunad – need kannavad haiguseid;
» roosioksad – need kannavad
haiguseid ja parem on põletada;
» haiged viljapuuoksad;
» männiokkad – rohke vaigusisalduse tõttu ei lagune;
» umbrohutõrjevahendid;
» mürgised ained;
» kodukeemia ning ravimid;
» grillahjusüsi (see on immutatud mürgiste ainetega);
» kummid, nahk, sigaretikonid;
» läikepaberil ajalehed ja - kirjad.
Lisainfo: www.kompostiljon.ee
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KAASAV EELARVE

Kaasava eelarve rahvahääletusele
pääsenud ideede lühitutvustus
Elva valla kaasava
eelarve rahvahääletus
toimub 12.–18. oktoobril.

I

deekorje ajal laekus valla
valitsusele kokku 18 ettepanekut
ning ideede sõelumiskomisjoni
otsustati
rahvahääletusele
suunata 15 ideed. Komisjoni ees
märk oli kontrollida, kas ettepanek
on vastav Elva valla kaasava eelarve
menetlemise korrale, st kas objekt
on avalikus kasutuses ja ligipääsetav ning kas ideed on elluviidavad.
Palume siinkohal vabandust, kuna
viimases Elva valla lehe numbris oli
kirjas, et rahvahääletusele pääsesid
kõik ideed. Tegelikkuses pääsesid
hääletusele 15 ideed.

Rahvahääletusele
pääsenud ideed:
1. AAKRE MÕISAPARKI
SEIKLEMA!
Aakre mõisapark on kauniks täienduseks mõisahoones tegutsevale
kool-lasteaiale, kuid leiab kahjuks
vähe kasutust. Ettepaneku alusel
soovib MTÜ Aakre külaselts rajada
parki aasta läbi kasutatava madal
seiklusraja, mida saaksid kasutada
nii kool-lasteaed kui ka teised külas
elavad või viibivad lapsed ja noored
vanuses 5–15 (hinnanguliselt 40
last).

2. ANNIKORU PARGI
TIIGID PUHTAKS!
Annikoru puhkepargi atraktiivsuse tõstmiseks soovitakse teha
korda pargis asuvad tiigid, mis
on kinni kasvanud ja võsastunud.
Projekti

käigus
vahetatakse
välja ka osa puhkeparki kuuluva

kettagolfipargi inventarist, mis on
amortiseerunud. Projekti tulemu
sena on kogu Annikoru puhkepark
suurepärane koht, kus oma perega
igal ajal vaba aega veeta.

3. ELVA GÜMNAASIUMI
PARGIPINGID
Ettepanek paigaldada Elva gümnaasiumi ja spordihoone lähedusse uued ja ilmastikukindlad
välipingid.

4. ELVA LINNASTAA
DIONI INFOTABLOO
KAASA JASTAMINE
Elva valla kõige suuremat kandepinda omav spordiala on jalgpall, mille
keskuseks on Elva linnastaadion,
kus toimuvad jalgpallifestival, Elva
esindusmeeskonna 
kohtumised ja
muud spordivõistlused. Võistlustel
on tähtsaks osaks hetkeseisu
kajastav tabloo, mis Elval p

raegu
tänapäevases võtmes puudub.
Esitatav idee 

hõlmabki eelnimetatud tabloo tänapäevastamist,
tablood oleks võimalik kasutada
erinevate spordiürituste tulemuste
kuvamiseks.

5. JÕULINNAK RÕNGU
Rõngu aleviku ja selle 
ümbruse
külade kohaliku elukeskkonna

atraktiivseks muutmiseks tuleks

rajada Rõngu alevikus staadionile
jõulinnak. Selle rajamisel saab juurutada noortes sportlikke eluviise
ja pakkuda sportlikku meelelahutust ja vaba aja veetmise võimalusi
peredele ja täiskasvanutele.
Jõulinnaku hea asukoht suurte
kortermajade läheduses meelitab
spordiga tegelema nii noori kui ka
vanemaid inimesi.
Esialgselt on jõulinnakusse
planeeritud 7 seadet: seljapink,
rööbaspuud, kõhupink, jalakükipink, rinnaltsurumispink, õlapink,
seljatõmbepink.

6. KIIGEPARK
Elva gümnaasiumi 1.–6. klasside
õpilasaktiiv T.A.H.E. esitas idee "liikumispargi 2. etapp – kiigepark".
Praegu puuduvad pargis väikelastele suunatud vahendid. Õpilaste
sooviks on kiiged, kuna uhiuuel
madalseiklusrajal häirivad ronijaid
atraktsioonidel kiikujad. Kiigepargi
rajamine pakub sellele probleemile lahendust. Õpilasaktiivi soov on
rajada kiigepark, kus on üks komplekt kuusnurkselt paiknevaid kiikesid, kaks pesakiike, neli vedrukiike
ja üks köiskiik. Kiigepark leevendab
ja hajutab madalseiklusraja kasutajate hulka, pakub rõõmu väikelastele ja suurendab atraktsioonide
sihtotstarbelist kasutamist. Elva
gümnaasium on Liikuma kutsuv
kool.

7. KIREPI BUSSIPEATU
SED VARJU ALLA
Ettepanek on luua Kirepi külla
bussipeatused, mis oleks mugavad
ja kaitseksid ilmastikutingimuste
eest. Kirepi külas asuvad kaks bussi
peatust (Kirepi ja Puiestee), millel
on kokku neli peatuspunkti kahel
pool teed. Praegu on kahes peatuspunktis varjualused olemas, ent
need on amortiseerunud ning küla
vajaks peagi uusi paviljone. Kirepi
küla vajaduseks on nelja peatusesse
paigaldatavad ühtse kujundusega
bussiootepaviljonid.

8. KONGUTA KOOLI
MINISTAADION
Konguta koolil ja lasteaial puudub
staadion. Projekt aitaks livideerida
nõukogude ajast pärit amortiseerunud asfaldiplatsi ja rajada lastele
vajalikud ja sobilikud sportimis
võimalused. Tartaankattega 60 m
jooksurada ja ministaadion +
kaugushüppekast. Talvel saaks kasutada uisutamis- ja hokiväljakuna. Ministaadion oleks mõeldud
kõikidele kasutajatele, kes erinevate tegevuste vastu huvi tunnevad.

