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Elva valla leht
Elva vald tänas
spordivaldkonna
parimaid tegijaid
11. veebruari õhtul toimus Elva linnas Arbi järve
ääres Elva valla spordivaldkonna tänuüritus, kus
anti üle tunnustused 19 kategoorias.

Ü

ritusel tunnustati valla
parimaid sportlasi, tree
nereid ja teisi Elva valla
spordiellu panustanud
inimesi. Samuti anti tänuüritusel
üheskoos sportlastega pidulik ava
pauk Elva miljoni aktsioonile.
Elva abivallavanem Marika Saar
ütles, et tunnustamine on üks
Elva valla alustalasid. “Eriti uhke
on tunnustada sportlasi aastal,
mil andsime üle Eesti sportlikui
ma omavalitsuse tiitli ja võtsime
vastu Euroopa spordilinna tiitli,”
kirjeldas Saar ja lisas, et spordis

on olulised eesmärgid ja pingutus
ning siis tulevad ka tulemused.
“See on täpselt nii nagu on ka elus,
spordis on tulemusi aga võimalik
paremini mõõta. Oma tegemiste
juures on oluline säilitada posi
tiivsus ja hea tuju ning siis on kõik
võimalik,” rääkis ta.

Tänuüritus peeti väljas
Elva valla spordijuht Madis Šuma
nov ütles välitingimustes toimu
nud üritusel, et tal on väga hea
meel näha, et hoolimata käredast
pakasest oli kohale tulnuid nii
palju. “Eelmine aasta oli kõigile
keeruline, kuid samas huvitav ja
omamoodi vaimu vastupidavuse
treenimise aasta. Selleks, et näidata
eeskuju, tuli muuta tavasid ja rutii
ni, olla üksteisele toeks.”
Spordijuht sõnas, et me ei tohi
kindlasti unustada iga tubli n
 oore

RAHEL MÄE.

taga olevat tugisüsteemi ja toetus
rühma. “Peame alati meeles ka
neid, kes toetavad meie esimesi
samme lasteaedades ning õpetavad
meile liikumis- ja spordi
rõõmu.
Aitäh kõigile lastevanematele,
õpetajatele, treeneritele ja teistele
inimestele, kes on olnud ja on ka
edaspidi noorte jaoks olemas.”
Elva valla 2020. aasta nais
sportlane on Tuuli Kübarsepp
(laskmine, Elva laskespordiklubi)
ning meessportlane Kristjan I lves
(kahevõistlus, Elva suusaklubi).
Aasta neiu vanuseklassis kuni
12 aastat on Rahel Mäe (kerge
jõustik, Elva spordiliit ja Elva kerge
jõustikukool), vanuseklassis 13–14
Sandra Movits (kergejõustik, Elva
spordiliit ja Elva kergejõustiku
kool), vanuseklassis 15–16 Emily
Hermann (ilu- ja rühmavõimlemi

VASAKULT: MARIKA SAAR, AASTA SPORDIHING
MARGIT AIDLA, HEIKI HANSEN.

ALEKSANDER TIGANE.

ne, spordiklubi Airi) ja 17–18aas
taste hulgas Marleen Riisaar
(laskmine, Elva laskespordiklubi).
Aasta noormees v
 anuseklassis
kuni 12 aastat on Keir-Christian
Sugul (kabe), vanuseklassis 13–
14 Aleksander Tigane (jalgpall,
FC Elva), vanuseklassis 15–16
Markus Villako (judo, Do) ning
17–18aastaste hulgas Alex Arthur
Märtmaa (ujumine, Ujumine
spordiklubi MTÜ).
Elva valla 2020. aasta nais
juunioriks valiti Ana-Lina Perk
(jõutõstmine, SK Jõusport; Eesti
juunioride MV klassikalises jõu
tõstmises 2020 kaalukategoorias
84+ kg I koht, Eesti täiskasvanute
MV klassikalises jõutõstmises 2020
kaalukategoorias 84+ kg I koht),
meesjuunioriks Andreas Ilves
(kahevõistlus, Elva suusaklubi;

Fotod: Jaak Jänes

KARL KONTOR.

2020 Eesti meistrivõistlustel I koht,
juuniorite MM 2020 Oberwiesent
hal 23. koht).
Aasta naisveterani tiitli sai
Kaire Elias (jõutõstmine, SK Jõu
sport; muu seas Eesti MV jõurajal
2020 naisveteranide I koht, Tartu
maa MV sangpommispordis 2020
täiskasvanute I koht) ning mees
veterani tiitli Janno Pärt (laske
suusatamine, Kagu Biathlon; Win
ter World Masters Games biathlon’i
M45 klassi I koht).
Aasta treeneri tunnustuse sai
laskesporditreener Karl K
 ontor
(Elva laskespordiklubi), kelle juhen
damisel on toodud Eesti meistri
võistlustelt ja Euroopa karikavõist
lustelt kokku 50 tiitlivõistluste
medalit.
Aasta võistkond on Elva laske
spordiklubi LSK I naiskond koos
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seisus Mariette Pennar, Marleen
Riisaar ja Nathalie Lessing. Nais
kond saavutas eelmisel aastal Eesti
noorte meistrivõistlustel I koha.
2020. aasta sporditegu on Elva
Elamusjooks, mis toimus möödu
nud aastal esimest korda ja võeti
võistlejate poolt väga hästi vastu.
Jooksust võttis osa ca 90 osalejat.
Elamusjooksu pikkus ja raskusaste
olid läbitavad ka 
mittejooksjatele
ning jooks jättis paljude hinge
elamuse pikaks ajaks.
Aasta spordihingeks 
valiti
Margit Aidla, kes on 23 aastat
panustanud pühendunult Elva

noortespordi arengusse. Ta on aas
taid olnud kehalise kasvatuse õpe
taja Elva gümnaasiumis ning olnud
Elva kergejõustiku eestvedaja. Mar
git Aidla treenib üksinda kerge
jõustiku nelja treeninggruppi ja on
seega treeneriks üle 60-le noorele.
Peale selle korraldab ta Elvas igal
aastal mitmeid kergejõustikuvõist
lusi.
2020. aasta spordisõbra 
tiitli
sai Are Altraja, kes on FC Elva
juhatuse liige ning üks asutajatest.
Are Altraja panustab igal aastal
Elva spordiüritustesse oma eri
nevate 
ettevõtete kaudu ning on
FC Elva üks suurimaid toetajaid ja
nõuandjaid.

Kandidaate esitati 87
19 kategooriale esitati kokku 87
kandidaati. Kandidaate oli võima
lik esitada 2020. aasta detsembris.
Spordivaldkonna parimad valiti
välja vallavalitsuse moodustatud
komisjoni otsuse ja rahvahääletu
se tulemusena. Elva valla kodani
kud said spordivaldkonna tegijate
valimises öelda sõna sekka 19.–25.
jaanuaril toimunud hääletuses.
Lisainfo:
Marika Saar, marika.saar@elva.ee
või tel 522 7013
Veronika Nikolajeva
Veronika.nikolajeva@elva.ee või
tel 5198 8881
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Huvihariduse ja
huvitegevuse
transpordi
hüvitamisest
Elva vallavalitsus kinnitas 2021.–2022. aasta huvi
hariduse ja huvitegevuse transpordikulude hüvita
mise korra. Kord reguleerib riigi eelarvest eraldatud
huvihariduse ja huvitegevuse sihtotstarbelise toe
tusena transporditoetuste määramist ja maksmist.

T

oetust eraldatakse rah
vastikuregistri andme
tel Elva vallas elavate
7–19aastaste
noorte
transpordikulude hüvitamiseks
sõiduks huvikoolidesse ja huvi
ringidesse, kui huvialaga tegele
mise koht asub noore elukohast
kaugemal kui kolm kilomeetrit ja
huvialaga tegelemise kohta puu
dub tasuta ühistransport sobival
ajal.

Toetust saab taotleda lapse
vanem (või täisealine noor) ka j uhul
kui piirkonnas ei pakuta vastava
huvialaga tegelemise võimalust.
Teise kohaliku omavalitsuse huvi
koolis või huviringis osalemiseks
võib toetust saada tingimusel, et
see asub õppuri elukohale lähemal
kui Elva valla sama huviala pakkuv
huvikool või huviring.
Värskelt kinnitatud korras on
ka mitmeid olulisi muudatusi.

Alates 1. jaanuarist 2021 määra
takse toetust kahes määras. Toe
tust määratakse noorele 15 eurot
kuus, kui huvitegevuse koht asub
noore
rahvastikuregistrijärgsest
elukohast kolme kuni kümne kilo
meetri kaugusel. Toetust määra
takse noorele 30 eurot kuus, kui
huvitegevuse koht asub noore rah
vastikuregistrijärgsest elukohast
kaugemal kui kümme kilomeet
rit. Samuti on muudetud korda ka
osas, mis reguleerib pere iga järg
mise noore toetuse menetlemist.

Uuendati taotluse vormi
Täiendatud on ka taotluse vormi
Elva valla Spoku keskkonnas, et
toetuse menetlemine oleks võima
likult sujuv. Peale selle on muude
tud toetuse väljamaksmise perioo
di. Toetust eraldatakse kahes osas
kalendriaasta detsembris ja mais.
Rohkem informatsiooni leiab
Elva valla kodulehelt www.elva.ee/
transporditoetus või Elva vallava
litsuse haridusspetsialistilt Auli
Mäesalult (auli.maesalu@elva.ee).
Taotlused perioodi eest jaa
nuar–mai 2021 tuleb esitatakse
hiljemalt 31. märtsiks Elva valla
Spoku keskkonna kaudu.
Taotlusi saab esitada alates 22.
veebruarist 2021.

Värskelt kinnitatud korras on mitmeid olulisi muudatusi.
Alates 1. jaanuarist 2021 määratakse toetust kahes määras.

LÜHIDALT

Vallavalitsus otsib oma
meeskonda võimekat
arengu- ja planeeringu
osakonna juhatajat
Elva vallavalitsuse arengu- ja planeeringuosakonna juhataja ülesan
ne on Elva valla atraktiivse elu- ja ettevõtluskeskkonna tagamiseks
kavandada valla arengu põhisuundi, viia ellu arendusprojekte ja kor
raldada valla ruumilist planeerimist.
Olete oodatud kandideerima, kui:
» teil on kõrgharidus;
» teil on vähemalt kaheaastane töökogemuse meeskondade ja
projektide juhtimises;
» olete iseseisev, oskate hästi oma aega planeerida ja teid innusta
vad tulemused;
» olete silmapaistva koostöö- ja suhtlemisoskusega ja teile meeldib
töötada meeskonnas;
» olete hea pingetaluvusega, avatud, kohusetundlik ja initsiatiivikas;
» oskate eesti ja inglise keelt väga hästi kõnes ja kirjas;
» olete loov, oskate hästi oma ideid esitleda ning olete valmis leid
ma igale probleemile lahenduse;
» kasuks tulevad teadmised ruumilise planeerimise valdkonnast.
Kandideerimiseks tuleb esitada:
» CV;
» motivatsioonikiri koos palgasooviga;
» essee (kuni 2 lk) või 90sekundiline video teemal "Valdkonna või
malused ja väljakutsed Elva vallas".
Tööle asumise aeg on esimesel võimalusel ning tegemist on
täistööajaga ametikohaga.
Dokumendid palume esitada e-aadressile elva@elva.ee
hiljemalt 1. märtsiks (k.a).
Ametijuhend ja lisainfo leiab: www.elva.ee/toopakkumised

Keskkonnainvesteeringute keskus
toetab Elva keskkonnajaama rajamist

E

lva vald taotles Keskkonnainvesteerin
gute keskuselt (KIK) toetust Elva linna
keskkonnajaama rajamiseks ning sai po
sitiivse otsuse. KIK otsustas projekti toetada ligi
200 000 euroga.
Projekti järgi rajatakse Elva linna lähistele,
Kurelaane külla, Elva reoveepuhasti n

 aabrusesse
keskkonnajaam. Projekti eesmärk on Elva valla
jäätmekäitluse, sh jäätmete liigiti kogumise ja oht
like jäätmete kogumise edendamine ning jäätme
te äraandmise teenuse kvaliteedi 
parandamine.
Keskkonnajaama rajamise tulemusel väheneb
keskkonnareostus ja suurendatakse taaskasutusse
suunatavate jäätmete osakaalu.
Praegune jäätmejaama territoorium (ca 400 m2)
Elva katlamaja juures ei võimalda jäätmeliikide
arvu ja koguste suurendamist.
Uues rajatavas jäätmejaamas saab vastu võtta
kõiki jäätmeid, sh bio- ja haljastus- ning tekstiili
jäätmeid.

