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Elva valla leht
Elva vald andis Eesti Vabariigi
aastapäeval üle aunimetused
Elva vald andis 24.
veebruari pidulikul
aktusel üle Elva valla
aukodaniku, aasta tegija
ja aasta kultuuritegija
aunimetused ning valla
teenetemärgi Elva Täht.

E

lva valla aukodaniku tiitli sai Elva tarbijate ühistu
juhatuse esimees Hando
Ivask. Ivask valiti 1989.
aastal, toona vaid 
26aastasena,
Rannu külanõukogu esimeheks
ning ta jätkas Eesti taasiseseisvumise järel Rannu vallavanemana,
edendades valda reformide ning
vallale oluliste arengudokumentide
väljatöötamisega.
Suure osa oma elust, tervelt 26
aastat, on Hando Ivask juhtinud
Elva tarbijate ühistut ning selle ajaga on ta panustanud nii oma ideede
kui ka mõtetega omavalitsuse arendamisse. Praegu töötab Elva tarbijate ühistu üheksateistkümnes
kaupluses ligi 260 töötajat. Hando
Ivaski nomineerija on kirjutanud:
„Hando on oma tööle pühendunud,
algatusvõimeline,
tasakaalukas,
erinevaid arvamusi ja seisukohti
kaalutlev, otsustusvõimeline ja uusi
väljakutseid vastu võttev.” Hando
Ivask pälvis 2016. aastal Tartumaa
teenetemärgi Kuldne Tammeoks.

Teenetemärk Elva Täht
Teenetemärgi Elva Täht 
pälvis
Konguta rahvamaja j
uhataja
Meelis Külaots. Külaots on
Konguta rahvamaja juhtinud 2001.

8. MÄRTS 2021, NR 89
infoleht@elva.ee
elva.ee / 730 9882
facebook.com/elvavald

Elva valla aasta
kultuuritegija
Aasta kultuuritegija aunimetuse
pälvis Elva gümnaasiumi õpetaja
ja rahvatantsuõpetaja Pille Rebane, kes kutsus pärast pikka pausi
2000. aastate alguses ellu 1.–6. klassidele rahvatantsu. Ta on aastaid
juhendanud Elva gümnaasiumi
rahvatantsurühma “Käbikesed” ja
viinud oma rühmad nii noorte kui
ka üldlaulu- ja tantsupeole.
Pille Rebase nomineerija on oma
avalduses kirjutanud: „Pille Rebane
on suurepärane meeskonnaliige,
kellele võib alati loota ja keda saab
igas olukorras usaldada. Ta on hea
suhtleja, õpetajana nõudlik ja järjekindel, kuid lapsi kaasav ning entusiastlik klassiürituste k
 orraldaja.
Samuti on tema eestvedamisel
toimunud erinevaid ülekoolilisi ja
heategevuslikke üritusi.“

Otseülekanne Elva valla
Youtube'i kanalil

VASAKULT: PILLE REBANE, HANDO
IVASK, ANNABEL AAVIK, LIISA-LOTTE
TORK, EMILI KÜLAOTS, MEELIS
KÜLAOTS, ASTRID KÜLAAOTS.

AUHIND ELVA VALLA AASTA
TEGIJALE 2020.

aastast, on olnud tegev ansamblis
Konguta Kapell ning laulnud
Konguta segakooris. Samuti on ta
ansamblite Melody ja Pint liige.
Meelis Külaotsa nomineerija on
oma avalduses kirjutanud: „Meelis on Elva Täht seetõttu, et ta ei
tegutse ainult oma majas ja mitte
ainult oma erialal. Ta aitab kõiki
sõpru, tuttavaid ja võõraid lähemal
ja kaugemal. Ta käib abiks erineva-

tes piirkondades,
aitab valla koole
ning veab üheskoos
abikaasaga Konguta
lavalapsi.” Meelis Külaots
on ka Konguta Külade päevade idee autor ja eestvedaja – möödunud aastal toimus külade päev
16. korda. Ta on löönud kaasa ka
Elva metsajooksude, Elva südaööjooksu, Elva elamusjooksu jt ürituste korraldamisel.

Elva valla Aasta Tegija
Aasta Tegija aunimetuse said
Konguta lavalapsed, kes on väikesest klassitäiest lastest koosnev
näitetrupp. Lavalapsed said a lguse
2014. aastal, mil lapsed astusid Kon-

Fotod:
Jaak Jänes

guta kooli esimesse klassi ning nende esimene klassijuhataja Astrid
Külaots soovis koos abikaasa Meelis
Külaotsaga laste elu põnevamaks
ja mitmekülgsemaks muuta. Vabatahtlikus näiteringis on kõik lapsed
osalenud alati suure õhinaga.
Konguta lavalapsed on võitnud
mitmeid auhindu, näiteks 2014.
aastal “Kuldkera” Kundas Väikese lava festivalil Väikese karu
peapreemia. Eelnevatel aastatel on
näitetrupp pälvinud mitmel korral Viimsi Väikese lava festivalidel
nii peapreemiaid, grupipreemia
kui ka eripreemiad. Kooliteatrite
maakondlikul festivalil on saadud
peapreemia ja edasipääs vabariiklikule teatrite festivalile.

Seoses kehtestatud piirangutega
riigis ja koroonaviiruse levikuga,
olid sel aastal Elva kultuurikeskusesse kohapealsele aktusele kutsutud ainult aunimetuste saajad
ja vallavolikogu liikmed. Kõikidel
huvilistel oli aktusest võimalik osa
saada otseülekandena Elva valla
Youtube’is.
Tunnustuste kandidaate oli võimalik esitada kõigil Elva valla elanikel möödunud aasta detsembrikuus.
Teenetemärgi ja aukodaniku
aunimetuse laureaadid kinnitas
vallavolikogu. Aasta tegija valiti
vallavolikogu 1. veebruari istungil
toimunud salajasel hääletusel.
Aasta kultuuritegija otsustas valla
valitsuse moodustatud komisjon.
Võitjate nimed avalikustati esimest
korda Vabariigi aastapäeva aktusel.
Lisainfo:
Merilyn Säde,
kommunikatsioonijuht
merilyn.sade@elva.ee
tel 5915 1120
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Nimekonkurss: paku Arbi järve
noortekohvikule nimi!

LÜHIDALT
VALLAVALITSUS
KORRALDAB DETAILPLANEERINGU
AVALIKU ARUTELU

H.

Arbi järve platvormi

Raudsepa 3 kinnistu
detailplaneeringu
avaliku väljapaneku
ajal esitati detailplaneeringu
kohta arvamusi, mis puudutavad kavandatava ridaelamu
sobivust piirkonda ning Hugo
Raudsepa tänava seisukorda
ja liikluskorraldust.
Elva vallavalitsus korraldab esitatud arvamuste
avaliku arutelu 11. märtsil
kell 18 elektrooniliselt.
Valla veebilehelt elva.ee/
planeeringud leiab lingi
koosolekuga liitumiseks.

ärimooduli rentnikud
soovivad sel suvel avada
kohviku, mida juhivad
koolinoored. Kutsume
kõiki üles pakkuma
kohvikule nime.

S

amuti on võimalik noortel
anda endast juba praegu
märku kohvikuprojektis
osalemiseks.
Oma nimesoovitusi saab välja
pakkuda kohviku Facebooki lehe
küljel: facebook.com/ElvaSuvi ja
nimepakkumisi oodatakse 14.
märtsini.
Suvel avatava kohviku idee seisneb selles, et kohvikut juhivad noored ise. „Noortekohviku idee sündis
meie pere noorte soovist pakkuda
oma lemmikretsepte ja põnevaid
toiduideid laiemale publikule. Loomulikult ei olnud sealjuures vähem
tähtis saada ettevõtluskogemus ja
teenida suvel ka päris oma taskuraha,“ rääkisid Kätrin Karu-Lavits
ja Priit Lavits. Nii räägiti ära vanemad, kes on nüüdseks kokku kutsunud veel teisigi oma ala asjatundjaid, et noortele kohviku avamiseks
vajalikke oskusi õpetada ja nad
võimalikult hästi suviseks hooajaks
ette valmistada.
Plaanis on korraldada mentorprogramm, kuhu kaasatakse kokku
kuni 30 noort. „Sooviavaldusi juba

Lisainfo:
Maarika Uprus
maarika.uprus@elva.ee
527 1860

ELVA VALLA AKTIIVSED NOORED AVAVAD ARBI JÄRVE RANNAKOHVIKU SELLE AASTA
MAIS NING KOHVIKU JUURES HAKKAB TEGUTSEMA KA SPORDIVARUSTUSE RENT.

koguneb, mis näitab et noorte huvi
ettevõtluse ja kohviku pidamise
vastu on märkimisväärne,“ sõnas
Priit Lavits.

Tööle hakkavad
peamiselt koolinoored
Arbi järve platvormil asuvas kohvikus hakkavad tööle peamiselt
koolinoored, kes läbivad kevadel
mentorprogrammi, mis õpetab
samm-sammul
toitlustuskoha
rajamiseks vajalikke oskusi. „Mentorite käe all koostatakse menüü,
õpitakse turundust, eelarvestamist,

seadusandlust ja kõike, mis vaja, et
seejärel juba läbi praktika õppida
suvise söögikoha tegemist,“ kirjeldas Kätrin Karu-Lavits.
Elva valla aktiivsed noored avavad Arbi järve rannakohviku selle
aasta mais. Kohviku juures hakkab tegutsema ka spordivarustuse
rent, mis jääb avatuks kuni sügiseni. Praegu käib kiire töö mentorprogrammi
ettevalmistamisega
ja projektile toetajate leidmisega.
Selline projekt ei sünni ainult heast
tahtest, vaid vajab ka investeeringut seadmete, mööbli ja muude tar-

Kutsutakse vastama Elva valla
infokanalitega seotud küsitlusele

H

ea Elva valla elanik!
Tartu ülikooli sotsiaalteaduskonna infokorralduse üliõpilane Piibe Koemets kirjutab lõputööd teemal "Elva valla
elanike poolt kasutatavad infokanalid avaliku teabe saamiseks"
ning sellega seoses pöördub ta
kõigi valla elanike poole küsimustikule vastamiseks.
Küsimustikule vastamine aitab

Foto: Triinu Paas

vikute soetamiseks ning mentorite
kaasamiseks. Siin loodavad projekti
eestvedajad leida ka kohaliku kogukonna tuge, et noortele tuul tiibadesse anda.
Kõikidel noortel, kes soovivad
noortekohviku projektis kaasa
lüüa, palutakse endast märku anda
kas Facebooki kaudu või kirjutades
e-aadressile
kohvik.elva@gmail.
com.
Lisainfo:
Kätrin Karu-Lavits, tel 5567 1598
Priit Lavits, tel 503 0353

välja selgitada, millised on Elva
valla elaniku infovajadused ja milliseid infokanaleid elanikud info
saamiseks kasutavad.
Küsimustik koosneb 12 küsimusest ja selle täitmine võtab aega
5–10 minutit.
Küsimustikku saab täita elektrooniliselt ja info selle kohta leiab
Elva valla kodulehelt, valla Facebookist või Elva valla äpist. Juhul,
kui teil puudub küsimustikule
vastamiseks eeltoodud võimalus,
siis saab küsimustikku täita ka
telefoni teel, helistades Piibe Koemetsale numbril 503 2626.