9. LEHTLA UDERNA
MÕISAPARKI
Ettepanek ehitada Uderna mõisaparki lehtla. Uderna mõisahoone
kuulub Elva vallale ja seal toimetab
SA Uderna hooldekodu. Uderna
mõisahoonet ümbritseb kaunis ja
rikkalike puuliikidega mõisapark
suurusega 8,8 ha.
Lehtla mõisapargis oleks puhkeja lõõgastukohaks Uderna hooldekodu elanikele, personalile, mõisa
külastajatele. Lehtlas oleks võimalik klientidel kohtuda oma pereliikmetega, olla varjul vihma ja päikese
eest, nautida mõisapargi ilu. Lehtla
teeniks avalikku hüve ja oleks avalikus kasutuses.

10. PEEDU LAULULAVA
UUED PINGID
Soovitakse rekonstrueerida P
 eedu
laululava juures olevad pingid ja
luua sinna juurde mõnus pikniku
ala. Peedu laululava on Peedu
süda. Seal peetakse kohaliku k
 ooli
ja lasteaia aktused, laululaval

äidatakse suviti traditsioonilist
n
suvekino, toimuvad kontserdid ja
üritused. Piknikuala rikastab oluliselt laululava ümbruse kasutus
võimalusi. See loob võimaluse peredel, kooliklassidel, matkarühmadel
ja sõpruskondadel kaunis looduses
väärtuslikult aega veeta ja kohalikel
üritustel luua veelgi õdusama olemise.

11. RANNU K ALMISTU
MAAKIVIMÜÜRI
KORRASTAMINE
Kaasava
eelarvega
soovitakse
korrastada kalmistu maakivimüüri.
Rannu kalmistu on pea 250 aastat
vana. Viimastel aastatel on seda
talgude korras korrastatud, maha
on võetud ohtlikke puid, remonditud kabel, paigutatud infotahvel,
korrastatud parkla, valgustuse sai
peatänav. Rannu kalmistu koosneb
kahest osast: esimene ja suurem on
nn lutheri surnuaed, mida ümbritseb kiviaed ja teine on vene surnuaed. Kaasava eelarvega soovitakse
korrastada nn. luteri surnuaeda
ümbritseva maakivimüüri – see osa
kalmistust paistab rohkem silma ja
on külastatavam.

12. RANNU KÜLA
PLATSILE MADAL
SEIKLUSRADA JA
VÕRKPALLIPLATS
Idee autorid soovivad Rannu küla
platsi täiendada madalseiklusraja ja
rannavõrkpalliplatsi ehitamisega.
Peale selle välijõusaali täiendamine
lõuatõmbekangiga ning randa
lisada kaks lebamis
pinki rannakülastajate tarbeks. Ka on vajalik
lõkkekoha 
juurde 
paigaldada üks
statsionaarne grill
rest. Praegune
võrkpalliplats p
 argis asub tihedate
puude all ja ei leia kasutust ning
lapsed 
ronivad 
Rannu pargi kivimüüril, mis ei ole turvaline tegevus. Rannu Külaplats on kasutatav
kogukondlike sündmuste korraldamiseks, samuti on p
 opulaarne ujumisalana kohalike perede seas.

13. RÄMSI KÜLA SPORDI
VÄLJAK
Eesmärk on luua Rämsi küla elanikele vabalt kasutatav sportimise
ja kooskäimise koht. Selleks korrastatakse olemasolev 
jalgpalli-

ja võrkpalliplats. Paigaldatakse
palliplatside vahelisele haljasalale
varjualune
istumiskohtadega,
pingid, ronimisatraktsioon väiksemate laste jaoks ja prügikastid.
Palliplatsid ümbritsetakse kolmest
küljest kõrgema võrkaiaga, et vältida palli sattumist eravaldustesse ja
sõiduteele. Sellega loome turvalise
koha noortel, kus rohkem koos
vaba aega veeta ja suhelda.

14. RÕNGU VABADUS
SÕJA MÄLESTUS
SAMBA HALJASTUS
Idee raames soovitakse korrastada
ja haljastada Rõngu südames asuva
vabadussõja mälestussamba plats.
See aitaks paremini esile tõsta kinnismälestist, millel on oluline osa
meie ajalookäsitluses. Monumendi
vaadeldavuse
parandamiseks
tuleks luua valguslahendus, mis

suunab valgustuse monumendile.

15. ULILA KEESIKOJA
ALLIKA ÜMBRUSE
KORRASTAMINE
Ulila sadamaala viimane objekt
korrastamisahelas on 
Keesikoja
allikas. Tänu valla initsiatiivile
saavutati PRIA rahastus Keesikoja renoveerimisprojektile 2021.
aastal, kuid Keesikoja ümbruse ja
allika heakorrastamisele rahastust
ei saadud. Korrastustööde käigus
korraldatavad tegevused oleksid
allikat kahjustamata vana betoonist kaevurakke eemaldamine; heina niitmine ja isetekkelise sooala
heakorrastamine,
kujundamine
looduskividega, täiendamine dekoratiivse taimestikuga.
Rahvahääletus toimub VOLIS
keskkonnas
12–18. oktoobril.
Peale selle on hääletusvõimalus
kõikides Elva valla teenuskeskustes
ja raamatukogudes nende lahti
olekuaegadel ning Rõngu, Elva ja
Puhja COOP kauplustes järgnevalt:
» T, 13.10: Rõngu konsum, kell 8–10
ja 16–18;
» K, 14.10: Elva konsum, kell 9–11 ja
16–18
» N, 15.10: Puhja konsum, kell 9–11
ja 16–18
Rahvahääletusel saab osaleda iga
vähemalt 16-aastane isik, kelle
elukoht on rahvastikuregistri andmetel hääletuse hetkel Elva vald.
Iga hääletaja saab hääletada kuni
kolme erineva, endale meelepärase
ettepaneku poolt.
Ideedega saate tutvuda ja lisainfo
leiate: elva.ee/kaasaveelarve
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Uus nõustamisteenus annab
võimaluse suhtlemiseks
Abitaja on uus telefoni

töötavad läbi taotlused ning valivad
sobiva vestluspartneri, k
ellele on
teostatud ka vastav taustakontroll.
Seejärel antakse teada, millal ja
kellega esimene kõne toimub.

