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uued välistrepid. Hoone õuepoolse
töökoja sissepääsuesine varikatus
rekonstrueeritakse ja peasissepää
su ette rajatakse uus varikatus ja
kaldtee. Kogu hoone saab soojusta
gastusega ventilatsiooni.
Samuti rekonstrueeritakse teh
nosüsteemid (vesi, kanal, elektri
paigaldised) ja ühinetakse kaugküt
tega. Selle käigus likvideeritakse
praegune õlikatlaga küttesüsteem
ning rajatakse uus soojussõlm.
Hoone katusele paigaldatakse 42
kW päikesepaneelidest taristu, mis
on ühendatud Elektrilevi võrguga.

Tööd valmivad sügisel

Foto: Hegri Narusk

EHITUSTÖÖD LÄHEVAD MAKSMA 1,2 MILJONIT EUROT.

Märtsi alguses alustati Rannu kooli ehitustöödega,
mille peamine rõhk on hoone soojustamisel ja
energiatõhususe saavutamisel. Ehitustööd
kestavad selle aasta septembrini.
HEGRI NARUSK
VALLAMAJANDUSOSAKONNA
JUHATAJA

T

ööde käigus vahetatak
se 
välja hoone aknad,
soojustatakse fassaad ja
põrandad ning paigalda

takse päikese
paneelid. Peale selle
rajatakse hoonele uus avar fuajee
ning saali 
kõrvalruumidesse pro
jekteeritakse olmeruumid.

Rekonstrueeritakse
tehnosüsteemid
Lõunapoolsete klasside akendele
paigaldatakse fassaadile päi
kese
kaitse
süsteem. Hoonele paigalda
takse uued välisuksed ja rajatakse

Elva Südaööjooksu
registreerimine on avatud!

18.

juunil toimub Elva Südaööjooks, kus
on kavas lastejooksud ning 10 km
jooks ja kepikõnd. 10 km start
antakse kell 23.59 Elva kultuurikeskuse parklast,
lastejooksu stardid samast kohast kell 22 ja 22.15.
Võimalik on osaleda ka virtuaalselt.
Lisainfo telefonil: 5295564, Marek Pihlak
Registreerimine veebilehel: elvasüdaööjooks.ee

Tööd planeeritakse lõpetada selle
aasta septembriks, et Rannu koo
li õpilased saaksid uut õppeaastat
alustada renoveeritud koolis. Ehi
tustööd lähevad maksma 1,2 miljo
nit eurot ja töid teostab OÜ Energia
ja Ehitus.
Ehitustööde ajal tegutseb Rannu
kool asenduspindadel Rannu laste
aias, Rannu rahvamajas ja noorte
keskuses.
Rannu koolihoone on ehitatud
1969. aastal ja oli siiani üks viimas
test Elva valla koolidest, kus ei ol
nud suuremat remonti tehtud.
Lisainfo:
Hegri Narusk,
vallamajandusosakonna juhataja
hegri.narusk@elva.ee / tel 512 9072

LÜHIDALT
H. RAUDSEPA 3 JA
PEEDU RAVIKODU
DETAILPLANEE
RINGUTE AVALI
KUD ARUTELUD
LÜKKUVAD EDASI

E

lva vallavalitsus ot
sustas 9. märtsi is
tungil lükata e

dasi
H. Raudsepa 3 kinnistu
detailplaneeringu
avali
ku arut
elu ja Vapramäe
9//11//13 (Ravikodu) detail
planeeringu eskiisi avaliku
arutelu.
Seoses Vabariigi Valitsuse
seatud piirangutega on avali
ke ürituste ja koosolekute kor
raldamine alates 3. märtsist
2021 keelatud.
Detailplaneeringute ava
li
kud arutelud korraldatakse
pärast erakorraliste asjaolude
ära
langemist ning arutelude
toimumisest antakse teada

Elva valla infokanalites.
Lisainfo planeeringute koh
ta leiate elva.ee/planeeringud.
Lisainfo: Maarika Uprus,
planeeringuspetsialist
maarika.uprus@elva.ee
tel 527 1860

Registreerige oma kodukohvik

M

illine emotsioon ja võlu on pidada kodukohvikut?
Selline, et paljud teevad seda juba kaheksandat korda
– alustage teie juba sel aastal Elva Kohvikutepäeval!
Teil on hea idee ja sõbrad, kellega kohvikut pidada?
Registreerige oma kohvik 10. juulil toimuvale Elva Kohvikute
päevale.
Registreerimine lõpeb 31. märtsil. Kohviku tutvustuse
pilt tuleb saata e-aadressile marekpi@hotmail.com (kirjutada
tuleb ka kohviku nimi)
Info: kohvikutepäev.elva.ee või telefonil 529 5564, Marek
Pihlak
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Elva vallavalitsuse kontaktid
Vallavalitsus

Vallamajandusosakond

Vallavanem ja valla kriisi
komisjoni esimees

Heiki Hansen

527 3646

heiki.hansen@elva.ee

Abivallavanem

Kertu Vuks

5813 7086

kertu.vuks@elva.ee

Abivallavanem

Mikk Järv

517 0306

mikk.jarv@elva.ee

Abivallavanem

Marika Saar

522 7013

marika.saar@elva.ee

Palgaline vallavalitsuse liige

Toomas Paur

510 6850

tom.paur@gmail.com

Kantselei
Vallasekretär

Salle Ritso

730 9893

salle.ritso@elva.ee

Õigusnõunik (võtta ühendust
lapse sünni registreerimisel)

Kaisa-Karoliina
Kokk

730 9881;
508 4159

kaisa.kokk@elva.ee

Registripidaja (elukoha
toimingud, asjaajamine ja
üldinfo)

Terje Raadom

730 9880;
511 0278

terje.raadom@elva.ee

Infospetsialist (kõik valla
Triinu Paas
infolehega seotud küsimused)

730 9882;
5860 0909

triinu.paas@elva.ee

Kommunikatsioonijuht

5915 1120

merilyn.sade@elva.ee

Merilyn Säde

Sotsiaal- ja terviseosakond

Osakonnajuhataja

Hegri Narusk

512 9072

hegri.narusk@elva.ee

Vallavaraspetsialist

Terje Korss

5302 0888 terje.korss@elva.ee

Taristuspetsialist
(teede ja tänavate hooldus,
liiklusmärgid ja viidad)

Hendri Seinberg

5866 6520 hendri.seinberg@elva.ee

Kinnistuspetsialist
(maakorraldus, maareform,
maamaksu küsimused, koha
nime ja aadressandmed)

Daisy Sild

730 9896

Heakorraspetsialist
(hulkuvad kassid ja koerad,
heakord vallas)

Sten Saarekivi

5886 1600 sten.saarekivi@elva.ee

Keskkonnaspetsialist (jäätme
majandus, raieload, kesk
konnaalased küsimused)

Margit Berg-
Jürgens

5305 2500 margit.berg-jurgens@
elva.ee

daisy.sild@elva.ee

Andres Maikov
Ehitusspetsialist (ehitus- ja
kasutusload, teatised, projektee
rimistingimuste väljastamine,
ehitusprojektide kontrollimine,
järelevalve)

504 4039;
730 9895

andres.maikov@elva.ee

Ehitusspetsalist
(vastuvõtt T; K; N)

Riina Sirel

514 8253;
730 9884

riina.sirel@elva.ee

Osakonnajuhataja

Milvi Sepp

515 4872

milvi.sepp@elva.ee

Hankespetsialist

Kaido Ilves

521 8545

kaido.ilves@elva.ee

Sotsiaalnõunik

Alo Rebane

520 7869

alo.rebane@elva.ee

5191 5914

kullo.laos@elva.ee

Sotsiaalnõunik

Rutt Hanni

517 0385

rutt.hanni@elva.ee

Geoinfospetsialist
Kullo Laos
(tänavalgustus, liikluskorraldus)

Lastekaitse sotsiaalnõunik

Anneli Lepik

5616 6000

anneli.lepik@elva.ee

Ennetustööspetsialist

Kertu Kattai

5301 9106

kertu.kattai@elva.ee

Sotsiaaltööspetsialist
(Konguta piirkond)

Elo Kasetalu

523 9389

elo.kasetalu@elva.ee

Sotsiaaltööspetsialist
(Rõngu piirkond)

Ene Sõber

513 9352

ene.sober@elva.ee

Sotsiaaltööspetsialist
(Elva ja Palupera piirkond)

Katrina Mets

5381 6336

katrina.mets@elva.ee

Sotsiaaltööspetsialist
(Puhja piirkond)

Oliivia Oengo

525 6212

oliivia.oengo@elva.ee

Sotsiaaltööspetsialist
(Rannu piirkond)

Sirje Erm

525 3370

sirje.erm@elva.ee

Lastekaitsespetsialist
(Puhja, Konguta)

Hille Deede

5919 1693

hille.deede@elva.ee

Lastekaitsespetsialist
(Rõngu, Rannu)

Janeli Nielson

505 1707

janeli.nielson@elva.ee

Lastekaitsespetsialist (Elva)

Eve Jõgi

527 0561

eve.jogi@elva.ee

Lastekaitsespetsialist
(Elva lasteaiaealised lapsed,
Käärdi ja Palupera piirkond)

Laura Kuusk

5381 8871

laura.kuusk@elva.ee

Piirkonna teenuskeskused ja koordinaatorid

Arengu- ja planeeringuosakond
Arendusspetsialist (koordinee
rib valdkonna arendusprojekte;
pöörduda võib hajaaasustuse
programmi jms osas)

Vallavalitsus
otsib sellele
ametikohale
ametnikku

Lisainfo:
elva.ee/toopakkumised

Planeeringuspetsialist (valla
ruumilise planeeringu korraldami
ne, detailplaneeringud jms)

Maarika Uprus

527 1860

maarika.uprus@elva.ee

Valla arhitekt

Jaanika Saar

5348 1114

jaanika.saar@elva.ee

Infotehnoloogia nõunik

Kayvo Kroon

5334 5051

kayvo.kroon@elva.ee

Haridus- ja kultuuriosakond
Osakonnajuhataja

Mare Tamm

5622 0169

mare.tamm@elva.ee

Kultuurispetsialist (valla kultuurisünd
muste korraldamine, valla raamatuko
gude töö, kultuuriinfo kogumine, noor
sootöö, projekti- ja tegevustoetused)

Veronika
Nikolajeva

5198 8881

veronika.nikolajeva@
elva.ee

Haridusspetsialist (lasteasutuste rüh
made komplekteerimine, haridusasu
tuste, õpilaste ja lapsevanemate nõusta
mine koolikorralduslikes küsimustes)

Auli
Mäesalu

730 9899

auli.mäesalu@elva.ee

Konguta teenuskeskus

Elo Kasetalu

523 9389

elo.kasetalu@elva.ee

Puhja piirkonna koordinaator

Ede Möldre

504 9912

ede.moldre@elva.ee

NB! Kui teil on mure ning ei tea, kelle poole pöörduda, siis

Palupera piirkonna koordinaator

Maia Kukk

511 2479

maia.kukk@elva.ee

helistage meie infospetsialist Triinu Paasile telefonil 730 9882,

Rõngu piirkonna koordinaator

Ene Joosing

509 6202

ene.joosing@elva.ee

tema suunab teid edasi õige ametniku poole.