HAJAASUSTUSE
PROGRAMM ON
AVATUD 1. APRILLINI

H

ajaasustuse
programmi eesmärk on
tagada
hajaasustusega piirkondades elavatele
peredele head elutingimused
ning aidata seeläbi kaasa elanike arvu püsimisele neis piirkondades. Elva vallas ei ole
hajaasustuse piirkonnad Elva
linn ja alevikud.
Taotlusvormi ja lisainfo
programmi kohta leiab v
 alla
veebilehelt www.elva.ee/
uldteave-hajaasustuse-programm ning Elva valla lehest
nr 87 (lk 4).

Küsitlusele saab vastata 12.
märtsini (k.a).
Iga vastaja on oluline, sest just
vastajad kujundavad lõpptulemuse Elva valla infokanalite ja nende
kasutamise ülevaate osas.
Lingi vastamiseks leiate Elva
valla kodulehe (elva.ee) esilehelt
„Pane tähele“ kastist.
Täname küsimustikule vastamise eest!
Lisainfo:
Piibe Koemets
Piibe.koemets@gmail.com
tel 503 2626
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Üksi elava pensionäri toetuse soovijad
peaksid andmeid korrastama
Üksi elava pensionäri toetus on 115 eurot ja seda
makstakse üks kord aastas – koos oktoobri pensioniga. Toetust makstakse kõigile vanadus
pensionieas olevatele inimestele, kes elavad
rahvastikuregistri andmetel üksi ning kelle iga
kuine kättesaadav pension on väiksem kui 1,2
kordne Eesti keskmine vanaduspension, mis 2021.
aastal on 636 eurot.

Ü

ksi elava pensionäri toetust makstakse küll alles
oktoobris, kuid arvestus
toetuse saamiseks algab
juba 1. aprillist. Toetuse saamise
peamine tingimus on, et pensionär
peab elama rahvastikuregistri andmete põhjal üksi 1. aprillist kuni 30.
septembrini.
Seega, väga oluline on sellise
toetuse saamiseks rahvastiku
registri andmed korda teha. Need
pensionärid, kes tegelikult elavad
küll üksi, aga kes on oma elamispinnale fiktiivselt kellegi sisse

kirjutanud, toetust ei saa. Seega
tasub oma registriandmed enne
1. aprilli korda teha. Selleks palume pöörduda Elva vallavalitsuse
registripidaja või piirkonna koordinaatorite poole.

Toetust ei pea taotlema
Pensionär ei pea toetust ise taotlema, vaid Sotsiaalkindlustusamet
maksab toetuse välja peale riiklikes
registrites olevate andmete kontrollimist. Andmed inimese vanuse
ja pensioni suuruse kohta võetakse
sotsiaalkaitse infosüsteemist, elu-

ÜKSI ELAVA PENSIONÄRI TOETUSE MAKSMISE
PERIOODI HAKATAKSE ARVESTAMA 1. APRILLIST.

kohaandmed saadakse rahvastikuregistrist.
Üksi elava pensionäri toetust on
õigus saada ka hooldekodude elanikel ja eestkostjatel-eestkostetavatel. Vanaduspensionär, kelle kättesaadava pensioni suurus on alla 636
euro, saab toetust ka juhul, kui ta:
» on ööpäevaringsel hooldusteenusel ehk elab hooldekodus;
» on küll samale elamispinnale

LUGEJA KÜSIB:

Mida teada Eesti lipu heiskamisest?

E

esti lipu kuju ja kirjelduse
ning lipu kasutamise tingimused ja korra sätestab Eesti lipu seadus.
Eesti lipp koosneb kolmest
võrdse laiusega horisontaalsest
värvilaiust. Ülemine laid on sinine, keskmine must ja alumine
valge. Eesti lippu kasutatakse rahvus- ja riigilipuna. See tähendab,
et riigi ja kohaliku omavalitsuseasutused kasutavad Eesti lippu
kui riigilippu ja eraisikud kui rahvuslippu.
Praegune Eesti lipu kasutamise kord kehtib alates 2005.
aastast. Erinevalt varasemast
riigilipu kasutamise korrast, kui
riigilipu heiskamine lipupäevadel
oli kohustuslik, on nüüd igaühel
vabadus heisata või kasutada Eesti lippu. Seega seadus annab sinimustvalge rahvuslipu kasutamise
õiguse ja vabaduse ja lipu heis-

kamine peaks tulema südamest,
mitte kohustusest.
Lipupäevadel lipu h
eiskamise
kohustus on riigi- ja kohaliku
omavalitsuse asutustel ning avalik-õiguslikel juriidilistel isikutel
(nt Tartu ülikool). Riik kasutab
Eesti lippu ise kui riigilippu, andes
samas eraisikutele eeskuju rahvuslipu kasutamiseks. Lipupäevad on:
» 3. jaanuar – Vabadussõjas võidelnute mälestuspäev;

» 2. veebruar – Tartu rahulepingu aastapäev;
» 24. veebruar – iseseisvuspäev,
Eesti Vabariigi aastapäev;
» 14. märts – emakeelepäev;
» 23. aprill – veteranipäev;
» maikuu teine pühapäev – emadepäev;
» 9. mai – Euroopa päev;
» 1. juuni – lastekaitsepäev;
» 4. juuni – Eesti lipu päev;
» 14. juuni – leinapäev (lipp heisatakse leinalipuna);
» 23. juuni – võidupüha;
» 24. juuni – jaanipäev;
» 20. august – taasiseseisvumispäev;
» 1. september – teadmistepäev;
» septembrikuu teine pühapäev–
vanavanemate päev;
» oktoobrikuu kolmas laupäev –
hõimupäev;
» novembrikuu teine pühapäev –
isadepäev;

Foto: Pixabay

sisse kirjutatud koos teise inimesega, kuid elab reaalselt üksi,
sest teine inimene on ööpäeva
ringsel hooldusteenusel ehk
hooldekodus;
» on samale elamispinnale sisse
kirjutatud oma eestkostja või
eestkostetavaga (kui nii eestkostja kui eestkostetav on
vanaduspensioni eas ja mõlemal
jääb kättesaadav pension alla

» riigikogu või kohaliku omavalitsuse volikogu valimise päev,
rahvahääletuse toimumise
päev ja Euroopa Parlamendi
valimise päev.
Eraisikud ei pea lipupäeval
Eesti lippu heiskama, kuid iseseisvuspäeval, võidupühal ja
taasiseseisvuspäeval heisatakse
Eesti lipp ka kõikidele elu-, äri- ja
büroohoonele.
Igaüks võib peale lipupäevade
heisata ja kasutada Eesti lippu
rahvusliku sümbolina alati, kui
seda vajalikuks peab, kuid järgides
Eesti lipu seaduse sätteid ja lipu
kasutamise head tava.
Eesti lipp heisatakse päikesetõusul, kuid mitte hiljem kui kell
8 ja langetatakse päikeseloojangul, kuid mitte hiljem kui kell 22.
Eesti lippu jaaniööl ei langetata.
Isiklike, perekondlike ja muude
sündmuste tähistamiseks võib
Eesti lippu heisata ja langetada
muul ajal.
Kui lipp heisatakse, tuleb see
heisata selleks ettenähtud sobivatesse kohtadesse. Lipp koos varda-

3

636 euro, on õigus toetusele
mõlemal).
» elab koos oma ülalpeetava lapsega (lastega). NB! See erisus ei
puuduta olukorda, kus vanavanema juurde on sisse kirjutatud
lapselaps, vaid on mõeldud olukorda, kus pensionär kasvatab
oma alaealist või kuni 21-aastast
õppivat last.
Toetust ei maksa inimesele, kes
viibib perioodil 1. aprill kuni 30.
september vangistuses või eelvangistuses või kellele on kohus määranud psühhiaatrilise sundravi, mida
kohaldatakse statsionaarse ravina.
Üksi elava pensionäri toetust
makstakse igal aastal koos oktoobri pensioniga ja seda, kas inimene
vastab toetuse saamise tingimustele, kontrollitakse igal aastal uuesti.
Selleks, et saada toetust, peab
inimene vastama toetuse saamise tingimustele toetuse maksmise
aasta 1. aprillist kuni 30. septembrini kogu perioodi jooksul.
Lisainfo:
Terje Raadom, registripidaja
511 0278 või terje.raadom@elva.ee
Ede Möldre, Puhja piirkonna koordinaator
504 9912 või ede.moldre@elva.ee
Ene Joosing, Rõngu piirkonna
koordinaator
509 6202 või ene.joosing@elva.ee

ga kinnitatakse hoonele, heisatakse katusel olevasse lipuvardasse
või maapinnal paiknevasse lipumasti. Seaduses on ka nõuded lipule. Selle eesmärk on kohustada
kõiki Eesti lippu väärikalt kasutama ja et kõigil oleks ühetaolised
nõuded neile, kes Eesti lippu heiskavad.
Eesti lipu laiuse ja pikkuse suhe
on 7:11, normaalsuuruses lipp on
105x165 cm. See suurus kehtib
hoone küljes olevasse lipuvarda
hoidjasse heisatud Eesti lipu puhul. Lipuvarda soovitatav pikkus
on ligikaudu kolm ja mastil ligikaudu kuus heisatava lipu laiust.
Üleriigilistel
leinapäevadel
heisatakse Eesti lipp leinalipuna.
Vajadusel on kõigil õigus kasutada Eesti lippu leinalipuna. Kui
lipp heisatakse leinalipuna, kinnitatakse lipuvarda ülemisse otsa
5 - 10 sentimeetrilaiune must lint,
mille mõlemad otsad ulatuvad lipukanga alumise servani, või langetatakse lipp poolde masti nii, et
selle alumine äär on masti keskel.
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Pääsusilma lasteaia lapsed lustisid
vastlapäeval ja vabariigi aastapäeval
Tänavune vastlapäev
möödus talvemõnusid
nautides mitmel päeval.