Lepitud ajal helistab vabatahtlik

abivajajale ja pärast kõne lepitakse
kokku uus vestlusaeg.
Esmaspäevast reedeni kell 9–17
vastavad nõustajad telefoninumbril 6500 650 ka muudele elukorralduslikele küsimustele.
Tasuta teenus töötab nii eesti
kui ka vene keeles. Rohkem infot:
www.abitaja.ee

põhine nõustamis- ja
suhtlemisteenus eakatele ja erivajadustega
inimestele, mis viib
kokku abivajajad ja
vabatahtlikud abistajad,
et pakkuda ennast üksi
tundvatele inimestele
võimalust suhelda ja olla
seeläbi paremini kaasatud ühiskonda.

P

rojekti eestvedaja Sirli
Haaviku sõnul on Abitaja
erivajadustega inimestele,
eakatele ja hooldatavatele
nende üksilduse ja sotsiaalse eraldatuse leevendamiseks loodud
telefonipõhine info-, nõustamisja suhtluskanal. Teenus sisaldab
nõustamist erinevates elukorraldust puudutavates küsimustes.
Peale selle pakutakse suhtlemisteenust, mis võimaldab üksindust

ABITAJA ON MÕELDUD ERIVAJADUSTEGA
INIMESTELE, EAKATELE JA HOOLDATAVATELE.

tundvatel erivajadustega inimestel
omavahel suhelda või temaatilises
konverentsikõnes osaleda. Soovi
korral leitakse abivajajatele vabatahtlik, kellega iganädalaselt vestelda ning temast saab abivajajale
n-ö telefonisõber.

Kõned on tasuta
Kui tunnete ennast üksikuna,
vajate ära kuulamist, nõu või

soovite 

hoopis telefonisõpra, siis
liituge Abitaja teenusega. Vestlus
partnerid on hoolikalt valitud,
usaldusväärsed ja hea suhtlemis
oskusega. Kõik kõned on tasuta

Foto: Pixabay

Abitajat rahastab Euroopa liidu
sotsiaalfond (ESF) projekti "Erivajadustega inimestele telefonipõhise nõustamis- ja suhtlemisteenuse
väljaarendamine”, projekti number
2014-2020.2.02.19-0274 raames. Projektiga käivitatakse hooldatavatele
nende üksilduse ja sotsiaalse eraldatuse leevendamiseks telefonipõhine info, nõustamis- ja suhtluskanal, mis vähendab hooldajate hoolduskoormust
ja suurendab nende tööturul osalemise võimalusi. Projekti viib ellu Surts
koolitus OÜ koostöös Eesti puuetega
inimeste koja, Tallinna sotsiaal- ja
tervishoiuameti ja Hiiumaa vallaga.

ning teie vestlused on konfidentsiaalsed.
Abitaja
tegemistesse
saab
panustada liitudes teenusega, kas
abivajaja või vabatahtliku rollis.
Eakas üksik või erivajadusega inimene, kes vajab rohkem suhtlemisvõimalusi, saab end registreerida
Abitaja kodulehel www.abitaja.ee/
abivajaja. Samas on võimalik täita
ka vabatahtliku vorm www.abitaja.
ee/vabatahtlik . Oma abivajadusest
või soovist aidata võib märku anda
ka helistades telefoninumbril 6500
650, kus spetsiaalse ettevalmistuse
saanud nõustajad registreerivad ja

Puhja lasteaias toimus
mihklilaat ning avati
loodusrada
LEELO SUIDT
PUHJA LASTEAED PÄÄSUSILM
DIREKTOR

K

eeruline aeg, kuid sellegipoolest otsustati, et traditsiooniline Mihklilaat
Puhja lasteaias saab toimuma.
Müügilette hajutati ning külalistel paluti mitte koguneda ning
kõik olid väga tublid.
Laadale toodi erinevaid kaupu.
Oli nii juurvilju, kooke, maiustusi, kudumeid, ehteid, lilleampli
hoidikuid kui ka laste endi tehtud
meeneid ja palju muud. Soe kakao
ja kohv lisasid tuju seenevihmalisele ilmale. Laadal oli ka loterii,
kus iga loos võitis.

Suur tänu kõikidele mängudevõistluste korraldajatele ning
ettevalmistajatele.
Tervislikud ampsud tõi lasteaeda Elva Teenused.
Kõik rühmad kogusid oma
järgnevateks kulutusteks, väljasõitudeks, pidudeks jms tarbeks
kenakese kapitali.
Mihklilaada päeval avati loodusrada ja hiljuti valminud lasteaia õuealal väike laululava, mille
üle ollakse väga uhked. Nüüd
said rühmade lapsed kõik koos
avamislindi läbi lõigata. Muusika
õpetaja Triinuga lauldi ühislaul
ning väikese 
kontserdiga esines
Õnneseene lasteaia muusika
õpetaja Siim.

LOODUSRADA AVATI ÜHESKOOS.

Lasteaia tegemised toimuvad
ikka koostöös lapsevanematega.
Meil on väga tublid ja abivalmid vanemad, kes panevad õla
alla erinevates valdkondades.
Toreda loodusraja valmimisel

olid materjaliga abiks järgmised
lapsevanemad: Toots Norman,
Märt Järv, Margus Algo, Kaido
Müürsepp, Martin Hämäläine,
Tarmo ja Karmen Paavel, Andres
Bõkarev, Rando Koort, Kristjan ja

Foto: Kristjan Moorast

Käde Nurk ja vanaisa Arvo Hõrak.
Tänukiri ja meene lasteaialt.
Õpetaja Marje Norman tutvustas loodusraja valmimist ning siis
kutsus liikumisõpetaja Kristjan
Moorast juba kõiki loodusrajale
mängulistesse tegevustesse.
Kokkuvõtlikult oli tore sügispäev toredate ettevõtmiste ja
meeleoluka tujuga ning toredate
inimestega.
Suur tänu kõigile laadalistele!

LÜHIDALT
ANDMEID
LISATAKSE
RAHVASTIKU
REGISTRISSE
PIDEVALT, ANNA
SINAGI OMA
PANUS!