Rannu teenuskeskus

Sirje Erm

525 3370

sirje.erm@elva.ee
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KONTAKTID
ELVA VALLA
PEREARSTIDE
KONTAKTID
Elva Kesklinna
Perearstikeskus
Kesk 27, Elva linn
Telefon: 730 3510
www.elvaperearst.ee
OÜ Ülle Hansen
Kesk 23, Elva linn
Telefon: 745 7997
E-aadress: ulle01@hot.ee
OÜ Perearst Merle
Raidoja
Kesk 23, Elva linn
Telefon: 734 9797
E-aadress:
merle.raidoja@gmail.com
OÜ Lastearst/perearst
Signe Ustav
Kesk 35, Elva linn
Telefon: 745 6496
www.lasteperearst.ee
Elva Perearstikeskus
Elva haiglas
(Valgamaa Arstikeskus
OÜ)
Supelranna 21, Elva linn
Telefon: 730 2222
OÜ Puhja Perearst
Elva tee 1, Puhja alevik,
61301 Elva vald
Telefon: 745 1235 /
5667 0063
E-aadress: puhjapere
arst@gmail.com
OÜ Rannu Perearsti
keskus
Vallapalu küla, 61116 Elva
vald
Telefon: 525 0661
E-aadress: rannupere
arstikeskus@gmail.com
Rõngu Perearstikeskus
OÜ
Valga mnt 9, Rõngu ale
vik, 61001 Elva vald
Telefon: 745 9387 /
510 6896
E-aadress:
rongupakk@hot.ee
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Info Elva valla lasteaiakohatasude,
raamatukogude ja bussiringide osas

E

lva vallavalitsus otsus
tas 10. märtsil toimunud
koosolekul teha voliko
gule ettepanek 
vabastada
nende laste vanemad lasteaia ko
hatasust, kelle lapsed ei käi laste
aias 15. märtsist 11. aprillini. Sama
põhimõte laieneb ka Elva vallas
tegutsevatele lastehoidudele. See
tähendab, et nende laste vanemate
le ei esitata aprillikuu eest lasteaia
või -hoiu kohatasu arvet.
Elva vallavanem Heiki Hansen
ütles, et kõik Elva valla lasteaiad ja
hoiud hoitakse avatuna selleks, et
neil vanematel, kel on tarvis viia
laps aeda või hoidu, oleks see või
malus. „Oluline on siinkohal see,
et tagame teenuse olemasolu, aga
arvet ei esitata neile, kelle laps ei
käinud nimetatud perioodil korda
gi aias või hoius."
Vallavanem lisas, et tungiv soo
vitus on jätta v
õimalusel lapsed
koju. „Nii riigi kui ka meie
soovitus on ilma v
ältimatu
vajaduseta

lapsi
lasteaeda
ja -hoidu mitte viia. Lasteaiad ja
-hoiud on avatud eelkõige 
neile
vanematele, kel ei ole võimalik
kaugtööd teha või peavad täitma
tööülesandeid, mis on seotud elu
tähtsa teenuse osutamise või häda
vajalike ülesannete täitmisega,"
selgitas Hansen.
Kuna lasteaia kohatasu puu
dutavad otsused on vallavolikogu
pädevuses, siis otsustas vallavalit
sus teha selle
kohase ettepaneku

HEV-õpilastele, kelle õppetöö toi
mub koolimajas, korraldatakse
transport koostöös koolijuhi ja
bussijuhtidega. Sellekohase info on
otse saanud ka valla koolid ja bussi
juhid.
Puhja lasteaiabuss ei sõida alates
15. märtsist.
Valla busside teenindatavad
ringid Rõngus, Puhjas, Aakres jm
ei sõida alates 15. märtsist kuni 11.
aprillini.
Elva taksobuss jätkab sõitu oma
tavapärasel marsruudil.

VALLAVALITSUS ON KAUGTÖÖL, PALUME AMETNIKE
POOLE PÖÖRDUDA TELEFONI VÕI E-KIRJA TEEL.

vallavolikogule, kus arutatakse tee
mat 29. märtsil toimuval e-istungil.
Vallavanem kinnitas ühtlasi, et
kõikide õpetajate töötasud säilivad.
"Meie jaoks on oluline, et inimestel
oleks oma töötasu osas turvatunne.
Samuti maksab vallavalitsus aprilli
lõpuni kõikidele töötajatele haigus
hüvitist esimesest päevast alates,
et kõik saaksid haigestumisel jääda
kindlasti kohe koju."
Vallavalitsus hindab olukorda
jooksvalt ning teeb vajadusel uusi
otsuseid või ettepanekuid.
Selgituseks, et Elva vallavoliko
gu pädevuses on otsustada laste
aedade kohatasu üldine vabastus
ning v
allavalitsuse pädevuses on
otsustada lastehoidude lepingute
tingimuste üle.

Foto: Triinu Paas

Elva valla huvikoolid
Elva muusikakool ning Elva hu
viala- ja koolituskeskus jätkavad
e-õppega, lisainfo sel teemal saade
takse otse vanematele ja õpilastele.

Elva valla raamatukogud
Elva valla raamatukogud jäävad ava
tuks. Valla raamatukogudes kehtib
2+2 reegel, maskikandmise ja käte
desinfitseerimise kohustus ning

ruumitäituvuse nõue on 25%. Elva
valla raamatukogude lahtiolekuajad
leiate: www.elvaraamatukogud.ee.

Elva valla busside
teenindatavad ringid
Elva valla koolibussiringid lõpe
tasid töö alates 11. märtsist. Neile

Noored saavad taotleda
rahalist toetust
omaalgatusfondist

K

õikidel rahvastikuregistri
järgi Elva vallas elavatel
noortel vanuses 7–26 elu
aastat on võimalus taotleda Elva
valla noorte omaalgatuse fondist
rahalist toetust oma ideede ja
projektide teostamiseks. T
 aotlus
tuleb esitada 11. aprilliks.
Taotluse saab esitada Elva valla
SPOKU-keskkonnas.
Fondi eesmärk on arendada
noorsootööd ning ergutada noor

te omaalgatust Elva valla tegevus
piirkonnas. Toetust võib taotleda
noorteühendus, seltsing (nt õpi
lasesindus) või vähemalt 7-aasta
ne füüsiline isik. Alla 18-aastase
isiku või isikute noorteühendust
peab toetuse taotlemisel esinda
ma vähemalt üks täiskasvanu.
Toetuse määr ühe projekti
kohta on kuni 600 eurot ja iga
taotleja saab esitada vallavalitsu
se haridus- ja kultuuriosakonnale

Rannu ja Konguta posti
punktid on ajutiselt
suletud
Seoses koroonaviiruse levikuga on
alates 12. märtsist Rannu ja Kon
guta postipunktid suletud. Posti
punktid on suletud kuni olukorra
leevenemiseni.
Lähim teenindav postkontor
asub Elva linnas. Võimalusel soo
vitame tellida pakid pakiautomaati
või kulleriga koju.
Kui postipunktid otsustatakse
taas avada, jagame selle kohta infot
kindlasti ka Elva valla kanalites.
Täname kõiki mõistva suhtumi
se eest!
Lisainfo:
Heiki Hansen,
vallavanem ja valla kriisikomisjoni
esimees
heiki.hansen@elva.ee
tel 527 3646

ühe taotluse. Projekte hindab
komisjon kokkulepitud kriteeriu
mite alusel. Toetust eraldatakse
selleks ette nähtud vahenditest,
mis on eraldatud riigi eelarvest
huvihariduse ja -tegevuse sihtots
tarbelise toetusena.
Noorte omaalgatusfondist on
võimalik toetust taotleda kaks
korda aastas, kevadel ja sügisel.
Eelmises noorte omaalgatus
fondi voorus said toetust sellised
projektid nagu: Teeme Rannu
pere- ja noortekeskuse trepikoja
kauniks, sporTSIRKUS, noorte
matk Kagu-Eestisse, kitarrid Uli
lasse ja disaini vahetunnid.
RANNU
NOORTEKESKUS.

Foto:
erakogu

Lisainfo ja taotlemine:
elva.ee/noorte-omaalgatusfond
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Elva vald kogub maagilist miljonit –
igaüks saab sellesse panustada!

Kilomeetrite kogumisest

Elva 2021. aasta Euroopa
Kuhu liikuma minna?

spordilinnaks ristimine

Siin on mõned matkaradade soovitused:
NB! Kehtestatud piirangute tõttu kehtib ka
õues 2+2 reegel ning koos tohib liikuda maksi
maalselt kahekesi (v.a pered).
» Väike väerada
» Tamme paljandi matkarada
» Mustjärve matkarada
» Trepimäe puhkeala Võrtsjärve idakaldal
» Annikoru männiku liikumisrajad – või
malik mängida ka discgolfi
» Rõngu Hiugemäe metsapark
» Rõngu lossimäe park ja vasallilinnus
» Hellenurme mõisa park
» Rannu mõisa park
» Palupera mõisa park – seal asub ka Natio
nal Geographicu kollane aken
» Uderna mõisa park
» Sportland Prodigy Elva discgolfi park
» Elva jõe ürgoru matkarada
» Vellavere matkarada
» Vitipalu matkarajad
» Arbi järve loodusrada

päädis pöörase välja
kutsega – koguda aasta
lõpuks kokku miljon
aktiivselt liigutud kilo
meetrit.
MERILYN SÄDE
KOMMUNIKATSIOONIJUHT

M

ärtsi keskpaigaks oli
kilomeetrite kogumi
sega liitunud 537 ini
mest, kes olid kokku
kogunud 40 000 kilomeetrit. See
tähendab aga, et miljonini jõudmi
seks on veel tarvis päris palju kõn
dida, joosta, matkata või rattaga
sõita.
Elva valla spordijuht Madis Šu
manov selgitas, et eelmisel aastal
viisid maagilise miljoni kogumise
ni just ranged koroonapiirangud –
üritusi ei saanud korraldada, kuid
inimeste soov liikuda oli suur.
„Praegu ja sel aastal on olukord
täpselt samasugune – elame kee
rulises piirangute olukorras, kuid
meil on alles võimalus nautida lii
kumist värskes õhus!“

Sõbralik võistlus
Peale mõnusa värskes õhus liiku
mise pakub Elva miljonis osale
mine ka väikest võistluslikku mo
menti. „Nii võib võtta kilomeetrite
kogumises mõõtu oma sõpradega

tasub alati Strava äpp tööle panna
või oma kilomeetrid kirja panna.
Selleks, et jõuaksime aasta lõpuks
miljoni kilomeetrini, on oluline iga
meeter,” sõnab Šumanov.