Vabariigi aastapäev
lasteaia lipuväljakul

PIRET RAUDSEPP
ÕPPEJUHT

LEELO SUIDT
DIREKTOR

V

eebruari keskel käis
Puhja lasteaias Pääsusilm külas kaheksa-aastane hobune Riff, kes
sõidutas kõiki lasteaialapsi. Riff on
ilus Eesti tõugu hobune, kes kandis
peas uhkeid kuljuseid. Regi mahutas korraga sõitma 4–6 last koos
õpetajaga. Lastele oli see väga põnev, sest enamusel oli selline sõitmine esmakordne kogemus.

Fotod: erakogu

PÄÄSUSILMA LAPSED KÄISID REEGA SÕITMAS.

Toimus viktoriin
Ilmataat soosis meie sõitu – ei olnud liiga külm, sadas mõnusat
lund, lapsed olid väga tublid ning
tundsid sõidust rõõmu. Sõitmine
tekitas elevust ka õpetajates, sest
ega väga tihti just reega sõita ei
saa, arvestades meie viimaste aastate talvesid.
18. veebruaril toimus Piibelehe
rühmas (koolieelikute rühm) E
 esti
Vabariigi sünnipäeva puhul traditsiooniline viktoriin, kus lapsed
said Eesti Vabariigist oma teadmisi näidata. Suur kiitus Piibelehe
õpetajatele ja lastele, kes olid kõik

PIIBELEHE RÜHM PEALE TRADITSIOONILIST VIKTORIINI.

väga tublid. Pärast viktoriini pani
direktor lastele kaela medali ning
iga osaleja sai tänukirja.
Meie tegemised sellel päeval ei
lõppenud viktoriiniga vaid sellele
järgnes ka vastlatrall. Kuigi ilmataat tervitas hommikul krõbedate
külmakraadidega, said kõik peale
sõimerühmade teha väljas aktiivseid vastlapäeva tegevusi. Sõimerühma lastega korraldati tegevused
saalis, kus ka nemad said kelgutada
tekkidel, veduriks olid õpetajad.
Kuldnupu ja Rukkisinise rühmad
sõitsid kelgumäest alla võidu ning
seejärel said kõik sõita juba suure

Eesti sünnipäev Aakre
lasteaias ja koolis

A

akre lasteaia- ja koolipere
tähistas Eesti sünnipäeva
enne koolivaheaja algust,
19. veebruaril piduliku aktusega.
Lapsed tervitasid kodumaad laulude, luuletuste, tantsude ja pillimänguga. Kandleringi lapsed
esitasid palasid väikekandlel, flöödil ja käsikelladega, Villem esitas

kotiga, mille vedurid olid liikumis
õpetaja Kristjan ja rühmaõpetajad.
Viimane ala oli köievedu, kus rühmad said omavahel jõudu katsuda
ning lõpetuseks võeti mõõtu ka direktori ning õpetajatega.
Vanemad rühmad sooritasid neli
erinevat ala, samuti sõideti võidu
kelkudega, suure kotiga, tehti köievedu ning lõpetuseks teatejooks
mäkke.

lõbusa pala akordionil.
Peale kontserti oli vahva kõik
koos ringmänge mängida. Laste
lemmikud olid „Mu isamaa armas” ja „Me lähme rukist lõikama”.
Kooli
laste päev jätkus haridusministri tervituse kuulamisega ja
Eesti, Elva valla, Vabadussõja ja
Aakre mõisakooli teemalise vikto-

Hommikul oli meie majja hiilinud
„kada“, kes oli endasse kogunud
kõik lasteaia halvad mõtted, sõnad, mure ja jonni. Kuna „kada“ oli
vaja majast välja saada, siis kahe
vanema rühma õpetajad said teha
kadaajamist, kus nad ajasid keppidega selle kurjami lasteaia hoovist
välja aia taha. Seejärel pani õpetaja
Kristjan ta kepi otsa ning õhtuks
oligi ta kadunud.
Aitäh kõikidele õpetajatele ja
loomulikult ka lastele meeleoluka
päeva eest.
Vabariigi aastapäeva tähistasime vastavalt oludele oma lipuväljakul. Rühmad kogunesid väljakule,
et heisata koos riigilipp ja laulda
hümni. Külaline oli Elva abivalla
vanem Mikk Järv, kes pidas väikese
tervituskõne. Lastel olid käes pidupäeva lipud ja sümboolsed rukki
lilled.
Lauldi ka armsast kodust ja
Eestimaast. Üle lasteaia õue kõlasid
hüüded „Elagu Eesti“.
Rühmades järgnes pidulik lõunasöök rahvuslikult kaetud laudades.
Tänusõnad meie köögikokkadele.
Koolieelikutel oli saalis traditsiooniline direktori vastuvõtt.
Sündmusterohked päevad möödusid toredalt erilist olukorda arvestades, aga siiski lapsemeelselt ja
lastega koos.

riiniga Kahoot veebikeskkonnas.
Tore oli tõdeda, et teati nii uue
valitsuse liikmeid, ministreid kui
ka Eesti Vabariigi presidente ja
ajalugu.
Peale selle toimus aardejaht
koolimajas nutivahendite abil, kus
tuli otsida mõisaaegseid esemeid
ja teada meie kooli ajalugu. Abi
sai otsida ka kooli ajaloostendilt.
Päeva lõpuks said vaprad osalejad
autasuks „magusaid meeneid”.
AAKRE LASTEAIA VÄIKSEMAD LAPSED
ESINEMAS.

Foto: Ewe-Ly Oja

Eda Luht
Aakre lasteaed-algkooli õpetaja
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NATO Eesti staabi
elemendi ülem
külastas Õnneseene
lasteaeda
19. veebruaril toimus 13. korda traditsiooniline
Õnneseene lasteaia Eesti Vabariigi aastapäeva
paraad ning õuesõppemäng „Eestimaa”.
MARJU JÕKS
ÕNNESEENE LASTEAIA
ÕPETAJA

Õ

ppejuhi Aigi Kapteni
jaoks on Eesti Vabariigi sünnipäeva suure
jooneline
korraldamine auasjaks – seda lihtsalt peab
väärikalt paraadi ning teadmiste
kinnistamisega tähistama. Sel
korral võttis paraadi vastu kolonel
Mart Vendla, kes on ülemaailmselt
olulise sõjalise julgeoleku tagamise
üksuse NATO staabielemendi ülem
Eestis. Üritust oli saatmas ka Elva
abivallavanem Mikk Järv.
Sel aastal oli paraadi juhataja
Naiskodukaitse Tartu ringkonna

Elva jaoskonna juhatuse liige ning
Õnneseene lasteaia rühmaõpetaja
Marju Jõks.

KOLONEL MART VENDLA TERVITAMAS KÕIKI ÕNNESEENE RÜHMASID.

Foto: Ragnar Vutt

Sõbralikud kõned
Kolonel tervitas kõiki rivis viibinud
rühmasid sõbralikult ja tõeliselt
südantsoojendavalt. Peale rühmade
tervitamist oli kolonelil ka hetk
kõne pidamiseks. Ta sõnas armsalt
ning lasteaialastele lihtsasti arusaadavas keeles: „Head lapsed, õpetajad, kaasaelajad! Hea Eesti rahvas!
Palju õnne meile kõigile! 103 aastat
tagasi võitles Eesti ennast vabaks
ning sellest võtsid osa kõik Eestimaal elavad inimesed. Juba 103 aastat tagasi olid Eestil liitlased, sõbrad, kes tulid meile appi. Ja ka täna
on meil neid sõpru vaja. Praegu on

Eesti kõige suurema sõprade klubi
liige ning me töötame iga päev selle
nimel, et need sõbrad tuua kiiresti
siia, kui vajadus peaks tekkima. Elagu Eesti riik! Pikka iga talle!”
Mikk Järv panustas samuti rühmade tervitamisse ning oli Õnneseene inimeste jaoks olulisel päeval kohal. „Kallid lapsed, õpetajad,
juhendajad! Palju õnne teile peagi
saabuva Eesti sünnipäeva puhul!
Ma loodan, et sel õigel päeval tähistate oma kodudes suurejooneliselt
meie kalli riigi sünnipäeva, sealhulgas lehvitate Eesti lippe. Paraad,

mida te täna korraldate, näitab, et
teis on väga palju isamaalisust ning
teist kasvavad õiged Eesti patrioodid. See aitab nii Eestis kui laias
maailmas silma paista ning meie
riiki edasi kanda. Palju õnne teile!”
rääkis Mikk Järv

Õuealal toimus mäng
Kõik sõnad, mis lausuti, jagavad
taas emotsioone, et Õnneseen on
õigel teel ning me suuname lastes
ärkama just neid parimaid, Eesti-meelseid ja -keelseid väärtusi.
Kui tavapäraselt on vanemate

rühmade „Eestimaa mäng” toimunud lasteaia saalis, siis sel korral viidi idee ellu õues. Üle õueala
oli jaotunud 10 Eesti linna, mille
juures küsimused ning vastus tuli
leida kolme variandi hulgast. Õige
vastuse korral koguti igast punktist
üks täht, millest moodustus lõpuks
lause: „Elagu Eesti!” Kolonel Vendla
jagas mängus osalejatele tänukirjad ning kiitis nutikaid mängijaid.
Suured õnnesoovid õnnelike
Õnneseente poolt Elva valla inimestele Eesti Vabariigi aastapäeva
puhul!