K

orrektsed andmed
r ahvastikuregistris
annavad
riigile
mitmesugust teavet oma
kohustuste
paremaks
täitmiseks. Samuti on rahvastikuregister 2021. aasta
rahva- ja eluruumide loenduse tunnuste üks olulisemaid allikaid, kirjutab siseministeeriumi rahvastiku
toimingute osakonna nõunik Anu Veidenberg.
Rahvastikuregister on andmekogu, mis koondab Eesti
kodanike, Eestis elukoha registreerinud Euroopa liidu
kodanike ja Eestis elamisloa
või elamisõiguse saanud välismaalaste peamisi isikuandmeid.
Töö rahvastikuregistri andmekvaliteedi parandamiseks
toimub igapäevaselt. On andmeid, mida saab p
arandada
esitades hüpoteesi, tehes
registris andmetest välja
võtte ja korrigeerides neid,
mis „sõelale jäid“. Teisalt on
juhtumeid, kus inimene jääb
näiteks pärandi menetlemisel
hätta, sest rahvastikuregistris
pole esivanema välisriigis toimunud lahutuse dokumenti.
Siis tuleb see esitada ja selle
andmed kantakse rahvastiku
registrisse.
Rahvastikuregistri
eesmärk on ühelt poolt iga
päeva
elu lihtsustada, et inimene ei peaks riigi
asutusse
pöördudes dokumente kaasas
kandma. Teisalt on selle eesmärk pakkuda riigile ja omavalitsusele võimalust kindlateks ja kiireteks otsuseks. Kui
inimene hoiab oma andmed
rahvastikuregistris
korras,
siis ei pea ta muretsema, kas
tal on õigus kodulinnas või
-vallas pakutavatele teenustele või kas ta saab eestkostetava eest toiminguid teha.
Vaadake oma andmed üle
veebiaadressil:
www.rahvastikuregister.ee.
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Lasteaed Õnneseen alustas
uuendusliku projektõppega
Elva lasteaed Õnneseen
on õppeaastapõhist
projektõpet rakendanud
kõiki rühmi kaasates
juba 18 aastat.

TÄHETÄPSID MARTA
JA AIVOR UURIVAD
ELEKTROONILISE
MIKROSKOOBIGA
KAPSAUSSI
LÄHEMALT.
Foto: Krista Raave

KRISTA RAAVE
LASTEAED ÕNNESEEN
TÄHETÄPSIDE RÜHMAÕPETAJA

S

el õppeaastal alustas
Õnneseen
uuendusena
projektõppe metoodika
rakendamist
rühmades
pikkides sisse ka aastat läbiva
teema “Sulissõbrad keeles ja meeles”. Selline õppimise ja õpetamise
meetod võimaldab õpetajal olla
loov ja paindlik ning mis peamine,
lähtutakse laste huvist.
Projektid sünnivad lastega
vesteldes ja neid jälgides. Olulisel
kohal on kogukonna kaasamine.

Peredega jagatakse lasteaias toimuvat piltide, videote, näituste ja
nn rääkivate seinte kaudu. Kuna
lapse mitmekülgne arendamine
on ka perede jaoks kesksel kohal,
ei häbeneta abi paluda projekti panustamisel. Nii ongi pered valmis
näiteks oma kalastustarbeid demonstreerima või lubama rühma

KODULUGU

Elva valla
kunstivaradest

K

unstiteoste kogumine või
vähemasti väärtmaalide
koduseintel hoidmine on
väga oluline nii positiivse enesesugestiooni mõttes kui ka oma laste ja lastelaste teadvusse pisikeste
esteetikaivakeste külvamiseks.
Pakun heale lugejale 
põgusa
ülevaate, kuidas Elvas ja selle
ümbruses kunstisõpradega läbi
aegade lood on olnud.
Elvalane Mai Anderson, kes
elab praegu Tallinnas, on siin
kirjutajale rääkinud järgmist:
„Tädi Elsil (Els Andersonil,
Elva 30-aastate suurejoonelisema pansioni „Concordia“ omanikul – K.H.) olid õlimaalid seintel.
Vanaisa Märdil (Märt Anderson
oli 1920.-1930. aastatel Elvas naha
parkimiskoja omanik – K.H.) oli
neid samuti hästi palju. Need olid
väga suured lõuendid. Kahjuks
mäletan vaid kujutatava teemat –
see oli Elva loodus. Näiteks Vaikne

järv või Käo oja juures seisnud
talumaja. Piinlik küll, aga autoreid
ma ei mäleta. Ometi andsin 1959.
aastal isa ülesandel palju õlimaale
Elva muuseumi direktor Kaljola
Kirdile isiklikult üle“.
Endine
muuseumitöötaja 
Anneli Aan on kinnitanud,
et ka 
Elvas elanud Vanemuise
näitlejal Leopold Hansenil oli
kodus hulgaliselt kunstiteoseid.

Kui Anneli veel Leopoldi Vaikse
tänava maja-muuseumiga tegeles, rippunud seintel Gustav Raua
maal „Peedu tamm“ ja Eduard
Kutsari „Väike järv“ (tänases kõne
pruugis „Arbi järv“). Arvukalt oli
seintel pliiatsijoonistusi.
Anneli sõnul olnud Elvas kõige
ohtramalt taieseid suveprofessor Vissarion Aleksejevi koduses
interjööris – üle 500 õlimaali!
Villa seintel rippusid muidugi ka
professori kunstnikust kasupoja
Viktori tööd. Vähemalt seni, kuni

oma aeda, kontorisse jne, et lapsed saaksid ikka ise kõike katsuda, uurida ning katsetada vahetus
keskkonnas.

Tutvuti erinevate
lõhnade ja maitsetega
Ka Tähetäpside rühm on üks
nendest rühmadest, keda polnud

need näituste kaudu müüki läksid.
Muide, Viktor oli mees, kes
kujundas Elva linna vapi – Arbi
männi kolme laine harjal.
On teada, et kahe sõja 
vahel
kogusid usinasti 
kunstiteoseid
ka Elva ärimehed. Eeskätt
hotell-restorani omanik Simeon

Huoponen ja juba mainitud nahatööstur Märt Anderson. Hästi oli
säilitanud oma suurt kunstikogu
pansionipidaja Anna Šurupova.