Kurelaane külla rajatakse uue keskkonnajaama
asfaltplats koos piirdeaia (ca 5000 m2) ning vaja
like kommunikatsioonide ja ohutusvahenditega.
Projekti tulemusel tagatakse valmidus mehitatud
valveks ja jäätmete vastuvõtuks viiel päeval näda
las. Praegu saab jäätmeid anda ära Elva katlamaja
juures kolmel päeval nädalas.
Projekti kogumaksumus on 335 917 eurot, mis
tähendab, et valla omaosalus on 135 917 eurot.

Jäätme
jaama ehitamiseks korraldatakse esmalt
hange ehitusfirma leidmiseks. Projekti lõpptähtaeg
on 2022. aasta september. Toetusraha saadi heitme
kaubanduse kauplemissüsteemist.
Lisainfo:
Hegri Narusk,
vallamajandusosakonna juhataja
hegri.narusk@elva.ee või
tel 512 9072

Lisainfo:
Kertu Vuks, abivallavanem
kertu.vuks@elva.ee või tel 5813 7086

Elva Järve lasteaia juurde
luuakse sügisest erirühm

S

elle aasta 1. septembrist alustab Elva Järve lasteaia juures
tööd tasandusrühm lastele, kes vajavad oma kõne arenguks
iga päev tavapärasest rohkem tuge ja kõneravi. Sellise rühma
loomist on linnas ja vallas oodanud pikisilmi nii lapsevanemad kui
ka tugispetsialistid. Viimastel aastatel on kasvanud väikelastest arv,
kellel on raskemaid kõnehäireid ja mis omakorda võivad pärssida
lapse arengut ka teistes valdkondades.
Loodavasse tasandusrühma võetakse vastu seadusest tulene
valt kuni kaksteist last ja nendega tegeleb peale kolmeliikmelise
rühmameeskonna ka üks logopeed. Rühma moodustab valla hari
dus- ja kultuuriosakonnad lapsevanemate taotluste alusel. Rühma
vastuvõtmiseks on vajalik esitada lapsevanemal hariduse info
süsteemis ARNO sooviavaldus, tehes seal vastav märge haridusliku
erivajadusega lapse kohta. Lapse tasandusrühma vastuvõtmiseks
on oluline lasteaiavälise nõustamismeeskonna- või komisjoni otsus
või soovitus, mis on lisatud avalduse juurde.
Lisainfot uue rühma kohta jagab valla haridusspetsialist Auli
Mäesalu tel 5886 4201 või e-aadressil auli.maesalu@elva.ee.
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Elva vallas hinnati
noorsootöö kvaliteeti

Elva valla noorsootöö tugevuste
na saab välja tuua pädevate noor
sootöötajate olemasolu. Noortele
on lai huvitegevuse valik, peale
selle on vallas aktiivne noorte
volikogu. Igas valla piirkonnas on
noortekeskus või on noorsootöö
korraldatud koostöös rahvamajade
ja mittetulundusühingutega ning
toimub koostöö erinevate piirkon
na noorsootöötajate vahel.

Eesmärk kaasata
rohkem noori

Foto: Pixabay

ELVA VALLA NOORSOOTÖÖ TUGEVUSTENA SAAB VÄLJA TUUA PÄDEVATE
NOORSOOTÖÖTAJATE OLEMASOLU.

Elva vallas korraldati noorsootöö kvaliteedi hindamine eelmisel aastal märtsist
novembrini. Kvaliteedi hindamise eesmärk oli kaardistada noorsootöö prae
gune olukord Elva vallas ja sellest lähtuvalt määratleda arenguvajadused ning
planeerida edasist noorsootööd vallas.
SIRLE LÜÜS
ELVA VALLA NOORSOOTÖÖ
KVALITEEDI HINDAMISE
MEESKONNA JUHT

K

valiteedi hindamise raa
mes hinnati järgmisi
noorsootöö
eesmärke:
noortel on rohkem vali
kuid oma loome- ja arengupotent

siaali avamiseks, noorte osalus on
otsustes rohkem toetatud, noortele
on loodud tingimused noorteinfo
ning ennetamistegevuste kätte
saamiseks, kvaliteetseks noorsoo
tööks on loodud vajalik keskkond.

Hinnati noorsootööd
Hindamine koosnes kahest etapist:
enesehindamine ja välishindamine.
Enesehindamise raames analüü
sis valla noorsootööd meeskond,

kuhu kuulusid valla, noorsootöö
tajate, huvijuhtide, huvihariduse,
vallavolikogu ja noorte esindaja.
Välishindajad olid valdkonna eks
perdid Elve Krusten, Piret Eit ja
Lianne Teder, kes käisid kohapeal
noorsootöö olukorraga tutvumas
ning vestlesid külastuse ajal erine
vate osapooltega – nii noorte kui
ka noorsootöötajatega. Välishinda
jad külastasid Elva, Rannu ja Rõngu
noortekeskust.

Peamise arenguvajadusena n
ägid
nii enese- kui ka välishindajad
noorsootöö tegevuskava koosta
mist, mis seab ühised eesmärgid
ning prioriteedid valdkonnas.
Samuti toodi esile vajadus noor

sootöö spetsialisti ametikoha
järgi. Oluline on kindlasti andmete
kogumise ja analüüsimise süsteemi
väljatöötamine, mis omakorda loob
eeldused noorsootöö tegevuste
kvaliteedi ja mõju hindamiseks.
Väljakutse võiks olla formaalse
ja mitteformaalse õppe sidumine
ning sellega seoses ka vabataht
liku passi väljatöötamine. Aktiiv
semalt tuleb tegeleda süsteemse
noorteinfo jagamisega ning selleks
kasutada veebilehe n
 oored.elva.ee
potentsiaali.
Praegu on kõige enam kaasatud
7–13aastased noored, kuid tuleb
mõelda ja rakendada võimalusi ka
vanemate (15+), erivajadustega, an
dekate, ettevõtlikke jne noorte kaa
samiseks ning sealjuures rakenda
da ka mobiilset noorsootööd.
Esimesed sammud parendus
tegevuste suunas on tehtud
ning alustatud on noorsootöö
eesmärkide seadmisega kolmeks

aastaks.

LÜHIDALT
VÄÄRIKATE ÜLI
KOOLI LOENGUD
TOIMUVAD VEEBIS

E

lame jätkuvalt koroona
viiruse leviku ajal, mis
tõttu on Tartu Ülikool
otsustanud alustada kevad
semestrit veebipõhise õppega.
Loenguid on kahe
suguseid:
reaalajas
ja
s
alvestatud
loengud.
Reaalajas loenguprogramm
toimub õpikeskkonnas Zoom
ja sellel osalemiseks tuleb re
gistreeruda. See on hea või
malus loengust vahetult osa
saada ja lektorile küsimusi
esitada. Loengutel 
osalemise
eest väljastame digitaalse
tõendi, mis saadetakse osale
jale e-postiga.
Ajakava:
» 26. veebruaril kell 16–17.30
David Vseviovi loeng "Kui
das mõista ajalugu?"
» 25. märtsil kell 16–17.30
Toivo Aaviku loeng „Po
sitiivne psühholoogia ja
positiivne muutus“
» 22. aprillil kell 16–17.30
Ruth Kalda loeng "Mil
liseid teadmisi saime
Covid-19 seireuuringu
tulemustest?“
Salvestatud loenguid on või
malik eraldi registreerumata
vaadata endale sobival ajal.
Iga kuu viimasel reedel kel
la 12ks lisatakse uus loeng.
Videoloengute vaatamise eest
dokumenti ei väljastata.

Detailplaneeringute algatamine

E

lva vallavalitsus 
algatas
12. jaanuari istungil Elva
linnas Pikk 2 ja Pikk 4
kruntide
detailplaneeringu.
Koostamise eesmärk on detail
planeeringu alal kolme krundi
moodustamine,
ehitusõiguse
võimaldamine kahe korter
elamu p
üstitamiseks, juurde
pääsu, parkimise ja haljastuse
põhimõtete määramine. Alga
tatud detailplaneering on koos
kõlas Elva linna üldplaneeringu
ga, ala asub Elva keskuse maal.

Elva Vallavalitsus algatas 26.
jaanuari istungil Elva linnas
Tähe 2e krundi detailplanee
ringu. Koostamise eesmärk
on kinnistule ehitusõiguse
võimaldamine ühe ridaelamu
püstitamiseks,
juurdepääsu,
parkimise ja haljastuse põhi
mõtete määramine. Algatatud
detailplaneering on kooskõlas
Elva linna üldplaneeringuga,
ala asub väikeelamute maal.
DETAILPLANEERINGU ALA.

DETAILPLANEERINGU ALA.

Detailplaneeringute algatamise otsuse ja lähteseisukohtadega on võimalik tutvuda valla veebilehel www.elva.ee/planeeringud.
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KOGUKOND

Elva Õnneseene lasteaia
lapsed tegid heateo
Kuna väärtuskasvatus
saab alguse juba varaja
sest lapseeast, otsustati
Elva lasteaia Õnneseene

Hoolivad lapsevanemad

Tervisejutside rühmas
kujundada endale tra
ditsioon – teha igal
õppeaastal vähemalt üks
heategu koostöös laste ja
nende vanematega.
MARJA-LIISA ÜLPER
TRIIN REHE
TERVISEJUTSIDE ÕPETAJAD

P

raegu käivad Tervisejutside
rühmas lapsed vanuses
2–4 aastat. Heateo ideed
polnud vaja pikalt mõelda.
Jätkuv koroonakriis on pannud
väga paljud perekonnad keerulisse
majanduslikku olukorda, seega
tundus igati õige suunata oma esi
mene heategu lähima Toidupanga
abistamisse. Toidupangalt saime
viis punast kasti, millest ühe pai
gutasime oma rühma esikusse ning

Toidupanga kasti. Üleskutsega lii
tusid meie lasteaia Elva majast Päi
kesepaid, Tähetäpsid ja Mürakarud,
ning Peedu majast Päikesejänkud.
Annetuste kogumise ajaks lep
pisime kokku kaks nädalat, mille
jooksul rääkisime lastega heatege
vusest, selle vajalikkusest ja oluli
susest ning pidasime ajurünnakut
teemal “Kuidas saan mina teha
head?”.

LAPSED KOGUSID KOKKU SUURE HULGA
TOIDUKRAAMI.

palusime vanematelt vabatahtlikku
abi selle täitmiseks.
Seejärel kutsusime üles ka teisi

Foto: Tervisejutside õpetajad

Õnneseene rühmasid enda hea
tegevusprojektiga ühinema, pak
kudes neile nelja ülejäänud punast

Päikesepaid võtsid ette retke lä
himasse toidupoodi, kust iga laps
sai osta mingi toiduaine ja selle ise
oma kotis lasteaeda Toidupanga
kasti tuua. Loomulikult oli eelne
valt koos lastega arutletud selle üle,
millised toiduained annetuseks
kõige sobivamad on.
Oli suur rõõm tõdeda, et meil on
nii palju hoolivaid ja suure südame
ga lapsevanemaid, kes sellesse hea
tegevuskampaaniasse panustasid,
näidates lastele sellega ka parimat
võimalikku eeskuju. M
 ürakarude
rühmas jäi väheseks nii ühest
punasest kastist kui ka esiku lauast,
sest annetusi tuli kokku nii palju.
Lapsed olid väga põnevil ja pea
aegu iga päev rääkis keegi neist
mida nad koos oma vanematega
punasesse kasti tõid. Peale selle
jäid kõlama nende mõtted “Kuidas
saan mina teha head?” ajurünna
kust, kus lapsed pakkusid välja, et
head saab teha ka tegelikult veel
palju-palju lähemal kodule, aidates
emmet-issit või võttes sõbra oma
kelgule.