Ulilas toimus
meeleolukas ühistrall
Sel aastal on Eestimaad õnnistatud karge talve ja rohke
lumega. Üle terve Eesti kerkivad uhked lumelinnad ning
lumelinna plaan tekkis ka Ulilas.

K

una veebruaris on aga ka
vastlapäev ja sõbrapäev,
siis otsustati korraldada
üks vahva kolm ühes ühistrall.
14. veebruaril toimus Ulila
paadisadamas
kogupereüritus
„Vastlapäev ja lumelinna ehitus“.
Tähtajaks registreeris end 15 võistkonda ning samal päeval lisandus
veel kaks. Kokku osales veidi üle
saja inimese ning rohkelt oli ka
pealtvaatajaid.
Et ehitajate nobedat näpud ja
varbad ära ei külmuks, põlesid ka
mitmed lõkked, pakuti sooja teed,

hernesuppi ning maitsvaid vastlakukleid (siinkohal täname SõbraPesa). Peale selle mängis tantsumuusikat DJ Kada.
Päeva avas abivallavanem Mikk
Järv, kes tegi ka päeva esimene
vastlaliu tuubiga. Vastlapäeva
legendidest-kombestikust jutustasid Eesti põllumajandusmuuseumi külastusjuhid. Samuti korraldasid nad vahvaid mänge ning
kaasasid inimesi pikeima vastlaliu
laskmisesse.
Kui meistriteosed hakkasid valmima, avati registreerimislauas

KROKODILL.

PUBLIKU LEMMIK SKULPTUUR "MINION" JA
VÕISTKOND KÄSILASED.

kujude hindamine. Hääletuse
tulemusena valiti publiku lemmikuks võistkond Käsilased, kes
meisterdasid vahva Minioni.

Fotod: erakogu

Selleks, et lumelinna kujud pakuksid veel pikalt silmailu, käisid
õhtul Nõo priitahtlik päästeselts
neid veega kastmas. Suur aitäh!

Palju uudistajaid käis lumelinna vaatamas veel hilisõhtuni ning
ka järgnevatel päevadel. Täname
kõiki ühistrallist osavõtjaid!
Erilised tänusõnad: Elva vald,
Eesti kultuurkapital, Ulila suveaed MTÜ, Ulila keskus / MTÜ
Sooveere, Sound Group OÜ, Heino Kõrgeperv, Meelis Tamm.

6

Elva valla leht

8. märts 2021

Nr 89

KOGUKOND

Tunnusta sotsiaalvaldkonda panustajaid
Eesti sotsiaaltöö
assotsiatsioon kuulutas
välja konkursi parimate
sotsiaalvaldkonna töötajate tunnustamiseks.
Konkursi tähtaega
pikendati 15. märtsini.

I

ga-aastane tunnustamise konkurss on hea võimalus tõsta esile
oma piirkonna, valla või asutuse
kõige tublimaid sotsiaalvaldkonna töötajaid ja valdkonda panustajaid, kes on oma pühendunud
tegutsemisega muutnud inimeste
ja kogukonna elu paremaks.
Tänavu korraldatakse konkurss
koostöös Sotsiaalministeeriumi,
Eesti tegevusjuhendajate liidu,
Eesti asenduskodu töötajate liidu,
Erihoolekandeteenuste pakkujate
liidu, Eesti sotsiaaltöö üliõpilaste
seltsi ja Eesti võlanõustajate liiduga. 2020. aastal silma paistnud
sotsiaalvaldkonnas töötanud või
sotsiaalvaldkonda panustanud inimesi tunnustatakse järgmistes kategooriates:
» Elutöö tegija sotsiaalvaldkonnas
» Aasta hoolekandejuht

SOTSIAALVALDKONNA TÖÖTAJATE VIRTUAALNE TUNNUSTUSÜRITUS 2020. A MAIS: ÜHISPILT KONKURSI
LAUREAATIDEGA. TUNNUSTAMISELE ESITATI KOKKU 80 INIMEST 13 KATEGOORIAS.

Aasta sotsiaaltöötaja
Aasta lastekaitsetöötaja
Aasta võlanõustaja - uus
Aasta tegevusjuhendaja
Aasta tugiisik - uus
Aasta hooldustöötaja
Aasta isiklik abistaja - uus
Aasta vägivallaennetaja - uus
Aasta noor sotsiaalvaldkonna
uustulnuk - uus
» Aasta koostööpartner
»
»
»
»
»
»
»
»
»

» Aasta sotsiaaltööd kajastanud
ajakirjanik
» Aasta sotsiaalvaldkonna sõber uus
» Aasta ESTA liige
Kandidaadi esitamiseks tuleb täita
vorm ESTA kodulehel, www.eswa.
ee/organisatsioon/sotsiaalala-tootajate-tunnustamine, sealtsamast
leiab ka juhendmaterjalid vormi

täitmiseks. Taotlused saata hiljemalt 15. märtsiks e-aadressile
tunnustamine@eswa.ee. Hiljem
laekunud taotlusi vastu ei võeta.
Lisainfo telefonil 5343 7323 (Marianne-Elisabeth Agu) ja e-aadressil
tunnustamine@eswa.ee.
Kui tavaliselt on konkursil
esitatud inimesi tunnustatud

rahvus
vahelisel sotsiaaltöö päeval
(sel aastal 16. märtsil), siis tänavu

Sotsiaalkindlustusameti
Tartu klienditeenindus
asub uuel aadressil
Pepleri 35
klienditeenindus endises maavalitsuse hoones aadressil
Pepleri 35. Uude majja kolimisega on nüüd ühes asukohas
koos ameti töötajad, kes enne asusid mitmel erineval
aadressil. Ameti Tartu esinduses töötab ühtekokku üle saja

T

artu esindus on 
Tallinna
järel suuruselt teine, seda
nii töötajate kui ka klientide külastatavuse poolest. Uuenenud ja kaasaegse esinduse
planeerimisel olid olulisteks kriteeriumiteks, et see oleks ligipää-

setav klientidele ja töökeskkond
vastaks ameti töötajate endi vajadustele.
Sotsiaalkindlustusameti lõuna
piirkonna klienditeeninduse juht
Mare Sillaots toob välja, et inimesed külastavad Tartu klienditee-

toimub pidulik üritus hiljem, eeldatavasti mai lõpus (kuupäev on
täpsustamisel).

tega inimestele. Nägemispuudega
inimestele on pimekirjas majajuht
ja taktiilsed juhtteed, kuulmispuudega inimestele on loodud rohkem visuaalseid lahendusi ning
paigaldatud silmusvõimendid. Samuti on klienditeeninduses mugav liikuda ratastoolis või mõnd
muud abivahendit kasutades.
Uues asukohas jäävad samaks
teeninduse lahtiolekuajad. Klientide vastuvõtt toimub:
» E 8.30–18.00;
» T, K, N 8.30–16.30;
» R 8.30–13.00.

Jaanuari keskpaigast asub sotsiaalkindlustusameti Tartu

inimese.

Foto: erakogu

SOTSIAALKINDLUSTUSAMETI TARTU
KLIENDITEENINDUS.

nindust rohkem just kuu alguses.
„Kui tavapäraselt teenindame
ühes päevas 50–120 inimest, siis
kuu alguses küündib k
ülastajate
arv 160 inimeseni päevas.“ Ta lisab, et uude majja kolimist on

Foto: erakogu

juba mõnda aega oodatud ning
inimeste esmased muljed on olnud igati positiivsed.
Uues majas on kasutatud eri
lahendusi, mis muudavad selle
ligipääsetavaks erinevate vajadus-

Sotsiaalkindlustusametiga saab
suhelda ka e-kanalite kaudu, kasutada e-teenuseid iseteeninduses
aadressil
iseteenindus.sotsiaalkindlustusamet.ee või riigiportaalis eesti.ee.
Kirjutada võib e-aadressile
info@sotsiaalkindlustusamet.ee
või
helistada
infotelefonile
612 1360.
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Mis on liikumispiirang,
eneseisolatsioon ja karantiin?

R

iigipiiri ületamisel kehtib
riskiriikidest Eestisse saabunutele 10 päevane liikumisvabaduse piirang. Liikumisvabaduse piirangu ajal võib elukohast
või püsivast viibimiskohast lahkuda vaid tervishoiutöötaja või
politseiametniku korraldusel, tervishoiutöötaja suunamisel tervishoiuteenuse saamiseks või isiku
elu või tervist ohustava hädajuhtumi korral, hankimaks elukoha
läheduses igapäevaseks toimetulekuks hädavajalikku põhjusel, et
muul viisil ei ole see võimalik, õues
viibimiseks vältides täielikult kontakti teiste inimestega. Samuti on
võimalik elukohast lahkuda edasilükkamatute ja vältimatult vajalike
töökohustuste täitmiseks tööandja
otsusel ning osalemaks vältimatul
perekondlikul sündmusel, kui Eestisse saabumise järgselt on viivitamatult tehtud SARS-CoV-2 PCR
test, mille tulemus on negatiivne.
Liikumisvabaduse
piirangute
puhul ei saa inimene haigushüvitist, v.a. haigustunnuste tekkimisel.
Eneseisolatsioon puudutab inimesi, kes on koroonaviirusproovi
andmise järel saanud positiivse
vastuse, ja kõiki temaga lähikontaktis olnud inimesi. COVID-19
kinnitatud haige peab püsima arsti
otsusel eneseisolatsioonis, see tähendab, et inimene võib lahkuda

eneseisolatsioonist vaid erandjuhtudel (hädajuhtum, politsei korraldusel, haiglasse transport tervise
halvenemisel vms).
COVID-19 kinnitatud haige
lähikontaktne peab samuti jääma
eneseisolatsiooni. Tulenevalt COVID-19 nakkushaiguse peiteperioodist tuleb kodus viibida 10 päeva
alates lähikontaktist ning jälgida
oma tervislikku seisundit. Kuigi
testimine ei ole kohustuslik, on
Terviseameti soovitus lähikontaktsetel 10-kalendripäevase karantiini lõppemisel läbida SARS-CoV-2
testimine, et avastada võimalik
asümptomaatiline haigestumine.
Eneseisolatsiooni
suunatud
inimesed peavad püsima kodus
ja ei või sealt mõjuva põhjuseta
lahkuda. Muuhulgas ei tohi osaleda
ka huvitegevuses ega käia avalikes
kohtades (sh pood, raamatukogu
jm avalik ruum).
COVID-19 nakkusesse haigestunu lähikontaktne võib ajutiselt
oma viibimiskohast lahkuda ainult
juhul, kui igapäevaseks toimetulekuks hädavajaliku hankimine ei ole
muul viisil võimalik.
Hädavajaliku all mõeldakse eelkõige toitu ja ravimeid. Sel juhul
peab inimene võtma kasutusele
kõik meetmed, et viiruse võimalikku levikut tõkestada, sh kasutama näomaski, kasutama kindaid

Valitsus kehtestas
koroonaviiruse tõrjeks
rangemad piirangud

K

oroonaviiruse
leviku
olukord Eestis on väga
tõsine. Viiruse leviku pidurdamiseks ning nakatumiste vähendamiseks hakkavad
alates 1. märtsist üle Eesti kehtima
täiendavad meetmed. Uued nõuded kehtivad 28. märtsini.