Selle röövisid 1945. aastal temalt
koos vaipadega vene tankiohvitseride naised. Huoponeni lapselaps Tamara Rekk on öelnud, et
Šurupovitel oli kuulduste järgi
olnud koguni Ivan Aivazovski
originaalne meremaal.
2013. aastal Ville Sonnile antud
intervjuus ütles Tamara paar sõna
vanematelt pärandatud kunsti
kogu kohta: „Minul on siin oma
toas mõnevõrra odavamad maalid:
kõik on Tartu kõrgema kunstikooli
Pallas omad: Richard Sagrits, Valerian Loik, Uutmaa, Peil, Pihl, Grünthal. Sagritsat on mul kõige rohkem...
[...] Noh, minu vanaisal ja vanaemal
oli palju niisuguseid maale. Aga kõik
jäid majja sisse ja kadusid.“

vaja pikalt veenda. Alustasime
3-aastaste lastega oma esimest

projekti 

“Sügis lõhnas ja maitses” ellu viimist suure õhinaga.
Algatuseks tutvusime erinevate
puuviljade ja marjadega. Käisime
õppekäigul lasteaia lähedal elava
lapse koduaias. Saime proovida,
kuidas maitsevad erinevad kodu-

Taimo Kuusiku brošüürist
„Kunsti
teosed Elvast ja ümbrusest“ (1966) saame lugeda, et pool
sajandit 
tagasi olid arvestatavad
kunsti
kogud eeskätt ettevõtetel.
Üllatavaks esinäiteks tõi autor
Hellenurme lastekodu. Taimo
Kuusik kirjutas ka Leopold Kompusest, kellel oli toona kodus eesti kunstnike ligi poolsada teost ja
lisaks ka Lääne-Euroopa raamatugraafikat. Arvestatavad kunstikogud olid Daniel Palgil ja August
Uibol.
Elva kandi kogujad eelistasid
toona Ilmar Malini, Aleksander
Suumani, Valdur Ohaka, Märt
Laarmanni, Peeter Ulase ja Viive
Tolli loomingut.
Maakodudesse jõudsid kunstiteosed põhiliselt sugulussidemete
kaudu. Kristjan Tedre töödest oli
Rõngus kenake kogu nii tema vennal Johannesel kui ka õel Liinel.
Voldemar Kits hoidis Korustes
väga soliidset kunstikogu, mille
põhivaraks olid vend Elmari tööd.
Taimo Kuusik nendib, et
siinsetes erakogudes hoiti 50
aastat tagasi kolme Konrad Mäe
maali. „Tulpide väljak“ kuulus
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maised puuviljad ja marjad. Tegime lastega ka erinevatest viljadest mahla.
Projekt arenes edasi aiast
välja, et näha, uurida, vaadelda ja
maitsta sügist metsas. Tutvusime
erinevate metsamarjadega ja nende saadustega (hoidised, mahlad).
Loomulikult ei jäänud metsas märkamata ka seened, kuigi need ei
olnud söögiseened. Ringiga jõudis
projekt tagasi aeda. Võtsime lastega lasteaia “Söödavast iluaiast”
üles omakasvatatud peedid ning
uurisime digitaalse mikroskoobiga
veel erinevaid aed- ja juurvilju.
Projekti lõpetasime aga õppe
käiguga poodi, et näha, kust siis
need inimesed kõike seda väärt
kraami saavad, kel pole oma aeda.
Üht-teist
tervislikku
ostsime
rühma kaasa, et valmistada lastega
koos maitsvaid sügishõngulisi
smuutisid. Üllatuskülalistena pugesid projekti eri aegadel erinevad
ussikesed. Esimesena kohtusime
õunaussidega, metsas märkasime
seeneusse ning aiast toodi rühma
isegi kapsaussid.
Tähetäpsid soovivad kõigile Elva
valla õpetajatele julget pealehakkamist ja põnevaid katsetusi alanud
õppeaastaks!

tema varasemasse loomingusse,
 itmed märgid vihjasid k
m
 unstniku
maalimistele 1908. aastal Taanis.
„Kevad metsas“ kuulus 1915. aastal maalitud kevadmaastike sarja.
Kolmas, „Bronislav Orlovski portree“, jõudis Elva m
 uuseumi kaudu
ERMi.
Endine elvalane Mai Anderson:
„Mulle meenub, et ka Kalev Päidil
(Elvas elanud pedagoogil, koduloolasel ja giidil, ühel Eesti Johann
Straussi Ühingu ja jalgrattaklubi
Velorõõm asutajal – K.H.) oli väike
kunstikogu. Aga ta ei hoidnud seda
Kaseküla linnakodus. Päidil oli
Teedla poole sõites maamaja, kuhu
ta korra kutsus ka mind. Seal oli tal
üsna palju väärt kunstiteoseid.“
Seega, kunstihoidjaid ja -kogujaid on Elvas olnud ning neid on
ka praegu. Meenutagem, et Tartumaa muuseumis oli hoiul väga
arvestatav kunstikogu, ainuüksi
Elva mehe, Eduard Kutsari töid oli
mitusada.
Kalju Hook
Koduloo rubriigis kirjutab K
 alju
Elva vallaga seotud erinevatest
inimestest ja sündmustest.
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ELVA VALLA INFO
ELVA VALLAVOLIKOGU ISTUNGID