Pillipäev pakkus
ehedat emotsiooni
Elva valla kolmas pillipäev „Ehe emotsioon“ toimus 8.
veebruaril. Kuna Elva muusikakool tähistab käesoleval
õppeaastal 60. tegutsemise aastat, toimus sellel korral
üritus muusikakoolis.

P

illipäeva eesmärk oli pak
kuda rõõmu muusikast
ja ise muusika tegemi
sest ning tutvustada Elva
muusika
koolis õpetatavaid pille.
Pillipäevale olid eelkõige ooda
tud õpilased, kes pole p
 illimängu
õppimisega kokku puutunud.

Töötoad olid üles ehitatud nii, et
hakkama sai ka see, kes esimest
korda pilli mängis.
Töötubades osales 25 1.–3. klas
si õpilast Konguta ja Elva kooli

dest. Iga laps sai osaleda kolmes
töötoas. Uudistada ja proovida sai
erinevaid puhkpille, viiulit, akor
dioni, käsikellasid, improviseeri
mist klaveril ning musitseerimist
bändis.
Töötubasid juhendasid Gerli
Kirikal Otepäält ning Signe Oja,
Tiit Veigel, Ülo Laanesaar, Kers
tin Kullerkupp, Felix Verlin, Ilmar
Varjun, Karl Vakker ja Anette Laur
Elva muusikakoolist.
Elva gümnaasiumi Tartu mnt

PILLIPÄEVALE OLID OODATUD ÕPILASED.

koolimaja aulas toimunud lõpp
kontserdil sai kuulata muusika
koolis juba õppinud laste esine
mist pillidel, mida töötubades oli
tundma õpitud. Kontserdiks oli
valminud ka esinemisnumber kla
veril improviseerimise töötoast.
Päris mitmel lapsel hakkas mõne

Foto: Külliki
Veigel

pilli mängimist proovides silm
särama ja mõtetes liikuma soov

tulla tulevikus muusikakooli pilli
mängu õppima. Juhendajad mär
kasid mitmeid pillimängust hu
vitatud musikaalseid lapsi, keda
rõõmuga muusikakooli oodata.
Pillipäeva toetasid: Eesti kul

LÜHIDALT
ELVA LINNAS KAHE
KINNISTU KIRJALIK
ENAMPAKKUMINE

E

lva vallavalitsus müüb
avalikul
kirjalikul
enampakkumisel kahte
väikest kinnistut Elva linnas.
Tegemist on maaribadega
elamute vahel – Valga mnt
38a (17101:001:1616, 128 m²) ja
Valga mnt 38b (17101:001:1615,
127 m²). Juurdepääs Valga
maanteelt.
Mõlemad kinnistud on
enampakkumisel alghinnaga
1 100 eurot. Vormikohane
avaldus enampakkumusel
osalemiseks koos lisa
dokumentidega tuleb esi
tada kirjalikult kinnises
ümbrikus, märkega "Valga
mnt 38a pakkumus" või
"Valga mnt 38b pakkumus"
Elva vallavalitsuse aadres
sile Elva, Kesk 32 hiljemalt
9. märts kell 9. Enampak
kumise tagatisraha 110 eu
rot tuleb tasuda hiljemalt 9.
märtsiks. Enampakkumiste
tingimustega saab tutvuda
valla veebilehel www.elva.ee/
vallavara-muuk, kust leiab ka
vormid pakkumuste esitami
seks.
Lisainfo: Terje Korss
53020 888, terje.korss@elva.ee

tuurkapitali Tartumaa ekspert
grupp, Elva vallavalitsus, Elva
muusikakool, Elva huviala- ja koo
lituskeskus, Elva gümnaasium.
Aitäh kõikidele juhendajatele,
osalejatele!
Suured tänud meeldiva koos
töö eest Elva muusikakooli õpe
tajatele ning Elva gümnaasiumi
arendus-ja huvijuhile Heliise Rii
saarele ja muusikaõpetaja Ehtele
Kuldvere-Vent´le.
Maitsva lõuna eest kandis hoolt
SA Elva teenused ning päeva jääd
vustas fotodele Külliki Veigel.
Kohtumiseni järgmisel pilli
päeval!
Garmen Vallikivi
Elva huviala- ja koolituskeskus
Tuuli Vaher
Elva muusikakool
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Elva haigla hakkab
vaktsineerima Elva
valla koolitöötajaid

nud Elva valla koolitöötajad vaktsi
neerima Tartu ülikooli kliinikum.
Suheldes haigekassa ja valla juhti
dega, leidsime, et meie valla kooli
töötajatele on vaktsineerimine liht
sam, kui seda tehakse Elva haiglas.
See otsus sai tehtud 10. veebruaril
ja haigla alustas kohe tegutsemist
selle otsuse täitmiseks.

Elva haigla on veebruari esimeses pooles vaktsinee

Elva valla koolitöötajate
vaktsineerimine

rinud koroonaviiruse vastu üle 65 haiglatöötaja ning
loodab, et veebruari lõpuks on vaktsineeritud üle
80% oma töötajatest. Haigla alustab veebruari lõpus
ka Elva valla koolitöötajate vaktsineerimist.
ELVA HAIGLA

E

lva haigla alustas jaanuari
lõpus oma töötajate ja
hooldekodu
klientide
vaktsineerimisega. Nõus

olekute kogumisega vaktsineeri
miseks soovijatelt alustati juba jaa
nuari alguses. Esmaste nõustujate
arv oli ligikaudu 60 töötajat. Kokku
on haiglas töötajaid ligi 120. Vas
tavalt nõusolekutele planeeriti ka
esimese vaktsineerimise ring.

KODULUGU

Käärdi
Ajalugu pakub sageli vingerpusse ning seetõttu
ongi põnevam uurida minevikku.

A

sula nimega Käärdi on hulgas, oksjonil 3985 Vene rubla
justnagu lahutamatu osa eest Oskar Mattias Fuchsile.
Elvast ja kahe asumi va
hel pole mingit märgatavat piiri. Elva piirkonna vanim
Aga võta näpust – suurema osa maja
oma minevikust on Käärdi olnud Käärdil, praegusel Mesika 2 kin
hoopis Elvast eraldi!
nistul, seisis väga vana ja ime
Seletame asja lahti, paludes pisike muldpõrandaga maja. Veel
appi aleviku patrioodi ja Elva 1960. aastatel elas seal Põimu pere.
muuseumisõprade klubi esimehe Nimetatud hoonet on peetud Elva
Kalev Jago. Oma uuringut tutvus piirkonna üheks kõige vanemaks
tas ta klubis 2019. aastal.
majaks. Piirkonna vanimale elu
Alates XIV sajandist kuulus hoonele pretendeeris ka savi
Käärdi paikkond Rõngu kihelkon seintega maja Rukki 4 kinnistul.
da. Täpselt samamoodi nagu ka Siin asus 1954.–1972. aastal Elva
tänase Elva ala. Juba 1224. aastast kolhoosi kontor. Kui uus omanik,
alates oli ala Tartu piiskopi valdu kes ostis maja ära 1990. aastatel,
ses. 1340. aastal valminud Rõngu läks Tartu Hooneregistrist maja
vasall-linnuse kaitse all hakati vanust küsima, jäädi talle vastuse
rajama mõisaid. Uderna mõisa võlgu. Küll aga vihjati, et savisein
koosseisu jäi ka Leevaste või Lei tega maju XIX sajandil enam ei
vaste küla, mis oligi Käärdi alevi ehitatud. Seega pidi rajatis olema
muistseks südameks.
200 aastat vana.
Poola ajal kuulus Uderna mõis
Pärast Vabadussõda jagati
koos tänase Käärdiga algul Vols mõisa
maad taludeks. Iidse Lee
kitele, siis Sbinskitele. Rootsi ajal vaste asemel seisid maakodud ni
läks maavaldus Günsterbergi- medega Sutiku ja Lohuaru.
nimelisele rentnikule, kes oli
Sutiku talu kuulus enne II maa
Rootsi armee major. 1873. aastal ilmasõda August Kompusele. Raa
müüdi Uderna mõis, Käärdi seal matu „Eesti talundid: Tartumaa“

VAKTSINEERIMISE
JÄREL EI OLE OLNUD
TÕSISEID REAKTSIOONE.

Haigla peaarsti Peeter Laasik
sõnul vaktsineerimine jätkub ning
vaktsiini soovijaid tuleb juurde.
„Meil on praegu käes esialgsed
arvud. Vaktsineerimisega seoses

oli kartust palju, kuid nüüd näevad
inimesed, et vaktsineerimise järel
on reaktsioone vähe, kuid tõsiseid
ei olnud ühtegi,“ lisab Laasik.

andmetel oli talul 15 hektarit põl
du, 6 hektarit heina- ja karjamaad
ning üks hektar metsa. Peeti kol
me hobust ja kaheksat karilooma.
Pere küüditati 1949. aastal Siberis
se ning kogu nõukogude aja elasid
talus võõrad inimesed. Talu maa
dest jagati krunte ühepereelamu
te ehituseks.
Lohuaru talul oli enne sõda 28
hektarit põldu ning 14 hektarit
heina- ja karjamaad. Peeti ühte
hobust ja kuut karilooma. Pere
meheks Oskar Kenk, kellel oli neli
last. Nõukogude ajal aeti pere ta
lust välja ning see anti võõrastele
inimestele. 1950. aastatel põlesid
Lohuaru hooned maha.
Kui Tartu-Valga raudtee sai
1887. aastal valmis, lahvatas El
vas suvitusbuum ja isegi Sutiku
talu maadele asuti ehitama väike
elamuid. Nii sai suvitajatele ulu
alust pakkuda ja ka talutoodangut
müüa.
Tuulemäele, praegusele Mesika
4 kinnistule, rajati saeraam, mis
aitas suvitusruumide ehitajatele
kõvasti kaasa. See põles viimase
sõja ajal maha.
Sõja järel tuli koos naasva nõu
kogude võimuga ka elanike küü
ditamine Siberisse. Käärdilt viidi
ära Kompused, Kengid ja Könni
talust Õigused.