Haridus
Üldhariduskoolide õppehoonetes
jätkub kuni märtsi lõpuni tava
pärane õppetöö vaid 1.–4. klassi
õpilastele. Teised õpilased ei või
sel ajal õppehoonetes viibida ega

seal liikuda. Õppehoonetes viibimise keeld kehtib ka kutseõppeasutustes, rakenduskõrgkoolides
ja ülikoolides.

Huviharidus, -tegevus,
täiendkoolitus, -õpe ja
noorsootöö ja sport
Laste, noorte ja täiskasvanute
huvihariduses,
huvitegevuses,
täiendkoolitusel,
täiendõppel,
noorsootöös ning sportimisel ei
ole kuni 28. märtsini rühmaviisiline tegevus või treening siseruumides lubatud. Lubatud on

7

kontaktis vähemalt 15 minutit
(kokku viimase 24 h jooksul) ja lähemal kui kaks meetrit. COVID-19
haige on nakkusohtlikuks ca 2 päeva enne ja kuni 10 päeva pärast haigusnähtude tekkimist.
Lähikontaktne isik on näiteks
see, kes:
» elab samas majapidamises COVID-19 haigega;
» on viibinud koos COVID-19 haigega vähemalt 15 minutit ja kuni
2 meetri kaugusel (arvestades
ka seda, et hommikul 5 minutit,
pealelõunal 5 minutit ja õhtul 5
minutit, annab kokku samuti 15
minutit).
» on olnud otseses füüsilises
kontaktis COVID-19 haigega (nt
kätlemine);
» on olnud otseses kontaktis
COVID-19 haige eritistega ilma
kaitsevahendeid kasutamata
(nt on peale köhitud, kasutanud patsiendi salvrätti paljaste
kätega);

või desinfitseerima käsi, hoidma
distantsi teiste inimestega ning
valima kodust lahkumiseks sellise
kellaaja, kus on teiste inimestega
kokkupuutumise võimalus väikseim.
Karantiini korral ei tohi
inimene oma elukohast või püsivast

tegevusi või treeninguid teha kas
üksi või kahekesi, näiteks personaaltreeneri või treeningpartneriga, hoides teiste inimestega vähemalt kahemeetrist vahemaad.
Piirang ei kehti peredele. Spordialadel, mis lähevad individuaalspordi mõiste alla, näiteks tennises, on lubatud ka paarismängud.

Avalikud koosolekud,
üritused, meelelahutus
Avalike ürituste korraldamise siseruumides on keelatud, sealhulgas
ei ole alates märtsist neli nädalat
lubatud kinoseansid, kontserdid,
teatrietendused ja konverentsid.
Siseruumides ei ole kuni 28.
märtsini lubatud korraldada avalikke jumalateenistusi ja teisi
usulisi talitusi ning nii statsionaarsete istekohtadega kui ka
statsionaarsete istekohtadeta ava-

viibimiskohast lahkuda.
Nii eneseisolatsioonis kui karantiinis viibivatele inimestele makstakse haigushüvitist.

Kes on lähikontaktne?
Lähikontaktseks loetakse isikut,
kes on olnud COVID-19 h
aigega

likke koosolekuid ja üritusi, sealhulgas konverentse, teatrietendusi, kontserte ja kinoseansse.
Samuti ei ole kuni 28. märtsini
lubatud viibida ja liikuda meelelahutusteenuse osutamise kohtades, näiteks kasiinos, ööklubis,
keegli- või piljardisaalis või laste
mängutoas, ning muuseumides ja
näituseasutustes.
Välitingimustes on meelelahutus, jumalateenistused, üritused
ja koosolekud lubatud kuni 10 inimesega rühmas. Avalikke üritusi
ei tohi korraldada ajavahemikus
kella 22st kuni 06ni.

Saunad, spaad,
basseinid, veekeskused
Avalikuks kasutamiseks mõeldud
saunades, spaades, basseinides,
veekeskustes ja ujulates ei ole kuni
28. märtsini lubatud üldjuhul vii-

» on viibinud COVID-19 haigega
ühes ruumis (nt klassiruumis,
nõupidamisruumis, haigla oote
ruumis, tööruumis jne), kus ei
ole piisavat õhuvahetust ja/või
ei kasutatud isikukaitsevahendeid ning esineb oht kokkupuuteks viirusega.
Juhul, kui olete määratud lähikontaktseks, kuid olete viimase
6 kuu jooksul COVID-19 haiguse
läbi põdenud või läbinud COVID-19 vastase vaktsineerimise
kuuri, ei pea te jääma eneseisolatsiooni.

bida. Nendes asutustes tohib siiski
liikuda teenindussaalides, näiteks
juuksuri- või maniküürisalongis,
kasutada majutusteenust ja külastada söögikohta, kui järgitakse
korralduses nendele asutustele üldiselt kehtestatud reegleid. Ka on
lubatud individuaalseks ujumiseks kasutada siseujumisbasseine.

Toitlustus
Söögikohad võivad alates 3.
märtsist avatud olla mitte kauem
kui kella 18ni, misjärel jääb lubatuks vaid toidu kaasamüük.
Kehtima jääb 50-protsendilise
täitumuse reegel, mis tähendab,
et toitlustusettevõtte müügi- või
teenindussaalis tohib täidetud
olla kuni 50 protsenti klientidele
ette nähtud pinnast.
Valitsuse täispikk pressiteade
on leitav veebilehel kriis.ee.
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Vabadussõda 1919: edasi Elvasse!
Päev pärast Tartu vabastamist, 15. jaanuaril, läksid Elva
suunas teele soomusrongid nr 1 ja 3. Nõo jaama jõuti 16.
jaanuaril ning sinna saabus peagi ka soomusrong nr 2.

M

is toimus neil päevil Nõo
ja Elva vahel, on meenutanud soomusronglane
Jaan Pert (Edvin Reinvaldt ja T
 õnis
Kint. Soomusrong nr 2 Vabadussõjas. Kordustrükk Stockholm, 1972):
„Meie luuresalk tuleb paremalt
poolt raudteed Elva küladest
tagasi rongile... Äkki avab punaste
patarei Nõo jaamale ägeda suurtükitule. Soomusrongi nr 2 ülesandeks jääb vaenlase patarei
hävitada. Soomusrongid nr 1 ja nr
3 satuvad vastasseisvatele Vene
soomusrongidele. Tervelt kolm
Vene soomusrongi on seal. Soomusrong nr 1 ajab ägeda suur
tükitule saatel Vene rongidele
peale. Need on tabatud, nende
suurtükid vaikivad ja rongid põgenevad täie auruga. Ka meie soomusrong on kahele eelmisele rongile järele jõudnud. Äkki kostab
hiigelplahvatus ja soomusrongi
nr 1 ees lendab õhku Voika sild.
Vene rongid pääsevad seekord
meie haardest.”

Kokkupõrge Vapramäel
Jaan Perdi sõnul tulnud mitmed
punasõdurid nende poole üle.

Nood teatanud, et raudtee olevat
mineeritud. Seda asuti kohe kontrollima ja avastatigi, et soomusronglastel olnud pööraselt õnne.
Kõik kolm veeremit olid ületanud
mineeritud koha ilma, et miinid
oleksid plahvatanud.
Rongide dessandid läksid jalgsi edasi. Vapramäe kohal sattuti
hiinlastest ja venelastest koosneva väeosa peale. Varsti oli kogu
piirkond meie dessandi valduses.
Sõjasaagiks saadi üks kuulipilduja
ja grupp hiinlasi.
Vapramäe lahingut on kirjeldanud soomusrongide juht Karl
Parts ka oma raamatus „Kas võit
või surm“: „Oli 16. jaanuar 1919.
Soomusrongi külgedelt 
haarata
püüdnud hiinlased kuulusid
Punaarmee miini- ja purustusdivisjoni. Tekkis äge mürin. Meie
vastase paukude vahel ei olnud
hetkelistki vahet.” Oma mälestustes nimetas Karl Parts kokkupõrget Vapramäel naljatamisi esimeseks Eesti-Hiina sõjaks.
Karl Parts oli mees, kes ehitas
ka soomusronge. Eestis, kus I
ilmasõja ajaks oli tihe ja korras
raudteede võrk, moodustasid soo-

musrongid väga mõjusa lahingujõu. Selle väeliigi v
 äljaarendamise
ja lahingulise juhtimise eest
pälvis Parts kolm Vabadusristi

teenetemärki.
2010. aastal ilmus kordustrükis
omaaegse soomusrongide divisjoni ülema abi Arnold Hinnomi
raamat “Suur heitlus. Mälestusi
rahvusväeosade ajast ja Vabadussõjast”. Selles on Karl Partsi kohta
järgmised read: „Kahtlemata oli
Parts üks omapärasemaid kujusid
Vabadussõjas. Pikk, sihvakas, hea
sõjamehe hoiakuga, oli ta väga
esinduslik. Ta armastas ja oskas
kõnelda, vahel oli häda temaga,
sest sattudes kõnehoogu, ei tahtnud ega tahtnud lõpetada. Suur
isamaalane … “Vana Parts”, nagu
teda kutsuti omavahel, oli tüüpiline Vabadussõja vaimu esindaja.
Ta oli väga osavõtlik teiste isiklike
murede suhtes. Tal oli hea süda –
paiguti võis teda isegi õrnatundeliseks nimetada.”