Rohkem mõtteid värskes õhus liikumiseks leiab:
www.visitelva.com
MAASTIKURATTUR JA AUSTA RATTAKLUBI ÜKS LOOJA CASPAR AUSTA KUTSUB KÕIKI
RATTUREID KINDLASTI OMA SÕIDETUD KILOMEETREID ELVA MILJONISSE SALVESTAMA.

ja vaadata, kes on kõige rohkem
kilomeetreid ühe nädala või kuu
jooksul kogunud või selgitada oma
sõpruskonnas välja hoopis kõige
põnevama trajektoori tekitaja Stra
va äpi kaardil,“ kirjeldas Šumanov.
Aasta jooksul loositakse välja au
hindu kõigi liitujate vahel, eriau
hindu antakse aga ka neile, kes on
kas kilomeetrite kogumise või akt
siooni raames kuidagi muudmoodi

silma jäänud.
Nii kohalikud kui ka külalised
saavad Elva vallas jalutades, joos
tes, rattaga või rulluiskudega sõites
või muul kondimootoril toimival
viisil liikuda ja oma k
 ilomeetritega
panustada. „Elva miljon annab iga
ühele olenemata vanusest võima
luse panustada oma liikumisega
ükskõik mis ajal ja ükskõik mil vii
sil selle ägeda eesmärgi täitumisse.

Foto: Jaak Jänes

Oluline on siinkohal ainult see, et
teie liikumine läbiks Elva valda,”
lisas ta. Nii võib näiteks alustada
rattasõiduga Elvas ja sõita Nõkku
või Tartusse välja või vastupidi.
Miljoni kilomeetri täitumiseks
tasub kirja panna kõik liikumised.
„Näiteks jalutate ühe Arbi järve rin
gi, lähete poodi, tassite puid, lükka
te lund, matkate või läbite lihtsalt
mingit lühikest vahemaad – ka siis

Parim viis läbitud kilomeetrite
salvestamiseks ja Elva miljonisse
panustamiseks on kasutada Strava
äppi. „Äpi kasutamine on tasuta,
seal tuleb klubide alt leida üles Elva
miljon, liituda sellega, minna liiku
ma ning oletegi osa ühise miljoni
kogumisest,” kirjeldab spordijuht.
Kõik need, kes ei kasuta nutitelefo
ni, saavad oma kilomeetrid panna
kirja ka veebivormi kaudu.
Spordijuhi sõnul ühildub Strava
äpp mugavalt ka spordikellaga.
„Seega kõik sportlased, kes kasuta
vad pigem oma liikumise salvesta
miseks spordikella, saavad samuti
mugavalt meie aktsioonist osa võt
ta. Kõik vajalikud juhendid leiab
Elva miljoni kodulehelt,” lisab ta.
Elva miljoni veebilehel saavad
kõik huvilised jälgida kilomeetrite
kogumist. „Meil endilgi on väga põ
nev iga päev vaadata, kui palju kilo
meetreid on juba juurde tulnud või
palju on kokku kogutud,” tunnistas
Šumanov. Strava äpist Elva miljoni
klubi alt näeb igaüks ka seda, kes on
aktiivsemad liikujad ning kes üldse
on otsustanud miljoniklubiga lii
tuda.
Aprillikuus on plaanis kor
raldada ka kaks aktiivsemat
kilomeetrite kogumise päeva: 2.
aprillil Rattareede ja 24. aprillil
Lidumise Laupäev, mil kutsume
kõiki üles koguma kilomeetreid
vastavalt rattasõiduga või hoopis
joostes. Kes kogub sel päeval konk
reetse alaga kõige rohkem kilo
meetreid, seda ootab ees auhind!
Uuri võimalusi ja jälgi kilomeetrite
kogumist veebilehel elvamiljon.ee.

UUED AMETNIKUD ELVA VALLAVALITSUSES

Sotsiaaltööspetsialist – Katrina Mets

Lastekaitsespetsialist – Janeli Nielson

Katrina asus vallavalitsusse tööle lapsehoolduspuhkuse asenda
jana märtsi alguses.
Katrina ülesanne on sotsiaaltöö koordineerimine Elva
linna ja Palupera piirkonnas. Ta nõustab isikuid sotsiaalhoo
lekandealaste õiguste ja abi võimalustest, abistab vajalike
taotluse vormistamisel ja korraldab sotsiaalabitoetuse ja
sotsiaalteenuste osutamist. Peale selle väljastab sotsiaal
tööspetsialist puude isikutele parkimiskaarte ning teeb
kodukülastusi teenistusülesannete täitmise eesmärgil.

Janeli asus vallavalitsusse tööle vabanenud lastekaitsespetsialist
ametikohale (Rannu ja Rõngu piirkond) märtsi alguses.
Janeli ülesanne on lastekaitsealase tegevuse korraldamine.
Ta nõustab lapsi ja peresid lapse õiguste ja heaolu tagamise või
malustest, hindab lapse abivajadust ning annab ja vahendab
informatsiooni lastekaitsealastes küsimustes. Peale selle kuu
lub tema tööülesannete hulka ka tegelemine alaealiste õigus
rikkujatega ja nende peredega ning dokumentide ettevalmis
tamine vanemate hooldusõiguse piiramiseks või peatamiseks
ning eestkoste vormistamiseks.

Kontakt: tel 730 9892 / 5381 6336 / katrina.mets@elva.ee
Foto: Kayvo Kroon

Kontakt: tel 505 1707 / janeli.nielson@elva.ee

Foto: Kristjan Järv
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Heategevusliku projekti „Koome koos“ lugu
Igal aastal, 17. novembril, tähistatakse rohkem kui
kuuekümnes maailma riigis enneaegselt sündinud

konna toetada ka Tartu lastehaigla
reanimatsiooni
osakonda ja anda
neile poole kogutud kudumitest.

laste päeva. Sel päeval valgustatakse sirelililla valgu

Projektist võitsid kõik

sega hoonete fassaadid või muu silmapaistev objekt,
et anda omapoolne panus MTÜ Enneaegsed lapsed
teavituskampaaniale.

M

urumuna
lasteaed
osales selles ettevõt
mises esimest korda
2019. aastal. Eelnime
tatud kampaania jätkuks algatati
selle aasta jaanuarist projekt „Koo
me koos“.
Ühendust võeti Tartu ülikooli
kliinikumi lastehaigla neonanato
loogia osakonnaga ning uuriti, kas
ja milliseid kudumeid neil vaja on ja
siis asuti juba tegutsema. Selleks, et
panustada projekti õnnestumisse
maksimaalselt, kutsus Murumuna
lasteaed selles osalema ka lapse
vanemad ja teised Elva l asteaiad.

Projekti lõpptähtaeg oli 23. veeb
ruar. Eesmärk oli teha selle p
 rojekti
näol meiepoolne kingitus Eesti
Vabariigi 103 sünnipäevaks. Kui
veel projekti alguses ei olnud teada
selles osalejate ja kingituseks koo
tavate asjade kogus, siis lõpptäht
aja lähenedes oli selge – headus ja
kaastundlikkus on Elvas au sees.

Kingipakk sai võimas
Kokku sai kogutud märkimis
väärne kogus kudumeid: 43 paari
papusid/sokikesi, 42 mütsikest,

neli hõlmikkampsunit ja kaheksa
paari pükse, peale selle ka üks koo

Koroonaviiruse leviku
tõkestamise ranged
piirangud kehtivad
vähemalt 11. aprillini

V

abariigi Valitsuse liik
med kinnitasid 8. m
 ärtsi
kabinetinõupidamisel
otsused, mille alusel 
kehtestati
Eestis alates 11. märtsist kuni 11.
aprillini veelgi ulatuslikumad
piirangud. Piiranguid leevenda
takse siis, kui koroonaviiruse le
vik Eestis on langenud tasemele,
mis ei ohusta meditsiinisüsteemi
toimepidevust.

2+2 liikumisreeglit tuleb
hakata järgima ka õues
Koroonaviiruse leviku tõkestami
seks kehtestatakse avalikus väli
ruumis liikumisel 2+2 liikumis
piirang, mis tähendab, et koos
tohib liikuda kuni kaks inimest,
kes peavad teistest hoidma kahe
meetrist vahemaad. Piirang ei
kehti peredele ning olukordades,
kus seda pole võimalik täita.

Haridus
Valitsus annab tungiva soovituse
mitte viia lapsi ilma hädavajadu
seta lasteaeda ega lastehoidu.
Alates 11. märtsist ei tohi koo
lihoonetes viibida enam ka 1.-4.
klassi õpilased, samuti ei lubata
kontaktõppele põhikooli lõpuek
samiteks ja riigieksamiteks val
mistujaid. Samas nähakse ette,
et algklasside õpilastel on välti
matutel juhtudel võimalik siiski
viibida ka koolihoones ja osaleda
seal korraldatud tegevustes.

Sportimine, treenimine,
noorsootöö, huvitegevus,
huviharidus, täienduskoolitus ja täiendõpe
Alates 11. märtsist on siseruu
mides keelatud kõik tegevused
nimetatud valdkondades. Piirang
ei laiene erivajadusega inimeste ja

LASTEHAIGLALE KOKKU KOGUTUD KUDUMID.

tud tekike. Kingipakki lisasime ka
Murumuna
muinasjuturaamatu
ning laste maalitud pildid beebi

rehabilitatsiooni tegevustele.
Välitingimustes kogu huvihari
dus, huvitegevus, täiendkoolitus,
täiendõpe, noorsootöö, sportimi
ne ja treenimine on lubatud üks
nes 2+2 liikumisreeglit arvestades.
See tähendab, et koos tohivad
liikuda ja sportida maksimaalselt
kaks inimest (arvesse läheb ka
juhendaja) ning teistest inimes

test tuleb hoida vähemalt kahe
meetrist vahemaad.

Keelatud on spordi
võistlused ning spordi- ja
liikumisüritused
Jätkuvalt on lubatud spordivõist
lused ainult proffidele, kuid kee
latakse esiliiga spordivõistlused.
Spordivõistlustest ning spordi ja
liikumisüritustest tohib osa võtta
sisetingimustes
maksimaalselt
kuni 50 ja välitingimustes maksi
maalselt kuni 100 inimest.

Avalikud üritused, kultuur,
meelelahutus, spaad,
basseinid saunad
Alates 11. märtsist on keelatud ka
välitingimustes avalike ürituste
läbiviimine ning viibimine meele
lahutusteenuse osutamise 
kohas
nii statsionaarsete kui ka mitte
statsionaarsete
istekohtadega

Foto: erakogu

dest. Kuna annetati rohkem asju
kui me loota oskasime, siis otsus
tasime peale neonanatoloogia osa

toimumiskohtades. Samuti pea
vad olema suletud spaad, bassei
nid, saunad, ujulad.
Lubatud on üksnes välitin
gimustes läbiviidavad avalikud
koosolekud ja avalikud jumala
teenistused, osavõtjate piirarvuks
on kuni 10-inimeselised rühmad.
Muuseumide välialadel tohib vii
bida 2+2 liikumisreeglit järgides
arvestusega, et piiratud ruumiga
ala täitumus ei tohi olla rohkem
kui 25 protsenti.

Toitlustusettevõtted
Toitlustusettevõtete puhul jääb
lubatuks ainult toidu kaasamüük.

Poed ja kaubanduskeskused
Alates 11. märtsist peavad poed
olema suletud. Piirang ei keh
ti toidukauplustele, apteekidele,
kauplustele, kus müüakse abiva
hendeid ja meditsiiniseadmeid,
telekommunikatsiooniettevõtete
esinduste müügikohtadele, opti
kapoodidele, lemmikloomapoo
didele ega tanklatele. Tanklakoh
vikus kohapeal süüa-juua ei tohi.
Poodides, mis tohivad jääda
avatuks, tuleb arvestada ruumi
kuni 25 protsendilise täitumuse
nõudega ja 2+2 liikumispiiran
guga.