Nõukogude aeg
Nõukogude aeg mõjutas alevit
eelkõige kollektiivse põllumajan

Foto: Pixabay

Haigla on juba vaktsineerinud ka
kõik haigla hooldekodu kliendid.
Vaktsiini süsti said loomulikult ai
nult need kliendid, kes selleks soovi
avaldasid. Vastavalt riiklikule vakt
sineerimise kavale on haigla alusta
nud ka statsionaarse õenduse pat
sientide vaktsineerimist.
Algse plaani kohaselt oleks pida

dusega. 1950. aastate keskpaigast
juhiti just Käärdilt Elva kolhoosi.
Käärdil hakati kolhooside poolt
agiteerima 1948. aastal. Suurim
koosolek kohaldati Morjensi talus
toimunud
viljapeksutalgutega.
Siin peeti kihutuskõnesid ja kästi
moodustada initsiatiivgrupp. Käi
di ka taludes.
1949. aasta jaanuaris peeti
Uderna koolimajas kolhoosi asu
tamise koosolek. Ühismajandile
pandi nimeks Oktoobri Võit ja
selle kõlvikute alla võeti tänase
Käärdi ja Kalmeküla ehk raudtee
ja maantee vahelise ala põllud
Uderna jaamast kuni Mäkumäeni.
Nö piiripunktiks jäi lõunas Mällo
na talu. Esimeheks „valiti“ ehitus
tööline Aleksander Küla.
Ühismajapidamisest asja ei
saanud. Kuigi kehtestati isegi nor
mipäev – poolteist kilo vilja ja 37
kopikat raha. Küla-nimeline mees
ei saanud hakkama ja vahetati
väga ruttu välja. Uueks pealikuks
sai väiketalupidaja Oskar Vaher.
See mees tundis asja, kuid oli juba
väga vana. Seega tekkis kiiresti
ka kolmas boss – kehviktalupoeg
Emil Johanson. Tema aga andis
viinakuradile käe.
1951. aasta märtsis pandi kolm
lähikonna kolhoosi – Oktoobri
Võit, Vambola (Uderna ja Rund
so) ning Vaba tee (Lauri ja Käo) –
kokku. Uuele moodustisele pandi
NSV Liidu välisminister Vjatšes
lav Molotovi nimi. Keskus toodi

Elva valla koolitöötajate vaktsinee
rimisplaan on Peeter Laasiku sõnul
juba käigus: „Koolid on koostanud
nõusoleku andnud inimeste nime
kirjad ja haigekassa kaudu saadeti
need haiglale. Haigekassa lubas, et
hiljemalt 18. veebruariks tagatakse
meile vaktsiinid ja me saame alus
tada koolitöötajate vaktsineerimi
sega orienteeruvalt 22. veebruaril."
Vaktsineerimise nädalapäevad
ja kellaajad täpsustatakse kooli ja
valla juhtidega ning koolide tööta
jaid teavitatakse koolide kontakt
isikute kaudu.

Enno tallu. Esimehega aga ikka
joonele ei saadud. Linnamees,
punaveteran Paul Vahur armastas
samuti kärakat. Kolhoos ei saa
nudki jalgu alla.
Asjad läksid paremaks, kui
juhtohjad anti Siberi eestlase Ivan
Lutsu kätte. Tema ajal määrati
normipäevaks rahaline tasu – 50
kopikat. Varsti viidi tööinimesed
palga peale ja hakati maksma ise
gi puhkusetasu.
Käärdi aleviku ala on 19 hekta
rit suur ning see asub Sutiku ja
Lohuaru talude maadel. Mõtteli
ne piir Elva linnaga kulgeb Kada
ka tänaval, Elva metsapargi veert
pidi ja lõunas piki Valga maan
teed.
Kuni 1972. aastani kuulusid
Elva lähiasumid Elva külanõu
kogu alla. Selle moodustise juht
figuurid läksid aga omavahel riidu
ja nii hullusti, et Tartu Rajooni
TSN Täitevkomitees peeti targe
maks reorganiseerida koguni ük
sus ise. Hilisema Käärdi ala anti
üle Rõngu külanõukogule. 1976.
aastal liideti sama külanõu
kogu
alla kuulunud Elva piirkonna
Leivaste, Metsakuru ja Kaseküla
asumid ning ühendati need ale
vikuks. Aleviku nime käis välja
Kalev Jago, viidates kuulsa põllu
majandusteadlase Aleksander Ei
senschmidti siinsele kodutalule,
mille nimeks oligi Käärdi.
Kalju Hook
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Hoonete katuseid tuleb regulaarselt
jääst ja lumest puhastada
Tarbijakaitse ja tehnilise järelevalve amet (TTJA)
tuletab hooneomanikele meelde, et katustelt lange
vad lumi ja jää on ohtlikud nii katuste all liiklejaile
kui ka varale, näiteks autodele. Oht suureneb veelgi
sulailmadega, mil jää ja lumi hakkavad katustelt alla
libisema. Võimaliku ohu puhul tuleb piirata ini
meste ligipääsu räästa alusele alale ning puhastada
koheselt nii katus kui ka räästad.

T

TJA paneb südamele, et
katuseräästad
peavad
olema ohutud igal aja
hetkel.
Majaomaniku
kohustus on jälgida lumeperioodil
katusele kogunevat lume ja jää sei
sukorda. Kaasomandi puhul vastu
tavad omanikud ühiselt, ning nii
lumi kui ka jää tuleb õigeaegselt ja
korrektselt eemaldada.
"Ohu puhul tuleb lumi ja jää kõr
valdada viivitamatult ja esimesel
võimalusel – ei piisa pelgalt sellest,
et seatakse tokid koos piirdelindiga
üles ja oodatakse, et lumi ise alla
kukub," märkis TTJA ehitusosa
konna juhataja Kati Tamtik. Peale
lindiga piiramise peab omanik
tekitama olukorra, et ohutsoonist

arusaamine on üheselt mõistetav,
ka näiteks laste puhul, ning ini
mestel puudub võimalus k
 ogemata
ohutsooni sattuda. Kui inimene
saab piiretele ja ohutuslindile vaa
tamata ohutsoonis katuselt lange
va lume või jääga viga, siis vastutab
õnnetuse eest hoone omanik.
Samuti ohustab liigne lume
koormus teras- ja puitkonstrukt
sioonidega kergehitisi või ehitiste
osasid (varjualused, varikatused,
karniisid), lameda katusega või
väikese katusekaldega ehitisi (ben
siinijaamad, spordirajatised, an
gaarid, estakaadid) ning vanemaid
amortiseerunud ehitisi. Peale selle
tuleb vältida lume ja jää kogune
mist katuse räästarennidesse ning

Piirkonnapolitseinik
hoiatab: ära lase ennast
kelmidel petta
Internetis toime pandavate kelmuste hulk on viimaste
aastate jooksul oluliselt kasvanud.
JAANA TOODE

Investeerimiskelmused

TARTUMAA

Üle terve eesti on esinenud juhtu
meid, kus inimesed on pöördunud
politsei poole, et nende meiliaad
ressile on tulnud ahvatlev pakku
mine suure rahasumma teenimi
seks. Inimesed on talitanud kirja
teel saadud juhiste järgi, kandnud
raha kättesaamiseks korduvalt üle
erinevaid summasid, kuid tänase
ni pole suurt rahasummat keegi
neist oma kontol näinud.
Kelmid petavad inimestelt raha
välja ka nii, et inimesed leiavad

PIIRKONNAPOLITSEINIK

K

ui mõned aastad tagasi
jõudsid meie lauale juh
tumid, kus inimestele he
listati ja väideti, et nende viga
saanud lähedase päästmiseks
on kiirelt raha vaja, siis nüüd on
kelmid leidnud uued viisid ini
mestelt raha välja petta. Kelmis
teevad inimestele enamasti vene
keelseid telefonikõnesid.

KUI INIMENE SAAB KATUSELT LANGEVA LUME VÕI JÄÄGA
VIGA, SIIS VASTUTAB ÕNNETUSE EEST HOONE OMANIK.

sadevee äravoolutorudesse ja -leht
ritesse, kuna see võib kahjustada
sadeveesüsteeme ning takistada
katuselt lumesulamise vee ära
juhtimist.
Lumekoormuse hindamisel tu
leb silmas pidada, et seisnud ning
märgunud lume kaal on tunduvalt
suurem värske lumekihi kaalust.
Arvestama peab ka hoonete projek
teerimisel ette nähtud võimalikke
lisakoormusi. Üleliigne lumi tuleb
katustelt eemaldada ja paralleelselt
jälgida, et see ei tekita ajutist lisa
koormust (nt ajal, mil enne lume
alla viskamist kogutakse lumi kok
ku ühte katuse serva).

esmalt internetist tõena tunduva
investeerimispakkumise. Inime
ne jätab oma kontaktandmed ja
temaga võetakse ühendust. Peale
oma kontaktandmete sisestamist
internetikeskkonda
kontaktee
rutakse inimesega, meelitatakse
investeerima ja palutakse k
anda
veebiplatvormidele raha.
Kui ühel hetkel aru saadakse, et
sellelt olematult veebiplatvormilt
raha välja võtta pole võimalik ja
on langetud pettuse ohvriks, on
kahjuks sageli raha tagasisaamise
tõenäosus juba väga väike. Sel
liselt tegutsevad kelmid loovad
inimesele eksliku mulje, et saada
ligipääs tema arvutile, andmetele
ja panga
kontole ning seejärel
sealt raha omale saada. Sageli
soovitakse, et inimene tuvastaks
end Smart-ID vahendusel või mõ
nel muul viisil ja samal ajal logib
kelm selle abil inimese pangakon
tole sisse. Tasub alati meeles pi
dada, et pangatöötajad ei palu

Foto:
Pixabay

Lume ja jää eemaldamisel soovi
tame järgida järgmisi nõudeid:
» katusel liikudes tuleb kasutada
turvavarustust ning end kind
lalt konstruktsiooni külge kinni
tada;
» kui hoone omanikul puudub
nõuetekohane turvavarustus ja
muud tööohutuse tagamiseks
vajalikud vahendid, siis tellida
katuse lumekoristustööd sellele
spetsialiseerunud ettevõttelt;
» katusele minnes arvestada
ilmastikutingimustega, sest jää,
tugev lumesadu ja tuul võivad
alla kukkumise riski oluliselt
suurendada;

inimesel telefoni teel oma and
meid väljastada ning paroolide
või koodide küsimine peaks te
gema kõik inimesed väga-väga
ettevaatlikuks. Juhul kui saate
sellise kõne, kus soovitakse teie
panga PIN-koode, Smart-ID koo
de või mõnda muud panga paroo
li, siis katkestage kõne ja võtke ise
pangaga ühendust. Samuti logige
oma kontole sisse ja veenduge, et
kõik oleks korras ja kelmid ei ole
teie kontole ligi pääsenud.
Enne igasugust investeerimist
soovitame teha põhjalikku eel
tööd ja uurida, kuhu raha paigu
tada soovite. Arutage võimalikud
investeerimisvõimalus läbi ka
oma lähedaste ja sõpradega.

Pangakelmused
Erinevad meediakanalid on kajas
tanud veel ühte kelmide skeemi.
Nimelt on hakanud juba eelmise
aasta suvest inimestele tulema
venekeelsed kõned inimestelt, kes

» lund ei tohi visata hoone kõr
gemalt osalt madalamale osale,
kuna nii võib tekkida liigne koor
mus hoone madalamale osale
ning põhjustada selle varingut;
» kui lund visatakse inimeste ja
sõidukite liikumistsooni, tuleb
eelnevalt piirata inimeste ligi
pääs antud tsooni;
» ohutuks liikumiseks on soovitav
paigaldada katusele katusesillad
ja -redelid;
» lume ja jää katuselt varisemise
takistamiseks paigaldada katu
sele lumetõke;
» lume ja jää sulatamisel vältida
keemilisi aineid ja tehnoloo
giaid, mis võivad kahjustada
katusekatet või sadeveesüstee
me, samuti vältida jää lõhkumi
sel teravaid esemeid, mis võivad
katusekatet vigastada;
» lume ja jää mehaanilisel ee
maldamisel kasutada õigeid
vahendeid, et vältida külmaga
rabedaks muutunud katuse või
selle katte lõhkumist.
Ehitise omaniku kohustuste eira
misel võib füüsilist isikut karistada
rahatrahviga kuni 300 trahviühi
kut ja juriidilist isikut rahatrah
viga kuni 32 000 eurot. Hoonetel
oleva lume ja jää ohutus on hea
korraküsimus ja seda kontrollivad
kohalikud omavalitsused. Varalise
kahju tekkimisel vastutab omanik
tsiviilkorras, teisele inimesele ter
visekahjustuse põhjustamisel võib
järgneda omaniku vastutus karis
tusseadustiku alusel.