Elav lahingutegevus
kõrtsihoones
Pert jätkas: „Soomusrongide dessandid lähevad Elvasse ja jäävad
seal kaitsele. Eriti elav lahingutegevus areneb meie valvetõkke
juures, mis asetseb maantee ääres
kõrtsihoones.
”... On minu kord asuda valve-

tõkkesse. Seljas lüüs (käsikuulipilduja – K. H.) sammun kaaslasega
kohale. Suurde pikka kõrtsihoonesse. Soomusrongi nr 1 post, kelle välja vahetame, annab teada, et
eelmisel päeval lähenenud kõrtsi
hoonele hiinlane ratsahobusel.
Meie valvepost oli tal hobuse alt
maha lasknud. Hiinlane oli vangi
võetud ja nõudnud oma vigases
vene keeles, et teda ... telefoni
juurde viidaks!
Mõne tunni möödudes jookseb
sisse tunnimees ja teatab, et eelpost on valge raketi õhku lasknud –
punased tulevad peale! Meie soomusrongi patarei avab maanteele
ja kõrtsi ümbrusesse kahuritule.
Granaadid lõhkevad siin ja seal.
Meie enesetunne pole kuigi ülev,
iga hetk võib granaat ka kõrtsihoonet tabada. Pärast jaama tulles selgub, et valvepost oli tonte
näinud...“
20. jaanuaril sõitsid soomusrongid nr 2 ja 3 ning värskelt valminud nr 4 Elvasse sisse. Kui ka
soomusrong nr 1 jälle rinderaudteel tagasi oli, sõitsid soomusrongid nr 1, 2 ja 4 Elvast Uderna poole,
kus Elva sild vajas samuti parandamist.
Punalätlaste patarei asus silla
ees peatunud ja Udernast tulnud
Eesti soomusronge otsesihtimisega ründama. Soomusrong nr 2 sai
kaks tabamust, neist ühe vedurisse, kus masinist Villmann sai
surma ja tema abi haavata. Mürsu
plahvatus paiskas abi k
au
gele
põllule, aga mees jäi ellu. Vedur

Elvas toimusid lahtised
meistrivõistlused
laskesuusatamises

Vanuseklasside võitjad:

meistrivõistlused laskesuusatamises, kus võistlesid
laskesuusahuvilised ümberkaudsetest valdadest ja linnadest.

L

nõuded jätsid kahjuks mõned lapsed eemale. Kokku said aja kirja 40
sportlast.
Mõneski vanuseklassis käis
esikohale tihe rebimine. Kuni lõpumeetriteni käis võitlus kuldmedalile, kahe ka vabariiklikel laskesuusatamise võistlustel parimaid
kohti noppivate Rasmus Raudiku ja
Aron-Mathhias Küti vahel. Seekord
jäi peale paremat laskmist näida-

Kalju Hook
Koduloo rubriigis kirjutab Kalju
Hook Elva vallaga seotud inimestest, kohtadest ja sündmustest.

dine Eesti noorte laskesuusa paremikku kuulunud ja üks parematest
selle aasta Tartu maratonil osalenud elvakatest, Mikko Maier, kes
edestas konkurente soliidse eduga.
Esindatud oli kokku 11 erinevat
vanuseklassi.

25. veebruaril toimusid üle mitme aasta Elva valla lahtised

askmine toimus õhkrelvadega, võistluse tarbeks ehitatud
mobiilses õhkrelva lasketiirus. Võistlused korraldas Elva suusaklubi koostöös Tartumaa tervisespordikeskuse ja vabatahtlike
lastevanemate abiga. Auhindade
eest hoolitses Rõngu pagar ja Vellavere mesi. Osalejaid registreerus
ligi 50 huvilist, aga viimaste päevade viirusest tingitud isolatsiooni-

oli rikutud ja peale muude hädade
süttisid ka küttepuud 
tendril
põlema. Plahvatama hakkas ühte
pihtasaanud vagunisse paigutatud käsirelvade laskemoon. Kapten Parts käsutas Elvast kohale
soomusrongi nr 3 ja see tõmbas 2.
soomusrongi tule alt välja. Tasakesi taganeti Elva suunas.
Elvasse
saabus
parajasti
kindralmajor Laidoner, et Lõunarinde olukorraga tutvuda. Ülemjuhataja auks tehti soomusronglaste rivistus. Lahingust tulnud
nõgised ja surmväsinud mehed
kuulasid ära kõrge ülemuse kõne
ja demonstreerisid oma mitmekesist sõdurivormi. Eesti riigilt
ei oldud selleks ajaks veel mingit
vormiriietust saadud.
Pärast rivistust sõitis kapten
Luiga oma soomusrongiga nr 3
Elvast Uderna poole valvet pidama, kapten Parts aga jäi kohale,
et oma senisest tegevusest Laidonerile raport kirjutada. Parts sai
ülemjuhatajalt ülesande vabastada läti punastest ka Valga. Selleks lubati tal peale soomusrongide dessandimeeste käsutada ka
leitnant Kuperjanovi partisane
ja kahte pataljoni soome vabatahtlikke Põhja Poegade rügemendist, kes olid samuti Elvasse
jõudnud.

ELVA MEISTRIVÕISTLUSE TARBEKS EHITATI
MOBIILNE LASKETIIR.

nud Rasmus 12 sekundilise edumaaga Aroni ees.
Vägeva võistluse pidasid maha
ka kõige nooremad tüdrukud. Taaskord sai määravaks parem laskmi-

Foto: Andres Hiiemäe

ne, „puhaste paberitega“ tiirud läbinud Marta Raudik võitis Helena
Vähi ees kuldmedali 23 sekundilise
paremusega.
Meeste absoluutklassis võitis en-

»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»

N10 – Marta Raudik;
M10 – Oskar Raudik;
M12 – Rasmus Raudik;
N14– Ingrid Hiiemäe;
M14 – Frank Vilipuu;
N16 – Pillerin Vilipuu;
M18 – Cardo Denisjuk;
N – Grete Jaeski;
M – Mikko Maier;
M – vet Raimo Raudik;
N – vet Airi Alnek.

Taaskohtumiseni Elva suvistel
laskejooksu meistrivõistlustel augustis.
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toidujäätmetest, suitsukonidest,
põrandapesulappidest, ning ka riietest ja meditsiinivahenditest nagu
maskid, süstlad ja ravimite pakendid.
Potist ei tohi veega alla lasta ka
WC-poti külge kinnitatavaid plastikust värskendajaid, sest enamasti
on tegu vees mitte lahustuvate toodetega. Nimekiri on väga pikk.“ selgitab olukorda Eesti vee-ettevõtete
liidu tegevjuht Pille Aarma.
Pille Aarma sõnul küsitakse
sageli, miks ei või toidujäätmeid
WC-potti visata, tegemist on ju
biolaguneva materjaliga? Vastus on
lihtne: toidujäätmed sisaldavad sageli õli ja rasva, mis ladestub torustiku seinale. Sinna jäävad omakorda kinni muud ained ja tahked
osakesed ning tulemuseks on suur,
enamuses rasvast koosnev klomp,
mis takistab reovee liikumist puhastisse. Toidujäätmed, nagu näiteks kohvipuru, kartulikoored,
marjad jms, ei lahustu ja võivad samuti tekitada suuri ummistusi.
Kõige odavam ja keskkonna
säästlikum on alati probleemi ennetamine – käituge vastutustundlikult ja pidage meeles: WC-pott
pole prügikast!

Eesti vee-ettevõtete liit tuletab meelde:

WC-pott pole prügikast
Eesti vee-ettevõtete liit
(EVEL) juhib tähelepanu
WC-poti kasutamise
reeglile: lase potist alla
ainult seda, mis sinna
kuulub!
PILLE AARMA
EVEL TEGEVDIREKTOR

Ü

hiskanalisatsiooni kasutatakse liialt sageli
prügikastina. Olmejäätmete kogus, mis jõuab
reoveepuhastisse, on murettekitavalt suur. Ummistused torustikes ja
tõrked pumpade töös on muutunud
sagedaseks. Selliste probleemide lahendamine on vee-ettevõtete jaoks
oluline raha- ja ajakulu, mis kajastub veeteenuse hinnas. Ei ole harvad ka olukorrad, kus ühe inimese
hoolimatu käitumine põhjustab
teise inimese korterisisustuse hävinemise. Sellistele probleemidele on
olemas väga lihtne lahendus: ärge
kasutage wc-potti prügikastina!
„Arvame, et meie tualeti kasu-

tamise kultuur, võrreldes paljude
teiste riikidega, on kaugele arenenud, kuid tegelikult see nii ei ole.
On uskumatu, kui loomingulised
võivad inimesed olla jäätmetest

vabanemisel. Peale kogemata potti sattunud asjade (nagu telefonid,
ehted, võtmed, mänguasjad jms),
peetakse sageli normaalseks vabaneda sel teel ka hügieenitoodetest,

Muutunud tuleohutuse
seadus toob vingugaasi
anduri kohustuse ja
muudab asjaajamist
Alates 1. märtsist kehtib muudatustega tuleohutuse
seadus, mis toob kaasa uusi kohustusi ja võimalusi. Allpool
on ülevaade olulisematest tavainimest ja ettevõtjaid
mõjutavatest muudatustest.
» Kui elamus või korteris on tahkekütusel töötav küttesüsteem
(näiteks ahi, pliit või kamin),
siis peab omanik elamu või
korteri varustama peale autonoomse tulekahjusignalisatsioonianduri, milleks on tavaliselt suitsuandur, ka vähemalt
ühe autonoomse vingugaasianduriga. Samuti kui hoones

või hoone osas, näiteks saunas
või muus mitte-eluhoones, on
tahkekütusel töötav küttesüsteem, peab omanik sellise
hoone või hoone osa varustama vähemalt ühe nõuetekohaselt paigaldatud autonoomse
vingugaasianduriga. Vingugaasianduri kohustus muudetud Tuleohutuse seaduse

VINGUGAASIANDUR
PÄÄSTAB ELUSID.