Kõik projektis osalenud said tänu
täheks Lepatriinude rühma õpe
tajate ja laste koostöös valminud
pisikesed tänusõnadega lepatriinu
kaardid. Kokkuvõtteks võib nenti
da, et projektist ei saanud abi mitte
ainult Tartu lastehaigla ja nende
pisikesed patsiendid, vaid ka kõik
osalejad. Nii mõnelgi meie seast
valmis selle ettevõtmise käigus
elu esimene mütsike või sokipaar,
uuendati juba ununenud oskusi või
jagati oma käsitööoskusi kaaslaste
ga. Loodame, et saime oma projek
ti abil muuta pisikeste patsientide
maailma hubasemaks ja soojemaks.
Murumuna lasteaed tänab süda
mest kõiki osalejaid!
Elva lasteaed Murumuna
Lepatriinude rühm ja lasteaia
arendusjuht Liis Org

Muudel juhtudel on lubatud
üksnes nii nimetatud luugimüük,
kus kaup väljastatakse kliendile
ilma kliendi sisenemiseta sise
ruumides asuvasse müügisaali;
drive-in tüüpi müük ning müük
välialadel. Poepidaja peab taga
ma, et kliendid omavahel kokku ei
puutuks.

Teenindusettevõtted
Teenindusettevõtted
tohivad
oma tegevust jätkata, kuid ran
gemaks muutub ruumitäitumuse
piirang, mida alandatakse 50lt
protsendilt kuni 25le protsendile.
Järgida tuleb kõiki koroonaviiruse
leviku tõkestamise reegleid: 2+2
reeglit, maskikandmist, desinfit
seerimisnõuete täitmist vastavalt
terviseameti juhistele.
Lisaks piirangutele soovitab
valitsus tungivalt vältida kontak
te teiste inimestega, kui kohtumi
ne on hädavajalik ei tohiks seda
teha korraga rohkem kui kuue ini
mesega.
Ühtlasi otsustasid valitsuse
liikmed, et seoses täiendavate
piirangutega jätkub ka majandus
kahjude hüvitamine valdkonda
dele, mis on COVID-19 kriisis kõi
ge enam kannatada saanud.
Lisainfo: www.kriis.ee
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Näpunäiteid kevadisteks
koristustöödeks
MARGIT BERG-JÜRGENS
KESKKONNASPETSIALIST

K

evad on saabumas ning
sellega seoses hakkame
kõik aina enam toimeta
ma oma koduhoovis ning
koristama kõrvalhooneid, panipai
ku jmt. Koristamisel tekib palju üle
liigseid asju, mida ei ole enam tarvis.
Tuletame meelde, et jäätmete koht

JÄÄTMEJAAM

ASUKOHT

ei ole metsa all ning neid ei tohi lõk
kes põletada – jäätmed tuleb viia
jäätmejaama või kogumispunkti!
Plast- ja klaaspudelid tuleb viia
vastavatesse avalikesse pakendi või
klaasi konteineritesse ning kodu
masinad ja muud asjad, mida enam
ei vajata, tuleb viia jäätmejaama.
Info Elva valla jäätmejaama
dest/punktidest ja vastuvõeta
vatest jäätmetest leiab allolevast
tabelist.

LAHTIOLEKUAEG

Veel olulist infot kinnistu oma
nikele:
» Viljapuude lõikamisel tekkinud
oksad palume viia Elva linna
Kirde 6 katlamaja taha okste ko
gumise platsile (kindlasti mitte
viia katlamaja hoovi!).
» Palume vaadata üle enda
kinnistult välja ulatuvad hekid
ja puude oksad ning teostada
vajadusel tagasilõikus, et tagada

avalikul teel liikuvatele inimes
tele ja autodele nähtavus ning
juurdepääs. Samuti palume
korrastada enda kinnistu pu
hastusala (maha visatud praht,
oksad jne).

VASTU VÕETAKSE

E kell 9–18,
K kell 9–18;
L kell 9–15;
riigipühadel
suletud
Vastuvõtja
tel 553 6462

Tasuta saab ära anda: vanapaber ja paberpakendid, plastpakendid, klaaspakendid (purgid ja pude
lid), lehtklaas (akna-, auto-, peegelklaas), komplektsed elektri- ja elektroonikaseadmed (külmikud,
telerid, tolmuimejad, pesumasinad, triikraud, elektriline mänguasi, muruniiduk, röster, mobiil
telefon, arvutid ja muu kasutuskõlbmatu kodutehnika), penoplast (pakendite ümbert), ohtlikud
jäätmed (nt olmekemikaalid, akud, patareid, värvid, ravimid jne) ja vanarehvid.
Tasu eest võetakse vastu: suurjäätmed (mööbel ja muu taoline), ehitus- ja lammutusjäätmeid
(hind: 15 €/m³ või 0,15 €/kg) ja eterniit võetakse vastu hinnaga 0,15 €/kg.
Palume eterniidi üleandmine eelnevalt kokku leppida vastuvõtjaga.

Rõngu
piirkond

Tehase tn 8
(vana ben
siinijaama
juures)

Avatud iga päev

Tasuta saab ära anda:
Klaas-, plast- ja metallpakendid.
Ohtlikud jäätmed (akud, patareid, vanad ravimid, olmekeemiajäätmed, taimemürgid, värvijäätmed,
vanad õlid, õlifiltrid, ohtlikke aineid sisaldavad pakendid, elavhõbelambid, elavhõbe jne).
Jäätmepunktis saab ära anda elektroonikajäätmeid.

Puhja
piirkond

Nooruse
tn 4, Puhja
alevik

K kell 16–18
Vastuvõtja
tel 5850 5015

Tasuta saab ära anda:
Paber- ja kartongipakend. Vanaelektroonika (külmikud, telerid, pesumasinad, arvutid, päevavalgus
tuslambid ja kõik muud seadmed, millel on juhe küljes või patarei sees.
Suurjäätmete kogumiskonteiner, võetakse vastu: mööbliesemed, vaibad, madratsid, kardina
puud jms.
Jäätmepunktis saab ära anda elektroonikajäätmeid, suurjäätmeid ja ohtlike jäätmeid ainult VASTU
VÕTUAJAL. Paber/papp ja pakendikonteinereid saab kasutada igal ajal.
NB! Autorehve vastu ei võeta!

Ohtlikuid jäätmeid
saab viia K kell
12–14.
Muul tööajal
helistada 5398 9259

E

Lisainfo:
Elva vallavalitsuse
keskkonnaspetsialist
Margit Berg-Jürgens
tel 730 9898 / 5305 2500
margit.berg-jurgens@elva.ee

Tasuta saab ära anda:
Pakend, paber, ohtlikud jäätmed (õlijäätmed ja õlifiltrid, vanad akud ja patareid, päevavalguslambid,
elavhõbedajäätmed, saastunud pakendid, värvi-, liimi- ja lakijäätmed, lahustijäätmed, aegunud ravi
mid, olmekeemia jäägid, taimekaitsevahendid, telerid ja külmikud).
NB! Autorehve vastu ei võeta

Tasuta pakendikotiteenus on lihtne ja mugav

lva linna, Käärdi aleviku
ja Valguta küla* era
majadel on võimalus liitu
da pakendijäätmete kogumis
lahendusega. Teenus on tasuta,
kulud kannab OÜ Tootjavastu
tusorganisatsioon (TVO).
Pakendikotiteenus
sisaldab
ühte kollast 150-liitrist kilekotti,
millesse võib panna kartongist,
plastist, klaasist ning metallist
puhtaid pakendijäätmeid (näiteks
jogurtitopsid,
konservikarbid,

K

indlasti on kevade
tulles paljudel ini
mestel küsimus, kus
oleks võimalik tasuta ära
anda vanad rehvid. Kasutus
kõlbmatud rehvid tuleb suu
nata taaskasutusse ja neid
saab tasuta ära anda Eesti
MTÜ Rehviringlus kogumis
kohtades.
Kasutamiskõlbmatuid
rehve ei tohi viia looduses
se ega panna olmeprügisse
vaid need tuleb viia amet
likesse kogumispunktides
se.
Vanad rehvid k
 äideldakse
ja saadetakse taaskasutusse.
Neist
tehakse
näiteks
kummimatte, mida kasuta
takse tootmises vibratsiooni
summutamiseks ning laste
mänguväljakute katteks.
Praegu on MTÜ Rehvi
ringluse kogumiskoht Elva
linnas, Nooruse tn 8 (juur
depääsuga Puiestee täna
valt) ja rehve võetakse tasu
ta vastu E ja K kell 9–18 ning
L 9–15.
MTÜ Rehviringluse vastu
võtupunktid, kuhu saavad
kõik rehve viia, on leitavad
veebilehelt:
www.rehviringlus.ee.

Lisainfo ja küsimused:
Margit Berg-Jürgens,
vallavalitsuse keskkonnaspetsialist
tel 5305 2500
margit.berg-jurgens@elva.ee

Nooruse
tn 8
(juurde
pääs
Puiestee
tänavalt)

Ringtee tn
4, Rannu
alevik

VANAD REHVID
SAAB ÄRA ANDA
TASUTA

» Tuletame ühtlasi meelde, et
puulehtede põletamine on tihe
asustusega aladel keelatud! Sa
muti on keelatud mis tahes muu
prügi (plast, riided, mööbel)
põletamine. Kinnistul tekkinud
lehed palume kompostida.

Elva linn

Rannu
piirkond

LÜHIDALT

plastmassist pudelid, klaasist pu
delid, klaaspurgid, mahla- ja vei
nipakid jne). Tuleb ainult veen
duda, et pakendid oleksid täiesti
tühjaks tarbitud ja vajadusel lopu
tatud.
Pakendikoti äravedu toimub
ühel konkreetsel nädalapäeval
iga 28 päeva tagant. Äraveo päeva
eelsel õhtul pane pakendikott kas
aia taha või aeda nähtavale kohale.
Täis koti asemele jäetakse uus tühi
kott. Kui pakendeid tekib rohkem

kui üks kotitäis, siis ärge muret
se, teile saadetakse lisa kott. Peale
täidetud kottide äravedu jäetakse
sama arv tühje kotte asemele.
Teenusega saab tutvuda ja liitu
misankeedi täita TVO kodulehel
www.tvo.ee/teenused/eramajale.
Lisaküsimuste korral palutakse
ühendust võtta info@tvo.ee või
tel 681 1480
Miks liituda pakendi
koti
teenusega?
» Pakendikotid on tasuta ning

need saadetakse postiga era
maja aadressile.
» Pakendid viiakse ära koduvära
vast (ei pea viima kaugel asu
vasse pakendikonteinerisse).
» Kui pakendikott on täis, siis
tõsta see äraveopäeval lihtsalt
nähtavale kohale, näiteks ol
mejäätmete konteineri kõrvale.
» See on lihtne! On üks kott,
kuhu saad panna kõik puhtad
pakendid ja täis kilekottide
asemele jäetakse alati uued

tühjad kilekotid.
» Pakendikotiteenus on õigesti
sorteeritud pakendijäätmete
puhul tasuta.
» Kogumispäeva eel saadetakse
meeldetuletus. Kui pakendi
kotti pole võimalik kokkulepi
tud päevaks välja jätta, tuleb
jäätmekäitlejat sellest teavita
da 3 tööpäeva enne veopäeva.
Lisainfo: elva.ee/pakendite-sor
teerimine
*

Valguta külas teenindatakse ainult
Rannu-Rõngu maantee äärde jäävaid
majapidamisi.
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SOTSIAAL JA TERVIS

Tartumaa kasuperedel on võimalus
kaasata peretoetaja ja saada tuge
KADI ANNUK
MTÜ OMA PERE LÕUNA
PIIRKONNA TUGITEENUSTE
KOORDINAATOR

L

apse tulek perre toob vane
matele suure elumuutuse,
pakub palju rõõmu ja väl
jakutseid. Kasuvanemaks
olemine erineb tavalise lapsevane
ma rollist mitmeti. Kui loomulikul
teel lapsevanemateks saajatel on
9 kuud aega olukorraga kohaneda,
siis kasuperre võib laps või lapsed
vahel saabuda lausa üleöö, jättes
vanematele kohanemiseks napilt
aega.
Kasuperre tulevatel lastel võib
olla mitmetahuline kogemustepa
gas, paljudel on keeruline usaldada
täiskasvanuid, nad peavad vaheta
ma lasteaeda/kooli, leidma uued
sõbrad ja harjuma uue pere reeglite
ga. Sageli on asendushooldust vaja
vad lapsed kogenud emotsionaalset,
vaimset ja füüsilist väärkohtlemist.
Kui me neid lapsi ei aita, saadab
neid traumakogemus kogu elu.