esitlevad end panga turvaspetsia
listina ja püüavad jätta muljet, et
tahavad aidata inimesel kaitsta
kontol olevat raha. Inimesele öel
dakse, et kontol toimuvad mingid
imelikud tehingud või siis kee
gi tahab kontole sisse häkkida ja
pakutakse lisakaitset ja palutakse
öelda panga kasutajatunnus ning
sisestada PIN-koode. Sisestades
oma PIN-koodid, kinnitab inime
ne sisselogimise ja raha kantakse
automaatselt üle võõrale kontole
ning raha liigub kiiresti erinevate
le välisriigi kontodele.
Kui tekib väiksemgi kahtlus,
et tegu võib olla pettusega, and
ke sellest teada nii politseile kui
ka oma tuttavatele-sõprade
le. Mida suurem hulk inimestest
kogukonnast kuuleb, et sellised
kelmid tegutsevad, seda rohkem
osatakse ennast kaitsta ja ära tun
da erinevaid skeeme, mida kelmid
välja mõtlevad.
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Eesti meistrivõistlustelt
sai Elva kaks kulda ja
ühe hõbeda
Hoolimata spordivõistlustele seatud piirangutest
õnnestus Eesti meistrivõistlused õhkrelvadest
laskmises siiski kavandatud ajal ja viisil ära pidada.
KARL KONTOR
ELVA LASKESPORDIKLUBI
TREENER

P

üssi ja püstoli laskuritest
kogunesid edetabeli 20
paremat laskurit Saku

uude spordihoonesse ning
liikuva märgi laskurid Tartumaa
tervisespordikeskusesse uue Sius
seadme taha.
Esimesena alustasidki liikuva
märgi laskurid, lastes laupäeval, 6.
veebruaril 30 lasku aeglaselt ja 30
lasku kiirelt liikuvasse märki. Päeva
parima summa 541 silma lasi tra
ditsiooniliselt meestele ette Heili
Lepp. Kangema soo esindajatest
asusid liidriks Toomas Hallik Män
nikult ja kodutiirus võistlev Hillar
Loot võrdse 513 silmaga. Selleks, et
selgitada välja poolfinaali 
paarid,
tuli esikoha peale korraldada
ümberlaskmine, mille meie mees

kahjuks kaotas. Sama kurvalt lõp
pes ka tema poolfinaal Hellar Sile
vastu ja tasavägine duell Viimsi las
kuri Jaanus Muguga pronksimatšis.

Männiku meeste finaalist väljus
Eesti meistrina härra Hallik.
Naiste kolm osavõtjat pidasid ka
reeglitest kinni ja selgitasid meda
livõitjad finaallaskmistega. Kuna
Heilile poolfinaalis vastast ei ol
nud, siis jäi ta seda ootama teisest
paarist, kus põhiharjutuses Ma
rianne Tavitsast 143 silma rohkem
lasknud Liivika Breivel ootamatult
meie multitalendile kaotas. Finaa
lis uut üllatust ei juhtunud ja nii
võitis Marianne oma esimese in
dividuaalse Eesti meistrivõistluste
hõbeda liikuva märgi laskmises.
Teisel päeval oli küll Heili Lepp
20+20 lasku mix harjutuses taas
meestest täpsem, lastes meistriks
tulles 357 silma, kuid vähemalt Elva
meeste au päästis Hillar Loot, kes
tuli aastase vaheaja järel jälle selle
harjutuse Eesti meistriks 340 sil
maga.

Püstitati isiklik rekord
Marianne aga ei jäänud loorberitele
puhkama ja läks medalilisa püüd
ma pühapäeval Saku spordihalli
tulejoonel oma trumpalal naiste

Taluarhitektuuri
säilitamise toetus

E

esti
traditsioonilise
maa-arhitektuuri ja maa
maastiku omapära säi
limise toetamiseks on loodud
taluarhitektuuri
säilitamise
toetus. Voorust toetuse saami
seks peab taluelamu olema aja
loolisse talukompleksi kuulu
nud eluhoone ehk üksikelamu,
mis on ehitatud enne 1940. aas
tat. Hoone ei pea olema muin
suskaitse all.
Taotlusvoorust toetatakse te
gevusi, mille raames taastatakse
või asendatakse taluelamu katuse
kate ja vajadusel katusekonstrukt

sioonid, kasutades algupäraseid
ehk piirkonnale, hoonetüübile ja
ehitusperioodile iseloomulikke
materjale. Toetust ei anta juba
tehtud töödele. Taotlusvooru
tingimused on täpsemalt lahti
kirjutatud muinsuskaitseameti
kodulehel muinsuskaitseamet.ee
Ameti tegevus -> Taluarhitektuuri
säilitamise toetus.
Taotluste esitamise tähtaeg
on 5. märts 2021.

Mida saab teha enne
taotluse esitamist:
» Ärge jätke taotluse esitamist

EESTI MEISTRIVÕISTLUSED.

MARIANNE TAVITS (VASAKUL)
JA MARELEEN RIISAAR.

õhupüssi harjutuses. Seekord jäi
veel veidi puudu. Põhiharjutuses
püstitas ta uue isikliku rekordi 617,4
silmaga ja pääses sellega viiendana
finaali. Sellega aga ei püstitanud
ta Elva klubi rekordit, sest mõni
minut varem lõpetas laskmise

Marleen Riisaar ja tema uus rekord
on nüüd 618,6 silma. See oli päeva
kolmas tulemus. Kaugele ei jäänud
Katrin Smirnova 619,9 silmaga,
kuid uue Eesti rekordi püstitanud
Valeria Matšeli maailma tippklas
si tulemus 630,2 silma on hea ees
märk meie tüdrukutele tulevikus.
Finaalis võtsid aga algusest
peale medalikohad kontrolli alla

Narva laskurid ja kuigi meie noored
koos Susanna Sulega olid tihedalt
kannul, siis pudeneti ükshaaval

viimasele päevale. Sageli on
vaja täpsustada hinnapakku
misi, teha juurde fotosid jne.
» Veenduge, et valitud katuse
katte materjal kuulub toe
tatavate materjalide hulka.
Toetatavad katusekattema
terjalid on: puit (laast, kimm,
pilbas, sindel), roog, õlg, käsitsi
valtsitud tsingitud terasplekk
või kivi (valtskivi, betoonkivi,
s-kivi). Valida tuleb algupärane
või piirkonnale, hoonetüübile
ja ehitusperioodile iseloomulik
katusekattematerjal.
» Toetuse andmise eesmärk
on maamaastiku ilme paran
damine, eterniitkatuse või
profiilplekist (näit „Klassik“
profiil) katuse paigaldamine ei
kanna traditsioonilise maas
tikupildi säilitamise eesmärki,

konkurentsist. Nii
jäi Marleen kuuen
daks, Susanna viien
daks ja Marleen nel
jandaks. Pronksmedalist
jäi teda lahutama 1,6 silma.
Selle sai kahel eelmisel aastal
meistriks tulnud Katrin Smirnova.
Värske Eesti rekordiomanik oleks
aga p
eaaegu kuldmedalist ilma
jäänud, sest kaotas enne viimast
lasku Anastassia Olewiczile 0,1 sil
maga ja lasi ka viimase lasu vaid
9,9 silma. P
 araku eksis ka konku
rent, lastes 9,5 silma ja nii sai Vale
ria ikkagi kuldse tasu suurepärase
päeva eest.

Eesti meister
Meeste õhupüssi finaali eel oli
selge soosik põhilaskmisel järgmist
võistlejat 12,5 silmaga edestanud
Meelis Kiisk, kes sellest aastast ala
tes esindab Elva laskespordiklubi.
Finaalis aga hakkasid talle kõvasti
vastu noored Narva laskurid Mih
hail Ivanov ja Roman Lomonossov.
Viimastel laskudel Meelis ei eksi
nud ja lõpuks eestas ta Ivanovi 2,2

seetõttu need materjalid ei
kuulu toetatavate materjalide
hulka. Sel juhul võiks kasutada
algupärast ehk piirkonnale,
hoonetüübile ja ehitusperioo
dile iseloomulikku katuse
kattematerjali.
» Selgitage välja, kas plaanitavad
katusetööd nõuavad ka projek
ti ja ehitusteatist. Projekt peab
olema valmis taotluse esita
mise ajaks ning ehitusteatis
esitatud.
» Kui esitate taotluse mitme
omaniku nimel või hoone
omaniku eest, tuleb esitada
vastav volitus.
» Kontrollige üle, et hinnapak
kumised oleksid omavahel
võrreldavad, st võetud samade
tööde teostamiseks. Kehtivaid
ja võrreldavaid hinnapakkumi

Fotod: Elva laskespordiklubi

silmaga, tulles kolmandat aastat
järjest Eesti meistriks.
Sama saavutusega tuli toime ka
meeste õhupüstoli finaali kindla
edumaaga võitnud Peeter Olesk
Kaitsejõudude spordiklubist. Tema
hegemooniat oleks suutnud väära
ta ehk vaid meie Reijo Virolainen,
kuid paraku ei käivitunud pakase
tõttu selle auto mootor, millega ta
kavatses hommikul Sakku sõita.
Nii sai seekord hõbemedali Tarmo
Tui Männikult ja pronksmedali
eelmisel päeval liikuva märgi har
jutuses ebaõnnestunud Arles Taal
Viimsist.
Naiste püstoli harjutuses läksid
Elvast finaali kohta nõudlema
Kristina Kiisk ja Anni Käärst. Kõik
kulges plaanipäraselt, kuni vii
mase veidi viltuse seeriaga langes
Kristina kümnendaks ja Anni kahe
viimasega 13. kohale. Finaalis võt
sid kõik medalid Eesti juunioride
koondise liikmed, kulla Aleksandra
Moissejeva Narvast, hõbeda Ali
na Kovaljova Männikult ja pronksi
Elerin Ross Ülenurme GSK Tamme
kooli filiaalist.

si peab olema vähemalt kaks.
» Tehke taluhoonest, katuse
konstruktsioonidest, katuse
kahjustustest ja talukomplek
sist piisavalt palju kvaliteetsed
fotosid, et hiljem oleks, mille
hulgast valida: kuni neli fotot
taluelamu ja selle katuse kohta
ning kuni neli fotot katuse
konstruktsioonide ja kahjus
tuste kohta. Ühe foto suurus
kuni üks megabait.
» Taotlemine on eelmisest
aastast erinev ning toimub
„Toetuste menetlemise in
fosüsteemis“ toetused.kul.ee/
et/login, kuhu saab sisse logida
ID-kaardiga ja mobiili ID-ga.
» Juhul kui taluhoonest on säili
nud mõni ajalooline foto, on ka
see oodatud.
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SA Elva haigla
meetmed seoses
COVID-19 levikuga

Siiani on neid meetmeid kasu
tades hoitud haigla töötajad ja pat
siendid nakkusvabad.

Lähedastega saab
suhelda videokõne teel
SA Elva haigla hooldekodu klien
tidel ja statsionaarsetel patsien
tidel on juba alates eelmise aasta
novembrist võimalus suhelda oma
lähedastega videokõne kaudu. Vi
deokõne tegemiseks kasutatakse
Skype’i keskkonda ja kasutajanimi
on Hooldekodu Elva Haigla.
Videokõne on loonud võimaluse
hooldekodu elanikel ning haigla
ravil viibijatel suhelda oma perega
ning vähendada isoleerituse tun
net, mida tekitavad hädavajalikud
külastamise piirangud.
Synlab on otsustanud kinkida
tahvelarvuteid hooldekodudele üle
Eesti, nende seas ühe ka Elva Haigla
hooldekodule. Eesmärk on toetada
neid, kelle tegevust on pandeemia

Elva haigla on suurt rõhku pööranud patsientide ja
töötajate ohutusele.

S

eoses COVID-19 levikuga
Eestis, on haigla eelmise
aasta sügisest ruumide
õhkdesinfektsiooni teos
tamiseks kasutusele võtnud spet
siaalse desinfektsiooni aparaadi
Aerosept Ultra 150. Seade pihustab
ruumis õhku desinfitseerivat ainet
Aseptanios, mis on läbinud kõik
Euroopa liidu teostatud testid ja
hävitab nii bakterid kui ka viirused.
Igapäevase
desinfektsiooniga
puhastatakse desinfitseeriva ai
nega haigla kõikide ruumide kon
taktpindu. Peale selle teostatakse
ka kaasaskantava UV-C desinfekt
siooni lambiga lisadesinfektsiooni
klaviatuuridel, telefonidel, jne.