ELVA VALLAVALITSUSE INFO

Vallavolikogu 28. septembri istung

Otsused 22.09 istungilt

Elva vallavolikogu XXXIV istung toimus
28. septembril Elva vallamajas. Päeva
korras oli viis otsuse ja neli määruse eelnõu. Istungil osales 28 volikogu liiget.
Esimeses päevakorrapunktis andis
vallavanem Toomas Järveoja ülevaate valla
rahvastiku seisust, arendusprojektide realiseerumisest ja tutvustas valdkondade
põhiselt vallavalitsuse ja allasutuste tööd.
Volikogu otsustas suunata avalikule väljapanekule Elva valla arengukava ja eelarvestrateegia muudatused.
Uuendatud on arengukava seirenäitajate
tabelit ja põhitekstis on tehtud väikesemahulisi täpsustavaid muudatusi. Eelarvestrateegiale lisandub üks aasta ja
eelarve
strateegia kehtib peale vastuvõtmist aastatel 2020–2024. Eelarvestrateegiat on korrigeeritud täpsustunud andmete ja investeeringuobjektide täpsustunud
maksumustega. Avalik väljapanek toimub
valla veebilehel 1.–18. oktoobril. Arengukava-eelarvestrateegia vastuvõtmine on
planeeritud 9. novembri istungile.
Volikogu kinnitas 2020. aasta
kolmanda lisaeelarve. III lisaeelarve on
koostatud vajadusest lisada eelarvesse riiklike õigusaktidega eraldatud, projektipõhiselt laekunud ja muud sihtsummad ning
teha eelarves muudatusi seoses 
kulude
raamatupidamisliku ümberklassifitseerimisega kuluartiklite vahel.
Volikogu
muutis
sotsiaalhoole
kandelise abi andmise korda. Elva v
 alla
sotsiaalhoolekandelise abi andmise korras
on kokku 15 muudatust. Parandused
viivad sotsiaalhoolekande korra kooskõlla
muutunud õigusaktidega. Samuti tehakse
parandusi sõnastuses ja sisus.
Muudeti Elva valla eelarvest projektitoetuste taotlemise ja eraldamise
korda. Täpsustati toetuse taotlemise, projektide hindamise ning projekti
toetuste
reservist raha eraldamise korraldust.
Projektitoetuse taotlemise korra alusel on
isikutel võimalik taotleda toetust ürituste
korraldamiseks, rahvariiete soetamiseks
ja ka investeeringuprojekti omaosaluse
kaasfinantseerimiseks. Tegemist on väga
eripalgeliste projektidega ning kehtivas määruses puudus vajalik paindlikkus
hindamisel. Kuna toetuseid makstakse
valla eelarvest, siis on oluline ka kontroll
vahendite kasutamise üle. Üle 1000 euro
suuruse toetuse saajad peavad edaspidi
lisama lõpparuandesse ka kuludokumendid. Täiendava toetusmeetmena lisandub
kultuurilooliste ehitiste remontimise
eeltööde toetus, mille eesmärk on kaasa
aidata väärtuslike ehitiste omanike püüdlustele nende hoidmisel ja parandamisel.
Volikogu otsustas sõlmida koostöö-

lepingu sihtasutusega Tartu 2024, millega võetakse rahalised kohustused. 29.
aprillil 2019. aastal sõlmisid Tartu linn ja 19
Lõuna-Eesti omavalitsust lepingu koostöö
tegemiseks Tartu linna kandideerimisel
2024. aasta Euroopa kultuuripealinnaks
ning kultuuripealinna programmi elluviimiseks tiitli võitmisel. Tartu linn tegutseb
kultuuripealinna ettevalmistamisel sihtasutuse Tartu 2024 kaudu. Käesoleva koostöölepinguga on loodud võimalus, et Elva
vald osaleb aktiivselt projekti tegevustes.
Viie aasta jooksul on Elva valla osalustasu
kokku 103 000 eurot.
MTÜ Elva Suusaklubi saab 15 aastaks
võimaluse tasuta kasutada Elva vallale
kuuluvat kinnistut Mäe tn 1b Otepää

linnas. Kinnistul asuv hoone on olnud

suusaklubi kasutuses alates 2002. a astast.
Tegemist on lepingu pikendamisega.
Suusaklubi on kohustatud hoonet korras
hoidma ja tegema ka edaspidi vajalikke investeeringuid hoone säilimiseks. Kinnistu
tasuta kasutamine on omavalitsuse toetus
noorsportlastele treeningute korraldamiseks selleks kõige sobivamas asukohas.
MTÜ Elva DGC kasutab alates 2017. aastast vallale kuuluvaid ja Elva linnas asuvaid
kinnistuid Peedu tee 38, Kullese tn 5 ja
Mahlamäe tn 27, mis kokku moodustavad
18-rajalise Elva Discgolfi pargi. Ühing on
teinud kolme aasta jooksul kõik lubatud
tööd kettagolfi pargi rajamisel. Volikogu
andis loa pikendada tasuta 
kasutamise
lepingut kuni 2035. aastani.
Volikogu andis loa võõrandada hoonestatud kinnisasi Elva linnas. Elva
linnas Kesk 22 kinnistul asub 1-korruseline,
kahe korteriga elamu. Vallavalitsus on
elamispindade inventuuri järel jõudnud

seisukohale, et salvkaevuga, kanalisatsioonita elamu on täielikult amortiseerunud. Samuti ei sobi sellisel kujul hoone
visuaalselt linna peatänava ja uuendatud
linnasüdame hoonestusse. Võõrandamine
toimub avaliku enampakkumise korras.
Alghinna määrab vallavalitsus.
Volikogu otsustas muuta valla valimiskomisjoni koosseisu. Vallasekretäri
ettepanekul nimetatakse valimiskomisjoni liikmeks infospetsialist Triinu Paas,
senine komisjoni liige Triin Ojasoo jääb
asendusliikmeks.
Päevakorrapunktis „Muu info“ arutati
Peedu ravikodu detailplaneeringu algatamise otsuse peale esitatud halduskaebuse
osas kohtule vastamist. Volikogu liikmed
Tõnu Aigro ja Vahur Jaakma informeerisid
volikogu algatusest moodustada volikogu
ajutine komisjon, mis tegeleks Elva valla,
aga konkreetsemalt Elva linnas asuva
Verevi järve seisundi probleemidega.

MAA
Määrata Käuste töökoda (69402:004:0049), Raigaste alajaam (69402:004:0311), Töökoja (17101:001:1159) ja Käoste (69402:004:0055) kinnisasjadega piirneva maaüksuse
koha-aadressiks Elva vald, Raigaste küla, Kaarhalli ja sihtotstarbeks maatulundusmaa.
Võtta vastu kinkena Käärdi alevikus asuv katastriüksus Maisi põik L1 (69401:001:0223,
358m², transpordimaa). Maatükk on vajalik vallale kuuluvate kinnistute Maisi tänav
L1 ja Maisi põik L2 vahel liiklemiseks.
MUU
Nimetada SA Elva laste- ja perekeskus eralasteaed „Järve“ hoolekogu koosseisu Elva
vallavalitsuse esindajaks Auli Mäesalu.
Kinnitada Konguta kooli, Puhja kooli ja Rõngu lasteaed Pihlakobar 2020/2021 õppe
aasta hoolekogude koosseis.
Esitada keskkonnainvesteeringute keskusele meetmesse „Jäätmete liigi kogumise
lahenduste toetamine kohalikes omavalitsustes” rahastustaotlus projekti „Elva keskkonnajaama rajamine“ ja garanteerida omaosalus kuni 150 000 eurot. Keskkonna
jaamas hakatakse vastu võtma majapidamises tekkivaid liigi kogutud jäätmeid, va
segaolmejäätmeid.
Korraldada Rannu rahvamajas mitteeluruumi üürile andmiseks kirjalik enam
pakkumine ja moodustada komisjon enampakkumise korraldamiseks.
Muuta Elva vallavalitsuse 11.02.2020 korraldusega nr 2-3/130 kinnitatud Elva vallavalitsuse 2020. aasta hanke- ja tööplaani ja kinnitada uus redaktsioon.
Korraldada avatud hankemenetlusega riigihange "Elva Pika tänava rekonstrueerimine".
Korraldada lihthankemenetlusega riigihange "Lumetõrje teenus Puhja piirkonda".
Anda projekteerimistingimused Elva linnas Käo tee 54a elamu ehitusprojekti
koostamiseks.
Kinnitada Elva vallavalitsuse osutatava koduteenuse hinnad rahvastikuregistri
andmetel Elva vallas elavatele isikutele.
Elva vallavalitsuse 30.06.2020 korralduse nr2-3/426 muutmine, arvata rahastatavatest projektidest toetuse saaja soovil välja projekt “Kiviaia kinnistu veevarustuse
rajamine” ja asendada projektiga: “TIKU TALU/elamu heitvee nõuetekohase kanaliseerimist tagava süsteemi rajamine”.