MTÜ OMA PERE LÕUNA PIIRKONNA AKTIIV.

Eesti ühinguga. MTÜ Oma pere on
Lõuna piirkonnas pausidega tegut
senud alates 2016, seega paljudele
tuttav.
2021. aastal pakutakse teenuseid
hanke “Tugiteenused perepõhi
se asendushoolduse pakkujatele”
raames. Teenuste rahastaja on Eu
roopa sotsiaalfond ja koordineerija
Sotsiaalkindlustusamet. Peredele
on kõik teenused tasuta.

Foto: Maris Pulla

MTÜ Oma pere peresid, kes alles
kaaluvad kasupereks saamist või
on vajalikud eeltingimused täitnud
ja ootavad perre last. Veel pakutak
se nõustamist ja tuge viljatusravi
protsessis olevatele või viljatusravi
lõpetanud paaridele ning lapsen
datud täiskasvanutele, kes on oma
juurte otsingul või alustavad otsin
guid.

Kes kasuperesid abistab?

Millega MTÜ Oma pere
tegeleb?

Millist tuge Tartumaa
kasuperedele 2021.
aastal pakutakse?

Kasuperedele pakutakse üleriigili
selt tugiteenuseid juba alates 2016.
aastast. 2021. aastal on Lõuna piir
konnas (Tartu-, Jõgeva-, Põlva-,
Võru-, Viljandi- ja Valgamaal) kasu
peredele tugiteenuste osutaja MTÜ
Oma pere koostöös SOS Lasteküla

MTÜ Oma Pere loodi 2008 lapsen
dajaperede huvide kaitseks. Täna
seks on ühing kasvanud üleriigi
liseks ning laiendanud tegevust
kõigile kasuperedele – lapsendaja
tele, eestkostjatele ning hooldus
vanematele. Peale selle nõustab

Sarnaselt varasemaga jätkuvad
2021. aastal peredele psühholoogi
lise nõustamise ja mentorteenus,
samuti tugigrupid ja lühikoolitu
sed. Jätkub ka telefoni- ja e-kirja
teel nõustamine, seda nii eesti kui
ka vene keeles.

Elva haigla vaktsineeris
valla õpetajaid ja
sotsiaaltöötajaid

eesmärk on hoida haigla viirusest
puhtana – nii personali kui ka pat
sientide osas.
Kindlasti on esmatähtis haigla
töötajate mõtestatud ja mõistlik
käitumine kõrgendatud hügiee
ninõuete osas nii haiglas kui ka
kodus. Selle eest tänan neid kõiki
väga.
Peale selle oleme kehtestanud
haiglas hoonesiseseid täiendavaid
meetmeid, mis aitavad vältida
nakkuse kandumist haiglasse ja
haiglasisest levikut – kõiki haig
lasse tulevaid patsiente testitakse,
haigla ruume desinfitseeritakse
Aerosept seadmega jne.
Veebruari alguses tegime koos
Haigekassa ja Elva vallavalitsusega
otsuse, et Elva haigla võtab enda

Elva haiglas on 131 töötajat, keda vaktsineeriti koroona
viiruse vastu jaanuaris ja veebruaris Pfizeri vaktsiiniga.
Praeguseks on kõik töötajad saanud mõlemad süstid ja
seega on haigla personalist vaktsineeritud 75%.

PEETER LAASIK
ELVA HAIGLA JUHATAJA

S

amal ajal vaktsineeriti ka meie
majas asuvad hooldekoduk
liendid. Järk-järgult läheme
edasi statsionaarse õenduse patsien
tide vaktsineerimisega. Elva haigla

Täiesti uue teenusena on kasu
peredel 2021. aastal võimalik kaa
sata peretoetaja. Tema ülesanne
on luua perega usalduslik suhe,
olla pere jaoks kiiresti kättesaadav
ja olemas ka väljaspool tavapärast
tööaega. Peale selle aidata perel ko
haneda ootamatu lapsevanemaks
saamisega, pakkuda võimalust aru
tada kasuvanemaks olemise käigus
ette tulevatel teemadel ja küsimus
te üle, jagada rõõme, muresid ja
kogemust ning toetada kasuvane
maid lapse kasvatamisega seotud
raskuste ületamisel.

Mille poolest pere
toetaja erineb laste
kaitsetöötajast?
Peretoetaja kõige olulisem erinevus
tavapärasest sotsiaalnõustamisest
on see, et tema kaasamiseks ei pea
kasupere ootama raskuste tekkimi
seni, vaid peretoetaja võib kaasata
kohe lapse perre saabudes, et uue
olukorraga kohaneda ja ta jääb pe
rega seotuks pikaks ajaks. Samuti
võib peretoetaja kaasata hilisemas
faasis, sh näiteks noorte hooldus
perest lahkumise ettevalmista
miseks. Peretoetaja on erapoole
tu ning tagab konfidentsiaalsuse.
Kohtumiste sageduse ja vormi ning
suhtluskanalite valiku üle otsusta
vad pere ja peretoetaja koos eelkõi
ge pere vajadustest ja võimalustest
lähtudes.

kohustuseks vaktsineerida Elva
valla koolitöötajad, lasteaiatööta
jad ja sotsiaaltöötajad. Ülejäänud
elanikonna vaktsineerimine toi
mub vastavalt riiklikule vaktsinee
rimisplaanile perearstide kaudu.
Alustasime koolitöötajate vakt
sineerimisega 22. veebruaril, ka
sutasime AstraZeneca vaktsiini.
Elva vallas vaktsineeriti vabataht
likkuse alusel kokku 208 koolitöö
tajat ja suurem osa neist sai vakt
sineeritud 3. märtsiks.
Lasteaiatöötajatest suurema
osa vaktsineerisime 5. ja 8. märtsil
ning kasutasime samuti AstraZe
neca vaktsiini. Nende kahe päeva
ga vaktsineerisime 92 inimest.
Sotsiaaltöötajate vaktsineeri
mine toimus põhiliselt 15. märtsil,

Kes on MTÜ Oma Pere
nõustajad?
Peredele psühholoogilise nõus
tamise pakkumiseks on MTÜ-l
Oma pere koostöö Tartu laste tu
gikeskuse kogenud psühholoogide
Lemme Haldre, Eha Berezjuki ja
Malle Roomeldiga. Peretoetajate
na tegutsevad Tartumaal praegu
Tiina Kivirüüt, Keiu Kaljujärv, Aive
Adamka, Margus Annuk ja Kadi
Annuk. Peretoetajaks saamise eel
dus on kokkupuude kasupereks
olemisega kas kasuvanema või selle
valdkonna ametnikuna. Mentorina
tegutseb Lõuna piirkonnas pikaaja
lise kasupereks olemise kogemuse
ga Ly Sova.

Kuidas tugiteenuseid
taotleda?
Tugiteenuste taotlemiseks on mitu
võimalust. Esiteks võib pöörduda
Sotsiaalkindlustuameti asendus
hoolduse koordinaatorite Elen Kin
nepi (5393 6428; Elen.Kinnep@sot
siaalkindlustusamet.ee, eestikeelne
teenindus) või Anna Vorobjova
(5393 9218; Anna.Vorobjova@sot
siaalkindlustusamet.ee, venekeelne
teenindus) poole. Teine võimalus
on võtta otse ühendust MTÜ Oma
pere projektijuhi Liis Saarnaga
(5689 0150 või info@omapere.ee)
või Lõuna piirkonna tugiteenuste
koordinaatori Kadi Annukiga (5650
2706 või kadi@omapere.ee).
Lõuna piirkonna kasuperedele
algavad märtsis veebikovisioonid.
Täpsem info nii kovisioonide kui
tugigruppide ja lühikoolituste koh
ta on leitav MTÜ Oma pere kodu
lehel www.omapere.ee rubriigis
„Nõustamised/koolituskalender“.

lõplikuks numbriks kujunes 34
inimest, keda vaktsineeriti samuti
AstraZeneca vaktsiiniga.
Siia lisanduvad veel ka need
70-aastased või vanemad inime
sed, keda selle aja teadmise järgi
pidime vaktsineerima Moderna
või Pfizeri vaktsiiniga.
Kõik need inimesed, kes said
vaktsiini Elva haiglas, saavad
SMS-i ja eesti.ee e-aadressi kaudu
teavituse järgmisest vaktsineeri
mise ajast.
Palume sellega seoses kõigil
neil, kel ei ole eesti.ee portaalis
oma e-aadressi päriselt kasutata
vale e-aadressile veel ümber suu
nanud, seda kindlasti teha.
Olgem terved ja hoidkem tei
neteist !
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Elva vallas pesitsevatest vareslastest
Saabumas on kevad ning
sellega tulenevalt asuvad
ka vareslased (kaelus
hakid, künnivaresed ja
hallvaresed) kogune
ma ja pesasid tegema.
Künnivares on väga
hästi kohanenud inimes
te läheduses elamisega
ja Elva valla tiheasus
tusaladel häirivad just
nemad linnakodanikke.
MARGIT BERG-JÜRGENS
KESKKONNASPETSIALIST

K

ünnivareste puhul on te
gemist rändlindudega,
kes saabuvad meile veeb
ruaris-märtsis ning lah
kuvad novembris. Nemad pesitse

KÜNNIVARES ON VÄGA HÄSTI KOHANENUD
INIMESTE LÄHEDUSES ELAMISEGA.

vad kolooniates üldjuhul parkides,
kalmistutel ning põldudevahelistes
puistutes.