Foto:
Bigstock

järgi hakkab kehtima alates
2022. aasta 1. jaanuarist.
» Kasutusele võetakse pääste
infosüsteem küttesüsteemide kohta. Infosüsteemi
sisestavad pottsepad ja
korstnapühkijad kogu info
tehtud tööde ning avastatud

Lisainfo:
Irina Vahtra
EVEL kommunikatsioonijuht
5648 3211
irina.vahtra@evel.ee
www.evel.ee

puuduste kohta. Kütteseadmete puhastamise akte
ja ettepanekuid enam
paberkandjal täita ei
ole vaja. Kogu info
küttesüsteemi kohta on vaadeldav infosüsteemis, kuid
korstnapühkija
kohustus on hoolduse käigus avastatud probleemidest
teavitada ka küttesüsteemi omanikku.
» Kohalik omavalitsus
võib ehitusseadustikus sätestatud ehitus- või kasutusloa anda üksikelamule,
suvilale, aiamajale või elamu
teenindamiseks vajalikule
abihoonele ilma Päästeameti
kooskõlastuseta.
» Erasektori tuleohutuse
spetsialistid saavad hakata
pakkuma tuleohutusteenuseid, mille raames korraldavad
tuleohutusülevaatusi, mis

ELVA VALLA INFO
ELVA VALD OOTAB
TAGASISIDET
SÕIDU- JA
KÕNNITEEDEL
ASUVATE OHTLIKE
AUKUDE KOHTA

V

allavalitsus
ootab
kõikidelt elanikelt
tagasisidet sõidu- ja
kõnniteedel asuvatest ohtlikest aukudest ning vajunud
kaevukaantest
heakorratelefonil +372 3333 666 või
Elva valla äpi kaudu.
Vallamajandusosakond
kogub infot, et paika panna
tööde järjekord ning sobivate
ilmade korral alustada tee
katete remonti. Eelisjärjekorras tehakse hooldusremonti
peatänavatel ja bussiliiklusega
tänavatel.
Seni, kuni ei ole saabunud
ööpäev läbi kestvad plusskraadid, täidetakse teekatte augud
ajutiselt külma asfaldiseguga.
Püsivama kuuma asfaldiseguga saab töid alustada ilmastikuoludest sõltuvalt tõenäoliselt märtsi lõpust või aprilli
algusest.
Lisainfo valla veebilehel:
www.elva.ee

võrdsustatakse riikliku tuleohutusjärelevalvega. Seaduses
on määratletud ettevõtete
liigid, mis peavad kolme aasta
jooksul tegema tuleohutusülevaatuse, mille läbiviija on erasektori tuleohutusspetsialist.
Erasektori spetsialisti korraldatav tuleohutusülevaatus vastab
varasemale riikliku järelevalve
ülevaatusele. Päästeametil
on õigus jälgida eraettevõtja ülevaatuste tulemusi ja
korraldada pistelisi kontrolle
kontrollitud ettevõtete- ning
spetsialistide toimingute üle.
» Seaduses täiendati tuletõrje
veevõtukohale esitatud nõudeid.
Lisainfo:
Marek Kiik
Lõuna päästekeskuse kommunikatsioonijuht
tel 511 4297
marek.kiik@rescue.ee
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Otsused 16.02 istungilt

Otsused 23.02 istungilt

Avalikud üritused

Maa

Korraldada Elva linnas H. Raudsepa 3 kinnistu detailplaneeringu avaliku väljapaneku
tulemuste avalik arutelu 11. märtsil kell 18. Toimumise koht Elva kultuurikeskuses (Kesk
tn 30 Elva linn), kuid seoses Covid-19 olukorraga võib toimuda elektrooniliselt.
Lubada Klubi Tartu Maratonil korraldada 21.veebruaril kell 10–19.30 avalik üritus
„47. Tartu Maraton“ eeldatava osalejate arvuga 4 000 inimest, finišipaigagaTartumaa
tervisespordikeskuses. Suusamaratoni korraldamise eest vastutav isik on Indrek Kelk
(indrek@tartumaraton.ee, tel 516 3260).

Määrata Elva vallas Astuvere külas Järve katastriüksuse (58201:002:0300) ja Joosepi
katastriüksuse (58201:002:0890) piiride muutmisel uutele katastriüksustele koha-

aadressid ja sihtotstarbed: Elva vald, Astuvere küla, Järvemetsa, sihtotstarve 100% maatulundusmaa; Elva vald, Astuvere küla, Järve, sihtotstarve 100% maatulundusmaa.
Määrata Peksi kinnistu (68403:003:0340) jagamisel viieks katastriüksuseks uutele
katastriüksustele koha-aadressid ja sihtotstarbed: Elva vald, Kalme küla, Peksi, sihtotstarve maatulundusmaa; Elva vald, Kalme küla, Pöksi-Karu tee L2, sihtostarve transpordi
maa; Elva vald, Kalme küla, Pöksi tee L3, sihtotstarve transpordimaa; Elva vald, Kalme
küla, Pöksi tee L4, sihtotstarve transpordimaa; Elva vald, Kalme küla, Peksi, sihtotstarve
maatulundusmaa.
Määrata Konguta külas, Metsavahi katastriüksuse (33101:004:0650) jagamisel viieks
katastriüksuseks uutele katastriüksustele koha-aadressid ja sihtotstarbed: Elva vald,
Konguta küla, Metsavahi, sihtotstarve maatulundusmaa; Elva vald, Konguta küla, Metsapõllu, sihtotstarve maatulundusmaa; Elva vald, Konguta küla, Metsanurme, sihtotstarve
maatulundusmaa; Elva vald, Konguta küla, Metsanurga, sihtotstarve maatulundusmaa;
Elva vald, Konguta küla, Metsavälja, sihtotstarve maatulundusmaa.

Maa
Määrata ehitiste (ehitisregistri kood 10431078, ehitise nimetus elamu, kasutamise otstarve 11101 üksikelamu) ehitusaluse pinnaga 315 m² ja kõrvalhoone (ehitisregistri kood
204031079), ehitusaluse pinnaga 76 m² teenindamiseks vajaliku maa suuruseks 857 m²,
katastriüksuse (17101:001:1284) koha-aadressiks Elva vald, Elva linn, Paju tn 3 ning sihtotstarbeks elamumaa.
Seada isiklik kasutusõigus Elektrilevi OÜ kasuks tähtajatult Elva valla omandis olevatele kinnistutele asukohaga Elva vald, Kalme küla, Rukki-Pöksi tee ja Rukki-Pöksi tee
L1 tehnorajatiste seadmiseks.
Seada sundvaldus Elektrilevi OÜ kasuks Elva vallas, Rannakülas, Lalli kinnistule
0,4kV maakaabeliini ja jaotuskilbi ehitamiseks.
Määrata Elva vallas Rämsi külas asuvatele maaüksustele koha-aadress ja sihtotstarve
alljärgnevalt: Rämsi park (17101:001:1486), pindala 5860 m², sihtotstarve üldkasutatav
maa; Rämsi park P1 (17101:001:1469), pindala 2556 m², sihtotstarbega üldkasutatav maa.

Muu
Sõlmida MTÜ-ga Tartumaa Ühistranspordikeskus haldusleping projekti "Sotsiaaltransporditeenuse korraldusmudelite testimine" raames sotsiaaltransporditeenuse veo
teenuse osutamiseks.
Finantsosakonnal üle kanda SA-le Elva teenused 15 490 sihtotstarbeline toetus toitlustamis ja haldusteenuse osutamisega seotud kulutuste katteks.
Muuta Elva valla 2021. aasta vallavalitsuse tasandi eelarvet.
Lubada Elva lasteaed Õnneseen direktoril anda 2021. kalendriaasta eest töötajatele
pikemat põhipuhkust (35 kalendripäeva).
Tunnistada Hellenurme külas asuva Hellenurme mõisa ruumide üürile andmine
nurjunuks.
Tunnistada Puhja Seltsimaja ruumide kasutusse andmise läbirääkimistega enam
pakkumise edukamaks pakkujaks Puhjaresto OÜ ja sõlmida üürileping tähtajaga
1.07.2021 kuni 30.06.2026.
Salle Ritso
vallasekretär

Muu
Algatada Rõngu alevikus Valga mnt 4a ja Pagari põik kinnistute detailplaneering ning
anda välja detailplaneeringu lähteseisukohad.
Muuta Elva vallavalitsuse 26.01.2021 korraldusega nr 2-3/108 kinnitatud hajaasustuse
programmi 2021. a hindamiskomisjoni koosseisu ning arvata komisjonist välja komisjoni
liige Allan Allik.
Võtta vastu kinkena Elva vallas Palupera külas Väikelaane kinnistul asuv korteriomand
nr 2 (nr 2355240, katastriüksus 58201:002:2500).
Lubada Elva valla koolieelsed lasteasutused 2020/2021 õppeaastal kollektiivpuhkusele:
» Elva lasteaed Murumuna 02. juuni – 15. juuli;
» Elva lasteaed Õnneseen 17. juuli – 28. august;
» Aakre lasteaed- algkool 28.06 – 08.08.2021;
» Rõngu lasteaed Pihlakobar 1. juuli 2021 – 31. juuli 2021;
» Konguta kool 28. juuni 2021 – 01. august 2021;
» Puhja lasteaed Pääsusilm 1. juuli 2021 – 31. juuli 2021;
» Valguta lasteaed- algkool 28. juuni 2021 – 08. august 2021;
» Rannu lasteaed Naerupesa 5. juuli 2021 – 31. juuli 2021.
Volitada Elva Varahalduse OÜ juhatuse liiget Toomas Kurist ja kinnisvarahaldur
Peeter esindama Elva valda korteriomandite omanike üldkoosolekutel, mis toimuvad
1.03.–31.12.2021.
Salle Ritso
vallasekretär