Otsused 29.09 istungilt
AVALIKUD ÜRITUSED JA REKLAAM
Anda välja reklaamiluba OÜ-le Werrew reklaami (tee kohale tross-kinnitusega) avalikustamiseks Elva vallale kuuluval kinnistul, Elva linnas, Tartu mnt T4, tähtajaga
29.09–31.10.
Lubada Rallikrossi Arenduse OÜ-l korraldada 3. oktoobril kell 7–19 avalik üritus
autospordivõistlus „Eesti MV rallikrossis 2020 5. etapp Kulbilohu“. Üritus toimub
Elva vallas Vellavere külas Reino kinnistul, Kulbilohu krossirajal. Avaliku ürituse
korraldamise eest vastutav isik on Mati Kask (tel 527 7978, kaskmati@gmail.com).
MAA
Seada isiklik kasutusõigus Elektrilevi OÜ kasuks tähtajatult järgnevatele katastriüksustele Elva linnas: Jaan Kärneri tänav T2, Tähe tänav T2, Side tänav T3 ja Kase tänav T2.
MUU
Kinnitada Palupera põhikooli 2020/2021 õppeaasta hoolekogu koosseis.
Korraldada Elva linnas Peedu tee 30 elamu ehitusprojekti koostamiseks projekteerimistingimuste andmiseks avatud menetlus.
Nõustuda AS TREV-2 Grupi Helmi-Aakre IV liivakarjääri (Elva vallas, Rebaste külas,
katastriüksusel Oona-Nurmi 3, pindalaga 2,54 ha) maavara kaeveloa pikendamisega
15 aastaks.
Eraldada Elva valla 2020. aasta eelarve reservfondist 2556 eurot BirchLagoon O
 Ü-le
rendipinnal Hellenurme mõisa keldrikorrusel toimunud kanalisatsioonisüsteemi
kahjustustest tulenenud kahjude hüvitamiseks.
Salle Ritso
vallasekretär
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KUULUTUSED

Töökuulutus

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

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

Saeketaste ja -kettide teritus ja parandus.
Höövliterade teritus. Telefon 5198 4130

Korstnate ehitus ja remont koos vajalike
plekitöödega. Pikaajaline kogemus.
Tel 5618 9517, joosep.sepp@mail.ee

Kasumetsa küttekontor: erinevat sorti
kvaliteetsed küttepuud veoga. Tel 529 2305,
www.kasumetsa.ee
Müüa lõhutud küttepuid, koorem 6 m3
koos veoga. Tel 525 1746
Ohtlike puude raie / hooldus / kändude
freesimine. Tel 5686 6157
Erinevad kaevetööd Elva vallas. Info telefonil 5336 5372 või varuosad@autoosa.com
Kõik pottsepatööd, telefon 5851 9785

Elva Varahalduse OÜ võtab tööle
välihooldustöötaja, kelle ülesanne on Elva linnas asuvate kinnistute välise heakorra tagamine.
» Töö asukoht: Elva linn
» Tööaeg: Osaline tööaeg (kell
7–11, 4h)

Müüa kuivi küttepuid. Telefon 513 1968

» Isikuomadused: kohusetundlik-

Ostan nõukaaegseid õhumullidega
Tarbeklaasi vaase. Tel 5677 0569

kus, töökus, hea tervis
Kandideerimiseks esitada CV (elu-

Müüa lõhutud küttepuid koos veoga.
Tel 509 3453

lookirjeldus) e-aadressile varahaldus@elva.ee või postiga aadressile

Soovin üürida või osta järelmaksuga
Elvas, Rõngus või Rannus korterit,
elamispinda. Kontakt tel 5606 5727 või
limitpluss@mail.com

Kuidas COVID-19 haigust ennetada?
Tuletame meelde Eesti perearstide seltsi juhised COVID-19 haiguse perioodiks.
» Hoia distantsi!
» Pese käsi vee ja seebiga. Kanna endaga kaasas desinfitseerimisvahendit, et seda
vajadusel kasutada. Ühekordsete kinnaste kasutamine ei asenda käte h
 ügieeni.
» Kasuta HOIA-mobiilirakendust, mille kohta leiad lisainfot aadressilt www.hoia.me.
» Kanna maski kõrge nakatumisega piirkondades, kui lähikontakti pole võimalik
vältida (näiteks ühist-ranspordis, kauplustes jm). Vaata, kuidas kasutada maski:
www.perearstiselts.ee. Maski kasutamine ei asenda muid ennetusmeetmeid (distantsi hoidmine, käte pesemine).
» Püsi kodus, kui tekib üks või mitu järgmistest ägedate ülemiste hingamisteede
viirushaiguste sümptomeist: köha, nohu, maitse- ja lõhnataju häired, kurguvalu,
palavik, seletamatult halb enesetunne või muud ägedalt tekkinud sümptomid.