Miks vareslased linna
tulevad?
» Mitmekesine toiduvalik (lahti
sed prügikastid ja mahavisatud
toidujäätmed);
» Lai elupaikade valik (suurte
õõnsustega pargipuud ja katuse
alused);

Foto: Pixabay

» Puuduvad looduslikud vaenla
sed.
Linnud ei tee inimestele otseselt
kahju peale ümbruse reostamise
oma väljaheidetega ja õhtuste ko
gunemiste käigus põhjustava mü
raga.
Vareslaste tõrjumiseks linna
keskkonnas ei ole väga suure ula
tusega ja pikaajaliselt mõjusalt
toimivaid meetodeid. Ka pesade ja
munade eemaldamisel või kahjus

tamisel ei ole olulist mõju, sest pe
sad või kurnad taastatakse kiiresti
ning lärm ja inimese häirimine võib
isegi suureneda. Puude hulga vä
hendamisega ei ole elanikud nõus.
Pesade eemaldamisel peab arvesta
ma, et linnud on järjepidavad ning
ehitavad paari päevaga uue pesa,
mistõttu tuleb pesasid eemaldada
lühikese aja jooksul väga tihti.
Lindude rikkalik toidubaas on
enamjaolt inimtekkeline: prügima
jandus, koerte-kasside toidunõud,
lindude toitmine jne.
Looduskaitseseaduse § 58 lõike
8 järgi võib keskkonnaamet lubada
liigi arvukuse reguleerimise ees
märgil linnumunade korjamist ja
kahjustamist või jahiulukite nime
kirja kuuluvate lindude aasta läbi
laskmist või püüdmist, kui see on
vajalik elanikkonna ohutuse hu
vides, lennuohutuse tagamiseks,
põllukultuuride kahjustamise väl
timiseks, loodusliku taimestiku ja
loomastiku kaitse ning looduslike
elupaikade säilitamise huvides.
Loodus toimib ratsionaalselt ja
ressursse säästvalt. Luues lindudele
ja loomadele turvalisi ja küllusliku

Kuidas olla vastutus
tundlik loomapidaja?
Loomapidamisega kaasnevad mitmed kohustused. Allpool
on toodud ülevaade olulisematest punktides, mida iga
kohusetundlik loomaomanik peab teadma ja järgima.

STEN SAAREKIVI
HEAKORRASPETSIALIST

» Kui pead koera õues, tuleb
koerale muretseda kuut, mis on
ilmastikukindel ja pakub looma
le kuiva varjualust ja kaitset iga
ilmaga.
» Ketis peetava koera kaelarihm
ei tohi olla metallist või liiga
tihkelt ümber looma kaela.
» Lemmikloom tuleb loomaarsti
juures registreerida ja märgis
tada mikrokiibiga. 1. jaanuarist
2022 on kassi ja koera märgista
mine (mikrokiibi paigaldamine)
ja registreerimine kohustuslik
(kiibistada ja registreerida tu
leks enne antud kuupäeva).

» Mikrokiip on kindlaim viis
peremehe tuvastamiseks looma
kaotsimineku korral. See on
väga tilluke, poole riisitera
suurune elektrooniline seade,
mis paigutatakse lemmikloo
ma naha alla. Seetõttu ei saa
mikrokiip ära kaduda või keegi
seda eemaldada. Mikrokiibi sees
on teie lemmiklooma registree
rimisnumber. Kindlasti sisesta
ge registreerimisnumber koos
teiste andmetega ka lemmikloo
maregistrisse llr.ee.
» Vaatamata mikrokiibi ole
masolule on soovitatav panna
lemmikloomale alati ka kaela
rihm, millele on kirjutatud teie
telefoninumber, koera nimi ja
aadress. Looma märgistamine

Allikas: Põllumajandus- ja toiduamet

ja omaniku andmete olemasolu
kaelarihmal võimaldab koera või
kassi leidmisel kiiresti omaniku
ga ühendust võtta ka inimesel,
kellel puudub mikrokiibi lugeja.

» Hoolitsege selle eest, et teie
loom saaks vajalikku arstiabi ja
et ta oleks õigeaegselt vaktsi
neeritud. Marutaudi vastu vakt
sineerimine on kohustuslik.

toitumisvõimalustega keskkonna,
võime olla kindlad, et meie igapäe
vaellu tekivad kaaslased, kellega
meil tuleb paratamatult leppida ja
kes meie elukeskkonda tegelikku
ses rikastavad, isegi kui me esma
pilgul seda nii ei näe.

Mida saab teha
vareslaste tõrjumiseks?
» Ärge jätke biojäätmete kompos
tikaste avatuks (sulgege need
kaanega, et linnud ei pääseks
juurde).
» Ärge toitke!
» Viige pärast lemmikloomade
toitmist toidukausid siseruumi,
et vältida vareslaste kogune
mist.
» Jälgige, et linnud ei pääseks
ületäitunud segaolmejäätmete
konteineritele ligi (ületäitumise
korral hoiusta jäätmeid kinnises
ruumis).

Mida plaanib teha Elva
vallavalitsus vareslaste
tõrjumiseks?
Elva vallavalitsus pöördus Kesk
konnaameti poole sooviga eemal
dada vareslaste pesad enamikest
probleemsetest kohtadest Elva lin
nas.

» Selleks, et vältida loomade
sobimatud paljunemist on
võimalus lasta veterinaaril teha
lõikus, mille tulemusel loomad
enam järglasi ei saa. Selline
operatsioon ei mõju lemmikule
halvasti, loom muutub rahuli
kumaks. Kassid ja koerad ei kipu
hulkuma ning neil kaob vajadus
igale poole pissides lõhnamärke
jätta. PS! 22.02–31.03 on Elva
loomakliinikus (Kesk tn 17)
koerte ja kasside sterilisee
rimine ja kastreerimine 10%
soodsam.
» Tiheasustusega alal jalutamisel
peab loom olema alati rihmas
tatud, hoidmaks ära looma sat
tumist näiteks autoõnnetusse.
Jalutada oma looma rihma otsas
on oluline ka selleks, et loom ei
häiriks kaaskodanikke ja teisi
loomi.
» Koristage alati oma looma järelt.
Selleks võtke koeraga jalutama
minnes kaasa väike kilekott,
kuhu saate korjata oma looma
väljaheite, et see hiljem prügi
kasti visata. Pidage meeles, et
vastav kohustus on ette nähtud
valla koerte ja kasside pidamise
eeskirjas ning selle eiramine on
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Keskkonnaameti vastuskirja sel
gitus: ”Kui eemaldada taotluses
märgitud aladelt pesad, ehitavad
vareslased uued pesad eemaldatud
kohtade lähedusse või hoopis uu
tesse kohtadesse, mis võivad olla
oluliselt ebasobivamad, kui algne
asukoht. Pesade eemaldamine la
hendab probleemi vaid lokaalselt,
kuid suunab selle kõrval olevatele
aladele. Künnivarese kolooniate
lõhkumise ehk pesade eemaldamise
kogemused Kohila alevikus, Pärnu
ja Viljandi linnas näitavad, et ühe
koloonia asemel tekib palju väike
seid ja seetõttu kolivad nad väikse
matesse puudetukkadesse, mis tihti
asuvadki just eramute ja korterela
mute vahetus läheduses. Keskkon
naamet soovitas Elva vallavalitsusel
sügavalt analüüsida praeguste ko
looniate asukohti – kas kogu linna
territooriumi mõistes on tegu ikka
gi kõige vähem häirivate asukohta
dega ja kolooniatel võiks lasta seal
rahulikult püsida? Kolooniad suure
matesse metsatukkadesse kindlasti
ei koli ja Keskkonnaamet ei väljasta
lube pidevalt uutest kohtadest ko
looniate eemaldamiseks.”
See tähendab, et Keskkonnaamet
ei andnud vallavalitsusele nõusole
kut nii laiaulatuslikuks tööks.
Vallavalitsus tutvus teiste oma

valitsuste kasutatud meetoditega
pesade eemaldamiseks, mis on pa
raku alati nurjunud. Kuna soovi
sime siiski probleemile lahenduse
leida, võtsime katsetuseks väikse
ma ala, et vaadata, kuhu vareslased
suunduvad, kui neid järjepidevalt
tõrjuma asuda. Uus luba pesade ee
maldamiseks küsiti kõige hädava
jalikumale kohale: Elva linnas, Elva
gümnaasiumi Puiestee tänav 2 ja
Nooruse 10 katastriüksustel.
Keskkonnaamet andis oma
nõusoleku pesade eemaldamiseks
tingimusel, et pesasid eemalda
takse järjepidevalt (kui eemalda
tud pesa asemele on ehitatud uus,
tuleb see kohe eemaldada), ning
pesade eemaldamise tulemuslikku
sest teavitatakse Keskkonnaametit.
Pesad, kust leitakse lindude mune,
hävitada ei tohi ning need pesad
säilitatakse.
Elva vallavalitsus tellib pesade
eemaldamise arboristidelt. Tööde
teostamise aeg sõltub ilmastikust,
kuid tööd algavad orienteeruvalt
22.03.2021.
Lisaküsimuste korral palume
pöörduda
keskkonnaspetsialist
Margit Berg-Jürgensi poole telefo
nil 53052500 või heakorraspetsia
list Sten Saarekivi poole telefonil
5886 1600.

karistatav rahatrahviga.
» Kadunud lemmikloomi saab
otsida Tartu koduta loomade
varjupaiga kodulehelt või tele
fonil 5333 9272. Kui varjupaigal
looma kohta teavet ei ole, võta
ühendust vallavalitsuse heakor
raspetsialistiga telefonil 5886
1600.
» Tegelege oma loomaga iga päev
ning võimalda talle piisavalt lii
kumist. Kui te hoiate koera õues
ketis, siis käige temaga vähe
malt kord päevas jalutamas, sest
ka loomal peab olema vaheldust
ning see aitab rahuldada tema
loomupärast uudishimu. Eriti
oluline on loomaga tegelemi
ne looma noores eas, kuna see
aitab loomal sotsialiseeruda
ning määrab paljuski, milliseks
kujuneb looma iseloom. Seetõt
tu pole näiteks kutsikaeas koera
ketis pidamine soovitatav.
» Kui te soovid oma ellu uut
lemmiklooma, siis külastage
kindlasti kodutute loomade
varjupaika, kus ootavad vastu
tustundlikku ja armastavat pe
remeest paljud kodutud loomad.
Enne lemmiklooma võtmist,
olgu selleks kass, koer või mõni

muu loom, uurige selle looma
pidamise kohta võimalikult
palju välja ning veenduge, et te
suudate talle vajalikku elukesk
konda pakkuda.
» Hoolitsege oma lemmiklooma
eest kogu tema elu jooksul.
Arvestada tuleb sellega, et kassi
keskmine eluiga on 17 aastat
ning koera keskmine eluiga on
12 aastat.
Kasside ja koertega seotud problee
mide korral palume pöörduda Elva
valla heakorraspetsialisti Sten Saa
rekivi poole tel 5886 1600 või sten.
saarekivi@elva.ee
Kui märkate hulkuvat looma:
1. Esmaspäevast reedeni kell
8–16.30, võtke ühendust telefo
nil 5886 1600 või sten.saare
kivi@elva.ee.
2. Töövälisel ajal ja nädalavahe
tusel, kui ohus on inimese või
looma tervis ja elu, tuleb helis
tada häirekeskusesse numbril
112.
3. Vigastatud või linna eksinud
metslooma leidmisel tuleb he
listada keskkonnainspektsiooni
ööpäev läbi töötaval valvetele
fonil 1313.