UV-C valgus hävitab 99% bakteri
test ja viirustest.
Patsientidel, kes pöörduvad Elva

haiglasse ambulatoorsele vastu
võtule, tuleb registratuuris mõõ
ta oma kehatemperatuur ja täita
tervisedeklaratsioon.
Patsient deklareerib, et ta on
terve ja tal ei ole olnud lähikontak
tis COVID-19 n
 akatunuga.
Haigla ruumidesse sisenemisel
ja väljumise tuleb teostada käte an
tiseptika. Desinfitseerimisvahen
did on saadaval kõikide välis
uste
juures ja kõikides siseruumides.
Haigla ruumides kannavad kõik
patsiendid ja haiglatöötajad kirur
gilist maski.
Patsientidel, kes pöörduvad
haiglaravile, korraldatakse CO
VID-19 testimine. See annab kind
luse, et patsient on terve ning haig
lasse tulles ei ohusta kaaspatsiente
ega personali.

ELVA HAIGLA TÖÖTAJA DESINFEKTSIOONI
APARAADI AROSEPT ULTRA 150-GA.

Foto: Elva haigla

Haigla ruumidesse sisenemisel ja
väljumise tuleb teostada käte antiseptika
ning kanda tuleb kirurgilist maski.

Juhised, kuidas iga
päev toetada enda
vaimset tervist

P

raeguses kiiresti muutuvas
ühiskonnas on pinged ja
stress tavalised nähtused.
Veel enam võimendab seda kõike
praegune pandeemia, mille ajal on
tekkinud ebakindlus isegi järgmi
se päeva suhtes, ning samamoodi
tekitavad lisastressi piirangud,
millega võivad kaasneda enese
isolatsioonis olek, laste koduõpe
või muud harjumatud situatsioo
nid. Kõik see kõrgendab meie äre
vuse taset. Seetõttu oleks hea, kui
tagataskus oleksid väikesed nipid,
mida endale aegajalt meelde tule
tada, kui olukord keerulisemaks
läheb.
Peab meeles pidama, et hea
vaimse tervise valem on regu
laarsus. Alustada tuleb unerežii
mist. Ehk nii tööpäevadel kui ka

nädalavahetustel
enam-vähem
samal kellaajal magama minna
ja ärgata. Vabal päeval tund aega
hiljem ärkamine ei ole probleem,
aga lõunani magada siiski ei tasu,
kui nädala sees on äratus kell kuus
hommikul.
Hea enesetunne on tugevalt
seotud ka toitumise ning liiku
misega. Söögikorrad võiksid olla
regulaarsed ja toitumine mitme
külgne. Päevasel ajal võiks tegeleda
füüsilise aktiivsusega, kasvõi teha
väike jalutuskäik värskes õhus.
Soovituslik on igapäevaselt
kellegagi suhelda. Murede k
 orral
võib alustada kellegi lähedase
poole pöördumisega, sest nagu
öeldakse – jagatud mure on pool
muret. Kuid on ka hetki, kui peab
peale mainitud soovituste kaasa

ma ka välise abi. Mitmete vaim
se tervise murede (nt ärevus ja
depressioon) kohta on olemas
erinevaid videoid, heliklippe ning
kirjalikke juhiseid, mis juhen

davad, kuidas olla hetkes ja oma
hirmudega hakkama saada. Neid
leiab näiteks Peaasi.ee kodulehelt.
Kuid tihtilugu on just rääkimine
see, mis enim aitab, ning on hetki,
kus oleks vaja rääkida kellegagi,
kes võtaks sind kui puhast lehte.
Selle jaoks on loodud Eesti psüh
hiaatrite seltsi noorpsühhiaatrite

sektsiooni ja MTÜ Peaasjad koos
tööprojekt, mille kaudu saavad
soovijad tasuta vaimse tervise
alast veebinõustamist.
Internetis on võimalik bronee
rida endale aeg lehel registratuur.
peaasi.ee/kriisi. Projektiga seotud
nõustajad kuulavad teid ära ja an
navad nõu. Vahepeal ainult sellest
piisabki. Kui on vaja rohkem nõus
tamisi, siis projekti raames saavad
kõik vähemalt 27 aasta vanused
inimesed viis tasuta veebinõus
tamist. Noorematele soovitatakse

tugevalt mõjutanud.
Videokõne soovist tuleb teavita
da Elva haigla sotsiaaltööjuhti Kaie
Kaldret ja leppida kokku sobiv aeg.
Aeg peab olema ette broneeritud,
kuna ajaressurss on piiratud.
Kõnede vahendamisel aitab
klienti või patsienti haigla perso
nal. Elva haigla loodab, et pereliik
metega suhtlemine aitab inimestel
hoida positiivset meelt.

MTÜ Peaasjad noortenõustamist.
Nõustajaga rääkimine ei ole eba
tavaline ega näita, et olete nõrk.
Pigem vastupidi – on loogiline, et
mure korral pöördud kellegi poo
le, kes teemat rohkem valdab, ja
kuulad tema nõuandeid.
Need lihtsad juhised on arva
tavasti igale inimesele teada, kuid
raskematel perioodidel kiputakse
neid unustama. Seega on nende
meeldetuletamine alati kasulik.
Kui näete sõpra-tuttavat, kellel on
raske hetk, siis kuulake teda ning
mainige, et enesetunnet saab pa
randada une, toidu, liikumise ning
suhtlemisega ja kui on vaja natuke
rohkem tuge, siis nõustajaga aru
tamine on samuti väga kasulik.
Krista Tomson, Viljandi haigla
psühhiaatriaosakonna tegevus
juhendaja, vaimse tervise nõusta
mise projektijuht
Magda Kõljalg, psühhiaatria
arst-resident, vaimse tervise
nõustamise ekspert
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Mida tuleb silmas pidada COVID-19
vastu vaktsineerima minnes?
Veebruaris saavad
nimistute riskigruppi
kuuluvaid patsiente
COVID-19 vastu
vaktsineerima kutsuma.
Perearst Piret Rospu
seletab lahti mõned
olulised teemad, mida
võiks vaktsineerima
mõned, mida on lihtsalt
hea teada.
PIRET ROSPU
TABASALU PEREARSTIKESKUSE
PEREARST

R

iskigruppide vaktsinee
rimisega
alustamisest
antakse avalikult teada
meedias ja selgitatakse
ka, millised riskigrupid p
 arasjagu
vaktsineerima on oodatud. Kui
esimesed grupid on päris lihtsasti
mõistetavad (üle 80-aastased ini
mesed, üle 70-aastased krooniliste
haigustega inimesed, üle 70-aasta
sed inimesed), siis järgmised gru
pid on suuremad ja mitte nii hästi
paari sõnaga kirjeldatavad.
Kui kord jõuab järgmise sihtgru
pini, saadetakse sinna kuuluvatele
inimestele teavitus eesti.ee e-mai
lile. Harilikult ei käi inimesed iga
päevaselt oma eesti.ee aadressi vaa
tamas, aga praegu on piisavalt aega
kontrollimaks, kas eesti.ee aadress
on igapäevasesse postkasti ümber
suunatud ja kui ei ole, siis võiks
seda teha.

Perearstikeskusest
helistatakse
Kui alustatakse riskigruppide vakt
sineerimist, siis esialgu hakkavad
perearstikeskuste töötajad oma
patsientidele ise helistama ja aegu
kokku leppima. Kui ühe kuu jook
sul ei ole teiega vaktsineerimise
aega kokku lepitud, siis helistage
ise pere
arstikeskusesse ja uurige,

muutustest terviseseisundis rää
kige oma perearstile või pereõele.
Kõik kaebused pannakse tervise
lukku kirja ja saadetakse tervise
infosüsteemi sõltumata sellest, kas
need on vaktsineerimisega seotud
või mitte. Tervisemuredega tegele
takse parimal võimalikul viisil.

Kaitse saamine võtab
natuke aega

perearstid hakata oma

minnes arvesse võtta ja
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COVID-19 VAKTSIINID SÜSTITAKSE ÕLAVARDE. PANGE VAKTSINEERIMISELE MINNES
SELGA NIISUGUSED RÕIVAD, ET RIIETUMINE OLEKS MUGAV.

millal on lootust vaktsineerimiseni
jõuda.
Andke kindlasti teada, kui te
kokkulepitud ajal tulla ei saa.
Mõnikord tuleb ikka ette ootama
tusi. Vaktsineerima tulema pida
nud inimene või tema sõidutaja
jääb lähikontaktsena isolatsiooni,
auto läheb katki või ei pääse suure
tormi tõttu liikuma.
Vaktsineerima ei tohi tulla äge
dalt haigena – perearstikeskus ei
tohi muutuda nakkuse leviku sõlm
punktiks. Niisugustel puhkudel on
kindlasti vaja perearstikeskust tea
vitada, et saaks operatiivselt kellegi
teise asemele kutsuda, et vaktsiini
doosid ei läheks raisku.

Tulge täpselt
kokkulepitud ajaks
Vaktsineerimine ei tohi muuta
perearstikeskusi COVID-19 leviku
sõlmpunktideks, seetõttu on oluli
ne, et inimesed ei koguneks oote
ruumides. Leppige vaktsineerimi
ne kokku selliseks ajaks, mil on teie
jaoks mugav kohale tulla, ärge vakt
sineerimisele hilinege, aga ärge tul
ge ka liiga vara.
On täiesti normaalne, et vaktsi
neerimise kohta tekib erinevaid kü
simusi. COVID-19 vastu vaktsinee
rimise kohta on kirjutatud näiteks
vaktsineeri.ee leheküljel, samuti
kkk.kriis.ee leheküljel. Vaktsineeri
mist puudutavatele küsimustele on
valmis vastama kriisi infotelefon
1247 ja perearsti nõuandetelefon
1220.
Vastuseta jäävaid küsimusi (näi

teks minu patsiendid on kõige sa
gedamini küsinud: "Kas minu hai
gustega ka tohib vaktsineerida?"
küsimus, millele vastus on ena
masti: "Jah, teie haigustega tuleb
esimeses järjekorras vaktsineeri
da") võib eelnevalt perearsti või -õe
käest telefoni teel küsida. Nõnda ei
kulu süsti tegemiseks planeeritud
aeg nõustamisele ja vaktsineeri
mised saavad toimuda planeeritud
tempos.

Süstimine
COVID-19 vaktsiinid süstitakse
õlavarde. Pange vaktsineerimisele
minne selga niisugused rõivad, et
riietumine oleks mugav.
Pärast vaktsineerimist peab jää
ma 15 minutiks perearstikeskusesse
jälgimisele, et õigeaegselt märgata
võimalikke anafülaktilisi reakt
sioone. Anafülaksia on haruldane
potentsiaalselt eluohtlik allergiline
reaktsioon hingamisraskuse, naha
lööbe ja vererõhu langusega, mida
tekib umbes ühel-kahel juhul mil
joni vaktsiinidoosi kohta.
Kiirelt antud esmaabi k
orral
on anafülaksia mööduv ja ei jäta
endast mingeid jälgi. Kõik vaktsi
neerivad meditsiinitöötajad läbi
vad regulaarselt koolitusi anafü
laksia äratundmise ja esmaabi
andmise kohta, kõikides vaktsinee
rimiskohtades on olemas anafülak
sia korral esmaabi andmiseks vaja
lik varustus.
Anafülaksia tekib tavaliselt viis
kuni kümme minutit pärast vaktsi
neerimist, ohutuse mõttes peavad

Illustratsioon:
Bigstock

patsiendid jälgimisele jääma väi
kese ajavaruga 15 minutiks. Kuna
suurima tõenäosusega selle 15 mi
nuti jooksul midagi ei toimu, võite
kaasa võtta näiteks lugemist või
näputööd.