Kesk tn 21, Elva linn.
Lisainfo telefonil 747 0000

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

Eesti
koroonaäpp

Hoia ennast
ja oma lähedasi
ee

et

te
ies

2)

(Pu

Laadi äpp alla:
hoia.me

Noortelava
Päeva lõpetab tasuta kontsert,

Koolitus: Kohvikupidamise ABC
Saa teada, kas oled olnud lähikontaktis nakatunuga.
Teavita teisi, kui oled ise haigeks jäänud. Sellega aitad
anonüümselt, privaatselt ja turvaliselt kaasa nakatunute arvu
vähendamisele. Peatame koos viiruse leviku!
Mida rohkem inimesi äppi kasutab, seda paremini äpp toimib.
#hoiame

Lisainfo: noored.elva.ee
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TEATED
Elva valla sündmuste kalender
SÜNDMUS

ASUKOHT

12.–18. oktoober

Kaasava eelarve rahvahääletus

VOLIS keskkond

14 oktoober kell 18

Programm "Kino maale":
Saksa lühifilmide programm täiskasvanutele

Elva linnaraamatukogu

tasuta

15. oktoober
kell 10

Töötuba:
Kuidas Eesti Töötukassa toetab täiskasvanu
haridust ja millised on õppimisvõimalused?

Rannu raamatukogu

tasuta

15. oktoober
kell 15

Programm "Kino maale":
Lotte ja kadunud lohe

Elva linnaraamatukogu

tasuta

15. oktoober
kell 18

Koolitus: "Kuidas olla päriselt õnnelik ja
saavutada oma elus tasakaal"

Ulila keskus

Eelregistreerimisega / 3 €

15. oktoober
kell 19

Vana Baskini Teatri etendus "Unerohi"

Puhja seltsimaja

15 € / 17 €

17. oktoober kell 12

SOLARIS tsirkusetuur

Rõngu rahvamaja

7€

18. oktoober
kell 12–16

Elva valla noorte kohvikutepäev

Elva gümnaasium

tasuta

18. oktoober
kell 14

Tantsurühm Meelespea juubelikontsert "35"

Elva kultuurikeskus

tasuta

19. oktoober
kell 17

Programm "Kino maale":
Lotte ja kadunud lohe

Elva linnaraamatukogu

tasuta

22. oktoober

Elva valla lusikapidu

Elva kultuurikeskus

kutsetega

22. oktoober
kell 19

Kaire Vilgats ja Paul Neitsov
“Tähtede poole”

Rannu rahvamaja

15 € / 18 €

23.–24. oktoober

Tartumaa loometalgud

Nõo põhikool

tasuta

23. oktoober
kell 18.30

Öömatk Elva väerajal. Tähistame Elva valla
sünnipäeva ja Eesti rahvajutu aastat

Väike väerada

1€

24. oktoober
kell 8–18

Jalgrattasport:
Eesti MV cyclo-crossis

Võistluskeskus:
Elva spordihoone

osavõtutasu

24. oktoober
kell 10

Hommikukontsert Uku Suvistega.
Kaetud kohvilaud

Rõngu rahvamaja

7 € / 10 € / 15 €

24. oktoober
kell 10

Hommikumatk väerajal.
Tähistame Elva valla sünnipäeva, Eestimaa
Rahvamajade päeva ja Eesti rahvajutu aastat

Väike väerada

1€

24. oktoober
kell 11

Perepäev Piret Pääri ja Kulno Malvaga

Elva linnaraamatukogu

tasuta

kalli ema

24. oktoober
kell 14

Kino. Fred Jüssi. Olemise ilu

Rannu rahvamaja

tasuta

Melli Rahi

24. oktoober
kell 20

Pidu Nedsaja küla bändiga

Konguta rahvamaja

8 € / 10 €

25. oktoober

Elva Spordihoone avamine
lahtiste uste päevana

Elva spordihoone

tasuta

25. oktoober
kell 13

Esiliiga:
FC Elva vs Tartu JK Tammeka U21

Elva linnastaadion

tasuta

26. oktoober
kell 18.30

Mälumänguturniir

Puhja seltsimaja

1€

29. oktoober
kell 19

Komöödiateater:
Kutse juubeliks!

Elva kultuurikeskus

16 € / 18 €

29. oktoober
kell 19

Vabariigi pillimees
Juhan Uppini kontserttuur

Konguta rahvamaja

5€/8€

30. oktoober
kell 20

Hooaja avapidu ansambliga
Hellad Velled

Puhja seltsimaja

12 €

31. oktoober
kell 19

LendTeatri etendus
"Igavene armastus"

LendTeater
(Elva, Pikk 73)

10 € / 12 €
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PILETI HIND

Tervitame uusi
ilmakodanikke!

KUUPÄEV

Aris Parks

Tomy Clen Koser

Karlos Laimets

Arabella Johanna Metsküla

Tony Tamm

Rosann Siimer

sündis 15.09.2020

sündis 23.09.2020

sündis 16.09.2020

sündis 26.09.2020

sündis 17.09.2020

sündis 27.09.2020

Elva vald mälestab
Gunnar Egil Hansen

Vello Kants

Meeta Unt

Mai Susi

Vambola Lang

Janis Saaremaa

Mare Lepik

Helve Möldre

Melli Rahi

Valli Metsallik

02.09.1959-17.09.2020

02.12.1943-25.09.2020

17.08.1932-17.09.2020

18.05.1938-25.09.2020

29.03.1957-18.09.2020

26.06.1983-26.09.2020

07.02.1943-21.09.2020

24.11.1953-26.09.2020

03.03.1922-22.09.2020

10.05.1928-30.09.2020

„Mälestust Sa hella pälvid,
väärid austust, sõnu häid…“

Südamlik
kaastunne
Liia Põlgast´ile

Mälestame head
õpetajat ja klassijuhatajat

Valli Metsallik’ut

lahkumise puhul.

Sügav kaastunne
lähedastele.

KÜ Tööstuse 13
elanikud

Endise Erumäe kooli
1965. a lõpetanud

„Elu on tundmatu tee, iial ei tea, millal lõpeb see.“

Lahkus igavikuteele

Helve Mölder
Kaastunne Reinule lastega abikaasa,
ema ja vanaema kaotuse puhul.
Naabrid Mesika tänavalt Elvas Signe, Oleg, Jaanus, Natalja,
Hilda, Õie, Liisi, Malle-Liis, Silvi, Olev, Eha, Edvin, Milvi,
Airis, Peeter, Milje-Küllike.
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