KODULUGU

Meenutades Elva uisuradu
Elva uisurajad, mis tekkisid 1950. aastatel
Arbi ja ka Verevi jääle, on kaunis mälestus ajast,
mil kiiruisutamine oli Eestis popp ning seda
harrastati ka Elvas.

M

eie kuulsa treeneri Jüri
Kalmuse sõnul (“Ants
Antsonit meenutades”,
Elva Postipoiss, 7. november 2015)
peeti 1957.–1962. aastal kõik Eesti
kiiruisutamise võistlused Elvas.
Alles 1963. aastal koliti võistlused
Sillamäele üle.

Richard Anton ja Ants
Antson
Kui rääkida Elva uisuradadest,
peab kindlasti meenutama kah
te meest. Üks neist oli Richard
Anton. See Valgjärvel sündinud
legendaarne spordiametnik oligi
Elva uisuradade isa. Richard püs
titas 1931.–1939. aastal Võrumaa
rekordeid viiel kergejõustikualal.
Sportlase ja eestvedajana viis ta
Valgjärve atleetide meesrühma
esimeste Eesti Mängude võimle
mispidustustele.
Sõja algul mobiliseeriti Ric
hard Punaarmeesse. Kui hiljem
upitasid paljud tema rindekaas
lased oma mina-aastatega aina
rohkem, siis tema ei osalenud
kunagi nende vaidlustes ega
arutlustes.
Siinkirjutajat lausa vapustas
oma aususega Richardi kreedo:
“Kui sa alatult reedetud oled, siis
pea parem lõuad. Sest Eesti riik
ju ametlikult Teises Mailmasõjas
ei osalenud. Vabariik ja Kaitsevä
gi olid juba enne sõda alistatud
ja likvideeritud. Isamaa eest aus
eesti mees ausalt sõdida enam ei
saanud.”
Kalju Aigro oli 1951.–1982. aas
tal Nõo keskkooli direktor, kes oli
1938. aastal külaliseks Antonite
Hauka talu sisseõnnistamisel
Valgjärvel. Tema on meenutanud
kohtumist Richardiga sõja lõpul
tagavarapataljonis. “Vaatasin, et
üks habemik kirjutab seal naril
midagi. Aga näpp on tal puru,
täpselt nagu Richard Antonil.
Otsast haamriga pikuti lõhki
löödud. Mina siis küsin: “Kas
Richard?” Tema vastu: “Mina jah.
Kalju, kurat! Tere, kurat!”…
1946.–1948. aastal oli Richard

Anton Valgjärve valla kultuurha
riduse instruktor ning seejärel,
1948.–1950. aastal, Otepääl sõja
lise ja kehalise kasvatuse õpetaja.
Anton kolis Elvasse elama 1949.
aastal. Linnapildis hakkas ta
kohe silma eriliselt sirge ja uhke
ehk, nagu Elvas öeldi, ohvitseri
hoiakuga.

Anton tegi elutöö
Elvas
Oma elutöö tegigi mees ära El
vas. Ta oli siin viis aastat kehalise
kasvatuse õpetaja, seejärel seitse
aastat Elva rajooni spordikomi
tee esimees. 196.3–1966. aastal
oli ta spordiinstruktor ning pä
rast seda 22 aastat Elva staadioni
meister.
Anton asutas Eesti väikelin
nade spordinõukogu ja oli 1965.–
1993. aastal selle esimees.
Nelikümmend aastat kandis
mees Elvas hoolt normaalmõõt
metega kiiruisutamisraja valami
se eest. Ta oli ka ise tegev kiirui
sutamiskohtunikuna.
Richard Anton pälvis 1938.
aastal Kotkaristi teenetemärgi
hõberisti ja täpselt 50 aastat hil
jem Elva aukodaniku nimetuse.
2008. aastal kirjutas Ville Sonn
temast raamatu “Richard Anton:
Elva raudne spordihing”.
Elva kuulsa uisuraja eeltulija
oli Otepääl Richardi rajatud Vi
rulombi liuväli. Terve kooliga ha
kati seal “poognaid” tegema. Siis
tuli Elva.
Spordimees Rudolf Põder: “Oli
parajasti 1949. aasta sügissuvi,
augusti lõpp. Mängisime Elva
raudteejaama lähedal võrkpalli.
Keegi Konguta mees läks män
gust välja, sest tal oli vaja koju
saada. Platsile ilmus uus, Elva
jaoks jumala võõras mees. Juba
palli esimestes tõstetes oli see
mees väga hea! Kui siis veel võõ
ra mehe esimene ründelöök tuli,
oli vastaspoole mängijate naeru
jume nagu peoga pühitud. Mõne
aja pärast teadsid kõik Elva spor
disõbrad, et Otepäält on tulnud

üks mees, kes tahab spordielu
siin kõrgemale tasemele tõsta.
Ta olevat Otepää täitevkomitee
esimehe ametikohast keeldunud.
Pärast keeldumist aeti ta siis El
vasse kooli kehalise kasvatuse
õpetajaks.”
Kõige rohkem jäi Richard elva
lastele meelde just talviti liuvälja
ja uisuraja hooldamisega. Jää ol
nud eriti libe. Tal oli oma “jääma
sin” – jalastel poolteisetonnine
tünn veega ja selle juurde käiv
aukudega toru!
Richard pidas Elva lähistel
talu, millel oli huvitav nimi –
Tinakontsa. Seal ta pidas lehmi,
sigu ja kanu ning vedas iga päev
Elvasse piima.

Talvine elvakas Ants
Antson
Kirsina tordil peame rääkima
mehest, kes pani Elva uisurada
del oma hiilgavale spordikarjää
rile aluse. See oli Ants Antson.
Tallinna poiss ja talvine elva
kas Ants Antson tõi kuldmedali
1964. aastal Innsbruki taliolüm
piamängudelt 1500 meetri kiirui
sutamises. Antsu arvele läks ka
maailmarekord, mille ta püstitas
Oslos 11. veebruaril 1964 (3000 m
distantsil 4.27,3).
1964. aastal tunnistati Antson
maailma parimaks kiiruisuta
jaks ja ta pälvis Oscar Mathiseni
eriauhinna. Ta kuulutati 1964.
aastal ka Eesti aasta sportlaseks
ning samal aastal sai mees Nõu
kogude Liidu ordeni Austuse
märk.
2001. aastal lisandus autasu
dele Eesti Punase Risti II klassi
teenetemärk, kaks aastat hiljem
riiklik elutööpreemia spordi alal
ning 2006. aastal EOK teenete
märk.
Ants Antsonit seob Elvaga
aastatepikkune talvine harjuta
mine siinsete järvede jääl ning
just siin püstitas ta Eesti rekordi
10 000 m distantsil. Palju aastaid
oli Ants ka Elva suvekülaline –
tema suvila asus endises Puka
vallas Ametimäel.
Kalju Hook
Koduloo rubriigis kirjutab
Kalju Hook Elva vallaga
seotud inimestest, kohtadest ja
sündmustest.
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Otsused 2.03 istungilt

Maa

Reklaamiload

Määrata Tilga külas Lauripõllu katastriüksuse (69403:001:0083) ja Laurihüti katastriüksuse
(69403:001:0081) piiride muutmisel uutele katastriüksustele koha-aadressid ja sihtotstarbed:
Elva vald, Tilga küla, Lauripõllu, sihtostarve maatulundusmaa; Elva vald, Tilga küla, Tilgamet
sa, sihtotstarve maatulundusmaa.
Määrata Pühaste külas, Tamme katastriüksuse (60801:001:0157) jagamisel kaheks katast
riüksuseks uutele katastriüksustele koha-aadressid ja sihtotstarbed: Elva vald, Pühaste küla,
Tamme, sihtotstarve maatulundusmaa; Elva vald, Pühaste küla, Tammenurga, sihtotstarve
maatulundusmaa.
Määrata Elva vallas Aakre külas, Silmakese katastriüksuse (60801:002:0281) jagamisel nel
jaks katastriüksuseks ja katastriüksuse (60801:002:00282) jagamisel kaheks katastriüksuseks
uutele katastriüksustele koha-aadressid ja sihtotstarbed: Aakre küla, Silmatuka, sihtostarve
maatulundusmaa; Aakre küla, Pikksilma, sihtotstarve maatulundusmaa; Aakre küla, Silma
põllu, sihtostarve maatulundusmaa; Aakre küla, Palutare tee L1, sihtotstarve transpordimaa;
Aakre küla, Silmanurga, sihtotstarve maatulundusmaa; Aakre külaküla, Silmahamba, sihtots
tarve maatulundusmaa.
Määrata Koruste külas, Metsanurga katastriüksuse (69401:004:0336) jagamisel kaheks ka
tastriüksuseks uutele katastriüksustele koha-aadressid ja sihtotstarbed: Elva vald, Koruste
küla, Metsanurga, sihtotstarve maatulundusmaa; Elva vald, Koruste küla, Nurgametsa sihtots
tarve maatulundusmaa.

Anda välja reklaamiluba Maxima Eesti OÜ-le reklaami avalikustamiseks Elva lin
nas, Valga mnt ja Muru tn ristmiku lähedal elektripostil ning Valga mnt linnapiiril
tähtajaga 1. jaanuar 2021 kuni 31. detsember 2021 (ka).

Maa
Määrata Kalme külas asuvate Somelli (69403:004:0209) ja Pöksi-Karu tee L1
(17101:001:0518) piiride muutmisel uutele katastriüksustele koha-aadressid ja siht
otstarbed: Elva vald, Kalme küla, Somelli, sihtotstarve maatulundusmaa; Elva vald,
Kalme küla, Pöksi-Karu tee L1, sihtotstarve transpordimaa.
Määrata Pedaste külas, Solako katastriüksuse (60801:002:0064) jagamisel ka
heks katastriüksuseks uutele katastriüksustele koha-aadressid ja sihtotstarbed:
Elva vald, Pedaste küla, Tammemäe, sihtotstarve elamumaa; Elva vald, Pedaste
küla, Solako, sihtotstarve maatulundusmaa.