Meeldetuletus: maski kandmine on avalikes
siseruumides kohustuslik
Elva vallavalitsus tuletab meelde, et avalikes siseruumides viibijatel on kohustuslik kanda maski. Samuti kehtib kõikides avalikes siseruumides 2+2 reegel.
Avalik siseruum on avalikuks kasutamiseks mõeldud ruum, kuhu on võimalik s iseneda
igal soovijal, sõltumata näiteks eelregistreerimisnõudest; see on koht, kus liigub palju
inimesi, kes üksteisega igapäevaselt kokku ei puutu. Avalik siseruum on muuhulgas ka
näiteks kauplus, kaubanduskeskus, ühistranspordisõidukid, meelelahutusasutus, pangakontor, muuseum, näitus, ilu- ja juuksurisalong jne.
Maskikandmise eiramisel on näiteks kaupluse töötajal või turvatöötajal õigus
paluda kliendil hoonest lahkuda.
Maskina on käsitatavad nii isikukaitsevahendid (sh visiirid), meditsiinilised maskid
kui ka laiatarbe näokatted (sh poest ostetavad korduskasutatavad maskid või ise valmistatud maskid), nende puudumisel võib näokattena kasutada ka nt kaelussalle, mis
püsivad nina ja suu ees, kui need ette tõmmata.
Kui kahtlete, missugused reeglid või piirangud parasjagu kehtivad, siis soovitame
minna www.kriis.ee leheküljele, kust leiate hõlpsasti oma küsimustele vastused.
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ELVA VALLAVOLIKOGU INFO

Vallavolikogu 1. märtsi istungi kokkuvõte
Elva vallavolikogu XXXVIII istung toimus 1. märtsil
veebikeskkondades Volis ja Zoom. Päevakorras oli kolm
otsuse eelnõu ja neli temaatilist ettekannet. Istungil osales
28 volikogu liiget.
Elva valla esindajate muutmine Eesti linnade ja valdade liidu üldkoosolekul ja volikogus.
Volikogu kinnitas Elva valla esindajad liidu üldkoosolekule: Heiki
Hansen, Mikk Järv, Marika Saar,
Peeter Laasik ning nende asendus
liikmeteks on Maano Koemets,
Lea Tuvikene, Kertu Vuks ja Vahur
Vuks. Liidu volikogus esindavad
valda Maano Koemets ja Heiki
Hansen ning asendusliikmed on
Peeter Laasik ja Marika Saar. Volitused kehtivad kuni volikogu valimisteni 2021. aasta oktoobris.
Aktsiaseltsile Emajõe veevärk
garantii andmine. Volikogu
lubas vallavalitsusel välja anda


valla garantiikirja investeeringu
projekti „Mälgi küla kanalisatsioonitorustiku rekonstrueerimine ja reovee juhtimine Annikoru
reoveepuhastisse“
omaosaluse
tagamiseks summas 128 263 eurot.
Mälgi küla vee- ja kanalisatsioonisüsteem vajab rekonstrueerimist.
Emajõe Veevärk esitab Mälgi
küla torustiku rekonstrueerimise
projekti KIK-i taotlusvooru, mille
tähtaeg oli 1. märts. Taotluse juures peab olema ka omavalitsuse
garantii omaosaluse tasumiseks.
Projekti abikõlblik osa maksumus
on 292 751 eurot, millest omaosaluse moodustab 102 462,85 eurot,
mitteabikõlbliku osa (veetorusti-

ku vedamine Kentsi puhkealale)
maksumus on 25 800 eurot. Kokku
on valla garanteeritav omaosalus
128 262,85 eurot. Projekti kogumaksumus on 318 551 eurot. Vastavalt Emajõe veevärgi aktsionäride
lepingu punktile 3.6. emiteeritakse taristu investeeringuteks tehtud investeeringu summast 10%
väärtuses aktsiaid ja 90% arvestatakse ülekursina. Sellise tehingu
korral emiteeritakse Elva vallale
498 aktsiat, mis suurendab Elva
valla osalust aktsiaseltsis ca 0,4%
võrra. Praegu on Elva valla omandis 26 457 aktsiat, mis teeb osaluseks 38,5%. Juhul, kui projekt ei
saa KIK-st rahastust, lõpeb garantiikirja kehtivus.
Elva soojus OÜ-le laenu garanteerimine. Volikogu o

tsustas
valla poolt garanteerida OÜ Elva
soojuse võetavat pangalaenu
Rannu aleviku kaugküttesüsteemi arendamiseks.
Kaugkütte-

süsteemi arendab välja OÜ Elva
soojus (100% Elva vallale kuuluv
ettevõte). Osaühing on taotlenud
Keskkonnainvesteeringute Keskuselt (KIK) toetust kaugkütte
süsteemide
investeeringuteks
Rannu alevikus. Toetuse suurus
on 591 000 eurot. OÜ Elva soojus
on korraldanud hanked katlamaja
ja soojatrasside ehituseks. Hanke
tulemusel maksavad katlamaja ja
soojatrassid 1 458 000 eurot. Investeeringu teostamiseks vajab
OÜ Elva soojus peale KIK-i toetuse
ka pangalaenu. Pankade tingimus
laenu andmiseks on garantiikirja
olemasolu. Arvestades hanke tulemusi ja KIK-i toetussummat, on
vajalik pangalaenu garantii
kirja
suurus 500 000 eurot.
Vallavalitsus tegi ülevaate ühinemislepingu täitmisest. Elva
vald on moodustatud 2016. aasta
detsembris sõlmitud ühinemislepingu alusel. Ühinemislepingu
kehtivus lõpeb 2021. aasta oktoobris toimuvate volikogu valimis-

te tulemuste väljakuulutamisel.
Abivallavanem Kertu Vuks andis
istungil ülevaate ühinemislepingu täitmisest, mille aluseks oli
vallavalitsuse
osakonnajuhtide
hinnang. Ühinemislepingu täitmist hindab volikogu kord aastas
ja tulemused kajastatakse majandusaasta aruandes.
Tartumaa ühistranspordikeskus tutvustas projekti “Sotsiaaltranspordi korraldusmudelite testimine“. Projekt on
suunatud erivajadusega inimeste
transpordiks. Elva vald osaleb
projektis ja seetõttu tutvustas
ühistranspordikeskuse projektijuht Aarne Suits volikogule projekti eesmärki, tegevusi ning selle
maksumust.
Sihtasutus Elva laste- ja perekeskus tegevusülevaade. Sihtasutuse juhataja Esta Tamm tutvustas Elva Laste- ja Perekeskust,
selle eelarvet, tegevussuundi ning
teenuseid.
Maano Koemets
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TEATED
KUULUTUSED
Müüa toorest ja kuiva küttepuud. Transport 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
Müüa kvaliteetset puitbriketti ja pelletit.
Info ja tellimine telefonil 511 9782
Kasumetsa küttekontor: erinevat sorti
kvaliteetsed küttepuud veoga. Tel 529 2305.
www.kasumetsa.ee
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
Ohtlike puude langetamine ja hooldus.
Viljapuude lõikus, okste ja lehtede äravedu.
www.igihaljas.ee, tel 5650 1649
Müügil kuivad klotsid 60 liitristes võrkkottides. Hind 2,9 €/kott. Vajadusel transport. Tarm AS info ja tellimine telefonidel
507 2419, 734 9991
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 metsa- ja põllumaad. Tel 552 7322

Saeketaste ja -kettide teritus ja parandus.
Höövliterade teritus. Tel 5198 4130
Korvtõstuki teenused. Ohtlike puude lõikus, okste purustamine, äravedu jne. Veoteenus B-kat kallur-kraanaga. Kraana 6m +
400kg (olemas palgihaarats). Oksapurustaja
rent. Tel 55977007, www.tlo.ee

Tervitame uusi
ilmakodanikke!
Meribel Kaaver

Markus Soosaar

Laurel Rõmmel

Kert Lehtoja

Albert Pastak

Anni Pastak

sündis 19.01.2021

sündis 05.02.2021

sündis 08.02.2021

sündis 09.02.2021

sündis 14.02.2021

Hiiro Tormi Vutt
sündis 18.02.2021

sündis 18.02.2021

Ohtlike puude raie ja hooldus.
Tel 5686 6157
Müüa lõhutud küttepuid koos veoga.
Tel 509 3453
Ostan kasvavat võsa – kraavid, põlluääred,
sood, metsaalused, valgustus ja harvendusraie. Hea hind, väga kvaliteetne käsitöö.
Tel 510 9827, tammepalk@gmail.com
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

Elva vald mälestab
Vello Vabrit

Kalju Kurvits

Valentina Rekand

Ülo Henberg

19.08.1937-11.02.2021
22.02.1950-12.02.2021

08.08.1932-12.02.2021

Lembit Johannson

06.10.1949-22.02.2021

08.02.1944-16.02.2021

Elva Jehoova tunnistajate kogudus

Soovin osta Elva linna maja või krundi.
Rando 5564 6368

Pühapäev, 21.03 kell 11 toimub piibliteemaline erikõne teemal "Pärl, mis võib muuta su
elu".
Laupäev, 27.03 kell 19 olete oodatud mälestama Jeesus Kristuse surma.

Kärjepõhjad. Tel 5595 1141, Raivo (Elva
põhja 6)

Koosolekud toimuvad videokonverentsina.
Huvi korral palutakse ühendust võtta numbril 527 8545.

Otsin abilist aia korrastustööde
tegemiseks. Huvi korral helistada
5695 4127.

Ulila keskuse koduleht
Ulila keskusel on valminud koduleht ulila.elva.ee.
Kodulehe paremaks muutmiseks oodatakse ettepanekuid ulila.keskus@gmail.com.

Avalda reklaam Elva valla lehes
Kirjuta infoleht@elva.ee või helista telefonil 730 9882.
Reklaami suuruste ja hindade kohta loe lähemalt valla kodulehelt: elva.ee/infoleht.
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