Vaktsineerimise
kergemad kõrvaltoimed
on mööduvad
COVID-19 vastu 
vaktsineerimise
järgselt võib tekkida erinevaid
reaktsioone. Kaheksal inimesel
kümnest tekivad süstekoha reakt
sioonid (valu, punetus, turse).
Veidi harvem esineb üldiseid reakt
sioone (palavik, lihase-liigesevalu,
väsimus, haiglane olek, lümfisõl

mede suurenemine).
Sellised reaktsioonid kestavad
mõned päevad ja nende leevenda
miseks on lubatud kasutada parat
setamooli või ibuprofeeni, süste
koha valulikkuse korral võib teha
ka jahedat kompressi.
Vaktsineerimise kõrvaltoimeid
tekib pärast teist süsti sagedamini
kui pärast esimest süsti. Kui esime
se süsti järgselt võib sagedamini
tekkida süstekoha reaktsioone, siis
teisele süstile järgnevad veidi sage
damini üldised reaktsioonid.
Uuringud on näidanud ja seda
kinnitab ka esialgne kogemus
perearstikeskuste töötajate vakt

sineerimisel, et vanemaealistel
tekib pärast COVID-19 vastu vakt
sineerimist kõrvaltoimeid harvem
ja kergemal kujul kui noorematel
inimestel.
Igasugustest kaebustest või

Kuigi esialgne kaitse COVID-19 hai
gestumise eest on näha juba 10–14
päeva pärast esimest vaktsiinisüsti,
saabub lubatud 95-protsendiline
kaitse COVID-19 haiguse eest alles
nädal (Pfizer/BioNTechi vaktsii
niga) või kaks nädalat (Moderna
vaktsiiniga) pärast teist süsti. 95
protsendiline kaitse tähendab, et
olukorras, kus vaktsineerimata ini
mestest haigestuks COVID-19 sada
inimest, haigestub vaktsineeritu
test viis.
Kuna vaktsineerimine kaitseb
COVID-19 haiguse eest 95-protsen
dilise (aga mitte sajaprotsendilise)
efektiivsusega ning praegu ei ole
selge, kas vaktsineerimine kaitseb
ka asümptomaatilise nakatumise
või viiruse edasise levitamise eest,
tuleb ka pärast vaktsineerimist jät
kata COVID-19 ennetavate meet
mete rakendamist.
Tõenäoliselt
koguneb
selle
teema kohta lähiajal uusi teadmisi,
mis võivad siinset juttu ümber lü
kata, aga seni kui meil paremaid
teadmisi pole, on targem kalduda
ettevaatlikkuse poole ja ohutus
meetmete kasutamisega jätkata.

Eakad saavad hea kaitse
Esimeses järjekorras kutsutakse
perearstikeskustesse vaktsineerima
üle 80-aastased inimesed. Kui
muude vaktsiinidega on olnud
mure
kohaks, et vanemaealised ei
saa nii head kaitset kui nooremad
inimesed, siis COVID-19 vaktsiinid
on selles osas meeldiv erand.
On oluline, et 
vaktsineerimise
tõhusus ei sõltu vanusest ega
kaasuvatest haigustest ning vane
maealised ja krooniliste haigustega
inimesed saavad vaktsiinidest
sama hea kaitse kui nooremad täis
kasvanud.
Vaktsineerimisega saavutatav
antikehade tase on vaktsinee
rimisega enamasti sama kõrge
kui 
pärast COVID-19 põdemist,
vanemaealistel isegi kõrgem. Kui

COVID-19 põdemisega tekkiv anti
kehade tase varieerub erinevate
inimeste puhul madalast kõrgeni,
siis vaktsineerimisega saavutatak
se erinevatel inimestel ühetaoline
kõrge antikehade tase.

10

Elva valla leht

22. veebruar 2021

Nr 88

ELVA VALLA INFO
ELVA VALLAVOLIKOGU INFO

Vallavolikogu 1. veebruari istung
Elva vallavolikogu XXXVII istung toimus 1. veebruaril Rõngu
rahvamaja saalis. Päevakorras oli kolmteist otsuse ja kolm
määruse eelnõu. Istungil osales 27 volikogu liiget.
Volikogu istungil valiti uus valla
vanem. Elva vallavolikogul tuli uus
vallavanem valida seetõttu, et seni
valda juhtinud Toomas Järveoja siir
dus tööle Riigikokku. Reformiera
konna fraktsiooni juht Vahur Vuks
esitas vallavanema kandidaadiks abi
vallavanem Heiki Hanseni, kes kin
nitas oma nõusolekut kandideerida.
Heiki Hansen vastas enne salajast
hääletust volikogu liikmete küsimus
tele. Heiki Hansen ütles, et valla töö
jätkub lähtuvalt kinnitatud eelarvest
ja arengukavast. „Selle aasta suure
mad investeeringud on seotud Elva
linna Pika tänava remondi, Rõngu
kogukonnakeskuse ehitamise, Kent
si paisjärve taastamistööde ja Rannu
koolimaja renoveerimisega," rääkis
ta ja lisas, et vallavalitsusele on olu
line valla stabiilne ja ühtlane arenda
mine.
Hääletusel osales 27 volikogu lii
get, 17 poolthäälega valiti vallavane
maks Heiki Hansen.
Istungil kinnitati vallavalitsuse
koosseis ja nimetati ametisse pal
galised vallavalitsuse liikmed. Elva
vallavalitsuse abivallavanematena
jätkavad Marika Saar ja Mikk Järv,
uueks abivallavanemaks kinnitati
Kertu Vuks, kes töötas seni vallavalit
suse arengu- ja planeeringuosakonna
juhatajana. Palgalise vallavalitsuse
liikmena jätkab Toomas Paur.
Volikogu kinnitas vallavanema ja
vallavalitsuse liikmete töötasud ja
hüvitised. Vallavanema töötasuks
kinnitati 3200 eurot ja abivallava
nemate töötasuks 3000 eurot kuus.
Palgalise vallavalitsuse liikme Too
mas Pauri töötasu on 700 eurot kuus.
Vallavanem ja abivallavanemad saa
vad isikliku sõiduauto kasutamise
eest küsida hüvitist kuni 450 eurot
kuus, sõidupäeviku alusel, arvestu
sega 0,30 eurot ühe tööülesannete
täitmiseks tehtud sõidukilomeetri
eest. Valla mobiiltelefoni kasutamise
limiit on kuni 50 eurot kuus.
Volikogu valis salajasel hääleta
misel veekogude komisjoni uueks
esimeheks volikogu liikme Toomas
Järveoja ja aseesimeheks Tõnu Aigro.
Senine veekogude komisjoni esimees
Urmas Kruuse volitused komisjo
ni esimehena lõppesid seoses tema

nimetamisega maaeluministriks.
Volikogu otsustas salajasel hääle
tamisel Elva valla Aasta Tegija. Tiitli
saaja avaldatakse 24. veebruaril Va
bariigi aastapäeva aktusel.
Volikogu tunnustas Elva valla au
kodaniku tiitliga Hando Ivaskit ja
teenetemärgiga „Elva Täht“ Meelis
Külaotsa. Hando Ivask on töötanud
Rannu esimese vallavanemana peale
valdade taastamist ja aidanud pärast
seda volikogu liikmena kaasa kohali
ku omavalitsuse süsteemi ülesehita
misele. Tema teene kogukonna ees
on Elva tarbijate ühistu esimehena
ettevõtte arenemine ja elanikele olu
lise teenuse pakkumine.
Meelis Külaots on Konguta rahva
maja juhataja, kes on olnud aktiivne
kultuurivaldkonna edendaja kogu
piirkonnas. Tema algatatud on Kon
guta külade festival ning ta on alati
valmis kaasa aitama piirkonnas toi
muvatele spordi -ja kultuurisünd
muste korraldamisele.
Volikogu kinnitas Elva valla jäät
mekava 2021–2026. Jäätmekava on
vajalik jäätmemajanduse arendami
seks ja korrastamiseks lähiaastatel.
Jäätmekava loob vallale võimalused
taotleda toetusi erinevatest meet
metest. Peale selle sõnastab kava,
kuidas kavatseb omavalitsus lahen
dada jäätmevaldkonna probleeme ja
määrab, millises mahus eraldab vald
selleks vahendeid kava kehtivusajal.
Volikogu otsustas anda loa põllu
majandusliku kinnisasja omandami
seks. Kinnisasja omandajaks on Ma
aelu arendamise sihtasutus (MES).
Volikogu otsustas võõrandada
Elva linnas Järve tn 3-2 ja Põik tn 3-4
korteriomandid. Vallavalitsus jõudis
pärast nende elamispindade inven
tuuri seisukohale, et amortiseerunud
üksikute korteriomandite rekonst
rueerimine korterelamutes pole ko
halikule omavalitsusele otstarbekas,
kuna see vajab suurt investeeringut.
Seetõttu otsustati korterid võõran
dada.
Volikogu otsustas anda valla
valitsusele volitused omandada
Tartu mnt 1-1 asuv korteriomand.

Korter asub ajalooliselt olulises hoo
nes, mida peetakse Elva linna vani
maks hooneks (ehitatud 1837). Hoo
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ne on tehniliselt halvas seisukorras
ja vajab põhjalikku remonti. Hoone
majandamiseks ja edaspidiste otsus
te tegemiseks oleks otstarbekas oma
da kogu kinnistut ja mõlemat kor
teriomandit. See võimaldaks vallal
ainuomanikuna teha otsuseid hoone
ja kinnistu osas. Otsus võimaldab
asuda läbirääkimistesse omanikuga.
Volikogu otsusega algatati Elva
linnas Paju tn 3 asuvate ehitiste
peremehetuse tuvastamine. Ehitiste
viimane omanik OÜ Montarlo on
äriregistrist kustutatud ja viimane
juhatuse liige on surnud, seega tuleb
omavalitsusel algatada peremehetu
se tuvastamine.
Elva valla eelarvest lammutustoe
tuse taotlemise ja eraldamise kor
da täiendatakse. Täiendusega tekib
vallavalitsusel võimalus igal aastal
muuta toetuse sihtrühma. Kui näi
teks riiklikult toetatakse lammutus
töid, siis on vallal võimalik omapool
set toetust mitte maksta, et vältida
toetuste dubleerimist. Määrus täp
sustab ka mitteabikõlblikke kulusid.
Elamute ja piirdeaedade värvimise
toetuse andmise korda muudetakse.
Korra muutmise ettepaneku põhjus
on, et kehtiva korra järgi ei saa toetust
taotleda hajaasustuses paiknevate
elamute ja korterelamute ning nen
de piirdeaedade värvimiseks. Samas
võib aga ka hajaasustuses paikneda
mõni oluline objekt, mille fassaadide
või piirde värvimine toob kaasa oluli
se elukeskkonna muutuse. Oluliseks
objektiks võib pidada nt terviklikult
säilinud autentset taluhoone ja selle
piiret vmt, mis on avalikust ruumist
hästi vaadeldav ja annab välimuse
parendamisel piirkonna keskkonnale
visuaalselt esteetilist lisandväärtust.
Hajaasustuses paikneva objekti osas
teeb vallavalitsus igakordse kaalut
lusotsuse, kas nimetatud elamu või
piirdeaed sobitud määruse mõistes
olulise objekti mõiste alla ning an
nab keskkonnale avalikust ruumist
vaadeldes lisandväärtust. Hajaastus
tuse objekte rahastatakse järjekorras
viimasena, ning toetus määratakse
juhul, kui tiheasustusala objektide
esitatud taotlused on rahuldatud.
Volikogu istungil tegi revisjoni
komisjoni esimees Tõnu Aigro üle
vaate komisjoni tööst 2020. aastal ja
esitas 2021. aasta tööplaani. Volikogu
võttis informatsiooni teadmiseks.
Vallavalitsuse
informatsiooni
punktis andis Heiki Hansen põhja
liku ülevaate valla osakondade tööst
ja valla rahalisest seisust ning vastas
volikogu liikmete küsimustele.