Muu
Kiita heaks hajaasustuse programmi raames esitatud projekti „Metsise kinnistu
veepuhastusseadmed“ aruanne.
Korraldada lihtmenetlusega riigihange „Elva spordi- ja puhkepargi projekteeri
mine“ ning kinnitada riigihanke alusdokumendid.
Salle Ritso
vallasekretär

Muu
Tunnistada Elva Vallavalitsuse korralduse nr 48 alusel Rannu rahvamajas II korrusel asuva
mitteeluruumi üürile andmiseks korraldatud avalik kirjalik enampakkumine nurjunuks ning
anda nimetatud mitteeluruum otsustuskorras üürile OÜ-le Metsaliisu kolmeks aastaks.
Kiita heaks hajaasustuse programmi raames esitatud projekti „Mällona veesüsteemile filtri
lisamine“ aruanne.
Lisada Rannu rahvamaja töötajate koosseisu 0,2 koormusega segarahvatantsurühma Kolu
mats juhendaja ning 0,2 koormusega naisrahvatantsurühma Kati juhendaja.
Kinnitada erahuvikoolis osaleja toetuse piirmääraks 2021. aastal 15 eurot kuus õpilase kohta.
Lubada Rõngu lasteaed Pihlakobar direktoril anda 2021. kalendriaasta eest pikemat põhi
puhkust 35 kalendripäeva.
Muuta Elva vallavalitsuse 09.02.2021 korraldust nr 2-3/148 ja suunata Elva valla 2021–2022
huvihariduse ja huvitegevuse kava ühistegevuste realt ''Noorte Kotkaste huviringi tegevuse
alustamine'' 5 000 eurot Rõngu Rahvamaja eelarvesse.
Taganeda Elva vallavalitsuse (müüja) ja Maja Ehitus 24 OÜ (ostja) vahel 15.06.2020 nota
riaalselt sõlmitud võlaõiguslikust lepingust "Kinnistu võlaõiguslik müügileping (omandi üle
andmiseta) ja avaldus eelmärke kinnistamiseks", olulise lepingu rikkumise tõttu ostja poolt.
Anda korteriühistule Elva linn, Kirde 10 toetus jäätmemaja rajamiseks summas 1 800 eurot.
Moodustada Elva valla sotsiaal- ja tervisevaldkonna tunnustamisavalduste laureaatide ot
sustamiseks komisjon koosseisus: abivallavanem Marika Saar, sotsiaal- ja terviseosakonna
juhataja Milvi Sepp, sotsiaalnõunik Alo Rebane, sotsiaalnõunik Rutt Hanni, sotsiaalnõunik
Anneli Lepik.
Kinnitada riigihanke „Elva Tartu mnt ja Hellenurme kergliiklusteede ehitus“ alusdokumen
did.
Maksta alates 1. märtsist 2021 Elva vallavalitsuse teenistujatele ja hallatavate asutuste juhti
dele ning töötajatele haigushüvitist alatest haiguslehe esimesest kalendripäevast 70% teenis
tuja ja töötaja viimase kuue kuu keskmisest töötasust.
Lükata edasi Elva linnas H. Raudsepa 3 kinnistu detailplaneeringu ja Vapramäe 9//11//13
kinnistu detailplaneeringu eskiislahenduse avaliku arutelu korraldamine vähemalt kuni 28.
märtsini 2021 või tähtajani, millal on lubatud avalike ürituste ja avalike koosolekute läbivii
mine.

Reklaamiload
Anda reklaamiluba OÜ-le Marepleks reklaami avalikustamiseks aadressil Elva, Tartu mnt 27d
kinnistu haljasalal tähtajaga 1.01.2021 kuni 31.12.2021 (ka).
Anda reklaamiluba Elva Tarbijate Ühistule reklaami avalikustamiseks aadressitel Elva, Käo
tee 2 ja Tartu mnt 27d tähtajaga 1.01.2021 kuni 31.12.2021 (ka).
Anda reklaamiluba AS-le Alexela Oil reklaami avalikustamiseks aadressil Elva, Tartu mnt ja
Kirde tn ristmiku haljasalal tähtajaga 1.01.2021 kuni 31.12.2021 (ka).
Salle Ritso
vallasekretär

ELVA VALLAVALITSUSE INFO

Detailplaneeringu algatamine
Vallavalitsus algatas 23. veebruaril Rõngu alevikus Valga mnt 4a ja Pagari põik
kinnistute detailplaneeringu. Koostamise eesmärk on alal kehtiva detailplanee
ringu muutmine, ala ümberkruntimine, ehitusõiguse määramine Rõngu Pagari
tootmise laiendamiseks, juurdepääsude, parkimise ja haljastuse põhimõtete mää
ramine. Pagari põik 11 krundil ehitusõiguse määramine üksikelamu püstitamiseks.

DETAILPLANEERINGU ALA

Allikas: Maa-amet

Vallavalitsus otsib arendusspetsialisti
Elva vallavalitsus otsib oma meeskonda arendusspetsialisti, kelle ülesanne on
arendusalaste projektide koordineerimine Elva vallas. Kandideerimise tähtaeg
on 28. märts 2021 (k.a). Lisainfo: www.elva.ee/toopakkumised
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Kutse: osale LinkedIn'i praktilise
kasutamise mentorprogrammis
LinkedIn on maailma suurim ärivõrgustik. Selle 700 miljonist kasutajast külastavad ligi
pooled lehte iga kuu, kusjuures 45 protsenti külastajatest on ettevõtete juhid ja otsusta
jad. LinkedIni eesmärk on olla B2B ehk ärisuhtlusele suunatud kanal. See annab võima
luse hoida end kursis uute trendide, põnevate tehnoloogiate ja laienemisvõimalustega.
Programmi on oodatud tegevjuhid, turundusjuhid, müügijuhid ja personalijuhid, kes
soovivad oma brändi kasvatada, leida rahvusvahelisi kontakte ja uusi koostööpartnereid
või kes on huvitatud LinkedInis värbamisest. Osaleja peab olema valmis iga päev Linke
dIni panustama 10–20 minutit, sest järjekindel LinkedIni kasutamine aitab programmis
õpitut paremini kinnistada.
Koolitaja: Indrek Põldvee, ehk mr LinkedIn Eesti, LinkedIn entusiast, B2B Growthi
asutaja ja tegevjuht – ainus LinkedInile keskendunud agentuur Baltikumis.
Mentorprogramm korraldatakse veebis kolme kuu jooksul ning see sisaldab 16h kooli
tusi, videoid, kodutööde auditeid ja konsultatsioone. Vajadusel saab abi copywriter’itelt.
Gruppi mahub 12 osalejat, et mentor jõuaks igaühega personaalselt tegeleda.
Esimene koolitus-, kohtumispäev: 26. märtsil kell 10–12.30
Mentorprogrammi tulemusena osaleja:
» mõistab isikliku ja ettevõtte brändi olulisust LinkedInis ning oskab seda arendada;
» isiklik bränd on professionaalne ning vastab müügistrateegiale;
» teab LinkedIni müügivõimalusi, oskab lisada kontakte ja kirjutada
kontaktisõnumeid;
» oskab efektiivselt LinkedIni tööriistu kasutades leida uusi partnereid;
» oskab LinkedInis korrektselt postitada ja olla nähtav;
» aktiivse osaluse korral on leidnud endale uusi kliente ja partnereid.
Täiendav info ja registreerumine Tartu ärinõuandla kodulehel arinouandla.ee.
Registreerumistähtaeg on 24. märts.
Kogu koolitusprogrammi tasu: 160 € osaleja kohta (koolituse väärtus osaleja kohta
2100 €).
Kontakt:
Elo Mets
elo@arinouandla.ee
tel 511 3932
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11

12

Elva valla leht

22. märts 2021

Nr 90

TEATED
KUULUTUSED
Müüa piiratud koguses tahedaid kütte
puid. Elva varahaldus. Info telefonil 5333 0116
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
Kasumetsa küttekontor: erinevat sorti
kvaliteetsed küttepuud veoga. Tel 529 2305.
www.kasumetsa.ee
Müüa lõhutud küttepuid koos veoga.
Tel 509 3453
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
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
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
Saeketaste ja -kettide teritus ja parandus.
Höövliterade teritus. Tel 5198 4130
Ohtlike puude raie ja hooldus.
Tel 5686 6157
Ostan metsa- ja põllumaad. Tel: 552 7322

Ohtlike puude langetamine ja hooldus.
Viljapuude lõikus, okste ja lehtede äravedu.
www.igihaljas.ee, tel 5650 1649
Tammepalk Grupp OÜ ostab üraski
kahjustusega ja lehtpuu metsa raieõigust,
omanikule hea hind, 28-aastane kogemus,
kvaliteetne loodussõbralik töö. Tamme
palk@gmail.com, tel 510 9827
Ostan kasvavat võsa – kraavid, põlluääred,
sood, metsaalused, valgustus ja harvendus
raie. Hea hind, väga kvaliteetne käsitöö. Tel
510 9827, tammepalk@gmail.com

Tervitame uusi
ilmakodanikke!
Marta Jüris

Aleks Parkel

Andre Sillaste

Frederik Kovaljov

Martin
Mogilenskihh

Johanna
Salumaa

sündis 13.02.2021
sündis 15.02.2021

sündis 19.02.2021

sündis 23.02.2021

Rasmus Dõrda

sündis 05.03.2021

sündis 04.03.2021

Elva vald mälestab

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

Aare Põlluste

Vladimir Sarman

Valentina Platonova

Soovin osta Elva linna maja või krundi.
Rando 5564 6368

Johannes Kõrve

Ruth Oberschneider

Ele Karu

Korvtõstuki teenused. Ohtlike puude lõi
kus, okste purustamine, äravedu jne. Veo
teenus B-kat kallur-kraanaga. Kraana 6m +
400kg (olemas palgihaarats). Oksapurustaja
rent. Tel 55977007, www.tlo.ee

Ants Kaarna

Hilju Pedak

Aino Eichelmann

Kärjepõhjad. Tel 5595 1141, Raivo (Elva
põhja 6)
Bosch autodiagnostika, varuosade müük,
sõiduautode remont ja hooldus (hammas
rihmade vahetus; veermiku, pidurite hool
dus ja remont jne). Elva. Tel 5597 7007
Otsin abilist aiatööde tegemiseks.
Tel 5383 8414
Kolimisteenus, transportteenus, kuller
teenus. Soodsad veod Elva-Tartu-Tallinn-
Elva. Vedu Jäätmejaama. Kasutatud asjade
ost ja müük. Tel 505 6425

03.09.1945-24.02.2021
06.09.1953-24.02.2021
19.03.1938-27.02.2021

20.10.1949-01.03.2021

08.01.1927-04.03.2021

Sügav kaastunne
Ester Paap'ule perega
isa ja vanaisa

Vladimir Sarman
kaotuse puhul.
Daily, Piret, Hele.

Südamlik
kaastunne lähedastele

lahkumise puhul.
Meelespea praegused ja endised
tantsijad, juhendaja Leelo.

Elva külje all asuv Tartumaa Tervisespordikeskus

11.11.1940-04.03.2021

29.11.1928-02.03.2021

Hilju Pedak

Kevadtuultega läksid Sa teele,
kõrgete tähtede taha.

võtab oma meeldivasse kollektiivi tööle

Hilju Pedak

TOAT E E N IJA / KO RI STA JA

Mälestame kauaaegset kaaslast
tantsurühmast „Meelespea“. Aval
dame kaastunnet lastele peredega.

TÄPSEM INFO TEL. 527 3831 JA TERJE@TEHVANDI.EE

Miita, Liidia, Luule, Helgi, Galina,
Eevi, Eha, Hele, Ellen, Hulda, Elli,
Vilma ja Mare-Mall.

Elva valla leht

sündis 03.03.2021

28.11.1938-05.03.2021
27.06.1928-09.03.2021

Sügav kaastunne omastele
sõbraliku ja elurõõmsa

Hilju Pedak’u
kaotuse puhul.
Mälestavad naabrid, sõbrad ja
tuttavad Elvast Põllu tänavalt.

Unustamatut kallist õde

Aino Eichelmann
27.06.1928 – 09.03.2021
leinab ja avaldab kaastunnet
lahkunu perekonnale
õde Eha laste ja lastelastega.

Avaldame sügavat
kaastunnet Mardile, Ainile
peredega kalli ema, vanaema,
vanavanema

Hilju Pedak
kaotuse puhul.
Sõbrad Lepa tänavast.
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