Otsused 02.02 istungilt
Maa
Seada isiklik kasutusõigus Elektrilevi OÜ kasuks tähtaja
tult Elva valla omandis olevale kinnistule: Rõngu alevik,
Mäe tänav ja Aia tänav, Mõisanurme küla, Kiigemäe tee
L1 ja Puhja-Kiigemäe kergliiklustee L5.
Määrata Elva vallas, Majala külas, Väike-Leonora ka
tastriüksuse (33101:001:0343) jagamisel kolmeks katast
riüksuseks uutele katastriüksustele koha-aadressid ja
sihtotstarbed: Majala küla, Pärnaku, maatulundusmaa;
Majala küla, Väike-Leonora, maatulundusmaa; Majala
küla, Nora, sihtotstarve.

Muu
Nimetada Tartumaa omavalitsuste liidu juhatuse liik
meks vallavanem Heiki Hansen ja tema asendajaks abi
vallavanem Marika Saar.
Vabastada BirchLagoon OÜ üüri tasumisest täies ula
tuses perioodil 1.01.2021–31.03.2021 ning osaliselt 50%
ulatuses perioodil 1.04.2021–30.06.2021.
Muuta projektitoetuste komisjoni koosseisu – arvata
komisjonist välja Toomas Järveoja ning nimetada koos
seisu Auli Mäesalu.
Suurendada 2020/2021 õppeaastal Aakre lasteaed-alg
kooli liitrühma laste arvu 20-lapseni.
Algatada
Aakre
lasteaed-algkooli
arengukava
koostamine.
Lubada Puhja lasteaed Pääsusilma ja Aakre laste
aed-algkooli direktoritel anda töötajatel 2021. kalend
riaasta eest põhipuhkust 35 kalendripäeva.

ELVA VALLAVALITSUSE INFO

Otsused 09.02 istungilt
Maa
Seada tähtajatu ja tasuta sundvaldus Elva valla kasuks
Elva linnas Tartu mnt 27a ja Tartu mnt 27b korteriühis
tute kinnistutele avalikult kasutatava tee rajamiseks.

Muu
Nimetada MTÜ Tartumaa ühistranspordikeskuse Elva
valla asutajaõigusi teostavaks isikuks vallavanem Heiki
Hansen.
Vabastada Elva Varahalduse OÜ üüri tasumisest
perioodil 1.02.2021–31.10.2022.
Anda projekteerimistingimused Elva linnas Kalda tn
4 krundile spordirajatiste ehitusprojekti koostamiseks.
Kinnitada Rannu lasteaed Naerupesa muudetud
2020/2021 õppeaasta hoolekogu koosseis.
Kinnitada Palupera külas Veevõtu kinnistul korteri
omandite nr 2 ja avaliku kirjaliku enampakkumise
tulemused.
Kinnitada "Elva valla huvihariduse ja huvitegevuse
kava aastateks 2021-2022" elluviijad.
Korraldada Elva linnas Valga mnt 38a ja Valga mnt
38b kinnistu võõrandamiseks avalik kirjalik enam
pakkumine.
Salle Ritso
vallasekretär
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KUULUTUSED
Müüa toorest ja kuiva küttepuud. Trans
port hinnas. Pikkus ja jämedus vastavalt
soovile. Lepp/haab/segapuu alates 35€/rm
ja kask 38 €/rm. Kaminapuu 40L halukotid
2 € kott. Info Est, Eng 5373 3322 või Est, Rus
5699 7196

Soovin osta Elvas 4-toalise keskküttega
korteri 1. korrusel. Tel 522 5667

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

Tammepalk Grupp OÜ ostab üraski
kahjustusega ja lehtpuu metsa raieõigust,
omanikule hea hind, 28-aastane kogemus,
kvaliteetne loodussõbralik töö.
Tammepalk@gmail.com, tel 510 9827

Müüa kvaliteetset puitbriketti ja pelletit.
Info ja tellimine telefonil 511 9782
Müügil kuivad klotsid 60 liitristes võrk
kottides. Hind 2,9 €/kott. Vajadusel trans
port. Tarm AS info ja tellimine telefonidel
507 2419, 734 9991
Müüa lõhutud küttepuud – kask al 38 €/
m3, lepp al 33€/m3. Alates 5 m3 Tartu ja Elva
piires vedu TASUTA! Tel 5684 4554,
www.sakkose.ee
Ehitus-, remont- ja renoveerimistööd.
Kõik vajalikud tööd kodule ilusa ilme loomi
seks ühest kohast. Sisetööd, välitööd, abi -ja
kõrvalhoonete ehitus. Tel 5672 6823,
www.teenustööd.ee

Avalda kuulutus

Soovin osta Elva linna maja või krundi.
Rando 5564 6368
Ostan metsa- ja põllumaad. Tel: 552 7322

Ostan kasvavat võsa – kraavid, põlluääred,
sood, metsaalused, valgustus ja harvendus
raie. Hea hind, väga kvaliteetne käsitöö.
Tel 510 9827, tammepalk@gmail.com
Saeketaste ja -kettide teritus ja parandus.
Höövliterade teritus. Tel 5198 4130
Ohtlike puude raie ja hooldus.
Tel 5686 6157
KMH Ehitus pakub katustelt lume
lükkamist ja jääpurikate eemaldust.
Nii viil- kui ka lamekatused. Lumetõkete
paigaldamine ja taastamine.
kmhehitus@gmail.com, tel 5662 3765

Reklaami suuruste ja hinnakirja kohta loe lähemalt
Elva valla kodulehelt: elva.ee/infoleht.

Soovime Sul eluteel
palju kauneid aastaid veel!

Konguta kool vajab
alushariduse pedagoogi

23. veebruaril tähistab oma 85. sünnipäeva
alati abivalmis, heatahtlik ja tegus

Konguta kool võtab konkursi korras
tööle lasteaiaõpetaja (1,0 ametikohta)
koolieelikute ettevalmistusrühma.

Kalev Jago
Sind õnnitlevad: Malle-Liis, Hilda, Liisi,
Mai, Silvi, Olev, Signe, Milvi ja MiljeKüllike Elvast, Mesika tänavalt

Lisainfo: Liina Tamm, direktor
liina.tamm@konguta.edu.ee
tel 5342 2197
www.elva.ee/toopakkumised

23. veebruaril on vallavalitsus avatud kella 13ni
Kolmapäeval, 23. veebruaril on Elva
vallavalitsus avatud kell 8–13.
24. veebruaril on vallavalitsus suletud.

Soovime kõigile head
Vabariigi aastapäeva!
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TEATED
Elva valla sündmuste kalender
Seoses koroonaviiruse levikuga võib sündmustekalendris tulla ette muudatusi, mis ei ole siin kajastatud. Palume
kontrollida elvakultuur.ee lehelt, kas üritus toimub või mitte. Täname mõistva suhtumise eest!

KUUPÄEV
kuni 31. detsember

SÜNDMUS

ASUKOHT

PILETI HIND

Elva Miljon Tule Elva valda kilomeetreid koguma!

Elva vald

tasuta / loe lisa
www.elvamil
jon.ee

kuni 31. märts

Näitus:
Silver Gutmanni fotonäitus

Elva kultuurikes
kus

tasuta

23. veebruar
kell 7.30

Jõusaali ringtreening

Elva spordihoone

5€

23. veebruar kell 18

Eesti Vabariigi 103. aastapäeva tähistamine.
Kontserdiesinejad Jaan Elgula ja Toomas
Lunge. Peale kontserti pärgade asetamine ja
küünalde süütamine Puhja Vabadussõja
samba juures.

Puhja, Nooruse
3 (parkla endi
se Elioni hoone
kõrval), halva
ilma korral Puhja
kirikus

tasuta

Rannu surnuaias,
vabadussõja au
samba juures

tasuta

24. veebruar kell 9

EV 103 aastapäeva tähistamine
lipu heiskamisega

Elva vallamaja ees

tasuta

24. veebruar kell 11

Iseseisvuspäeva jumaateenistus

Elva baptistikirik

tasuta

24. veebruar kell 15

Elva valla tunnustuste üleandmine
ülekandena veebis

Elva valla Youtube
kanal

tasuta

25. veebruar kell
15 ja 18

Korallküünla valmistamise õpituba

Puhja seltsimaja

2€/5€

25. veebruar kell 18

Mentorklubi:
“Digitaliseerimisest läbi praktilise kogemuse”

virtuaalselt
Zoom-keskkonnas

tasuta

25. veebruar
kell 18.15

Jõusaali ringtreening

Elva spordihoone

5€

28. veebruar kell 10

Eesti Vabariigi aastapäeva jumalateenistus

Rannu rahvamaja

tasuta

28. veebruar kell 19

Kõhutantsuline pühapäev Elvas

Elva spordihoone

5€

3. märts kell 12

Lõunakino:
Tove Janssoni rääkimata lugu

Elva kultuuri
keskus

3€/4€

5. märts

Naistepäeva pidu

Rannu
rahvamaja

täpsutamisel

5. märts kell 19

Etendus - Mihkel Tikerpalu:
Isal on plaan

Elva kultuuri
keskus

13 € / 18 €

6. märts kell 12

Naistepäevale pühendatud Saunaralli

Ulila keskus

vabatahtlik
annetus

7. märts kell 18

Kontsert – Fred Rõigas. Valgre 21. sajandil

Aakre
rahvamaja

10–15 €

11. märts kell 19

Jalgpall: FC Elva – Tartu JK Welco

Nike Arena Elva

tasuta

Kaunimate aastate vennaskond –
Kaunimad 70ndad me elus

Elva kultuuri
keskus

alates 17 €

Elva valla leht

Eleanor Leius

Aron Uiboupin

Brenno Viitak

Dominik Vindi

Janella Kongi

sündis 04.02.2021

sündis 24.01.2021

sündis 18.01.2021

sündis 27.01.2021

sündis 24.01.2021

sündis 31.01.2021

Elva vald mälestab
Tamara Pajul

Elvi-Irene Roos

Arne Vilk

Kaljo Raamat

Valdeko Tiimann

Laine Unt

Pjotr Moisevitš

Hanno Laul

17.10.1954-29.01.2021

EV 103 aastapäeva tähistamine
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Liisi Pastak

24.08.1960-28.01.2021

24. veebruar kell 11

23. märts kell 19

Tervitame uusi
ilmakodanikke!

25.04.1922-31.01.2021

27.09.1961-07.02.2021

09.03.1959-05.02.2021

10.03.1963-30.01.2021

14.02.1932-09.02.2021

28.10.1976-05.02.2021

Sügav kaastunne
Reinu perele,
armsa venna, onu

Südamlik
kaastunne
Elli Vilgile
kalli poja

Valdeko
Tiimann

Arne Vilk

surma puhul.

lahkumise puhul.

Palupera kooli 1979 a.
lõpetanud.

Pihlakobara endised ja
praegused tantsijad

Sügav kaastunne
Raimondile
kalli ema

Endla
Soidla
kaotuse puhul.
KÜ Elva Kirde 7
elanikud

Esita
kandidaat

Teavita infolehe
kandeprobleemist
Elva valla leht peab jõudma
kõikidesse Elva valla postkas
tidesse kahe tööpäeva
jooksul pärast ilmumist.
Elva vallas teostab kannet
Omniva, Elva linna
piirkonnas ExpressPost.
Palume probleemidest
teavitada telefonil 730 9882
või infoleht@elva.ee.

Elva vallavalitsus ootab kandidaate sotsiaalja tervisevaldkonna tunnustamiseks 28.
veebruarini. Ettepanekuid saab esitada Spoku
keskkonnas. Elva.ee/tunnustamine-elva-vallas1
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