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Elva valla leht
Vallavalitsus analüüsib ujula
alternatiivseid asukohti
Elva vallavalitsus on

ranna
hoone ehitamise vastu ei
tuntud huvi. Tänaseks kehtestatud
planeering annab meile võimaluse
ehitada sinna rannahoone koos
ujulaga, kuid see ei ole kindlasti
ainus võimalus,“ ütles ta.

otsustanud jätkata
Elva ujula ehitamise
finantsperspektiivide ja
võimalike alternatiivsete

Analüüsi tutvustatakse
mai lõpus

asukohtade analüüsiga.

E

lva abivallavanem Kertu
Vuks ütles, et vallavalit
sus soovib ujula loomisel
leida sobivaima lahendu
se arvestades sealjuures ka elanike
arvamusega. “See on väga posi
tiivne, et selle teema vastu on nii
suur huvi ja et see läheb inimestele
korda. Seetõttu oleme otsustanud
veelkord kaaluda erinevaid võima
lusi ujula rajamiseks arvestades
elanike arvamuste ja tähelepane
kutega.”

Analüüsitakse erinevaid
asukohti
Kohalikes portaalides on esinetud
mitmete
erinevate
arvamus
avaldustega ning selleks, et lõplik
asukohavalik oleks argumenteeri
tud ja Elva valla elanike jaoks põh

ARUTATAKSE UJULA VÕIMALIKU ASUKOHA ÜLE KA
ELVA SPORDIHOONE LÄHEDUSES.

jendatud, analüüsitaksegi erineva
te asukohtade plusse ja miinuseid.
Verevi rannaala detailplaneering
algatati 2,5 aastat tagasi ning selle
koostamise ajal said kõik elanikud
oma arvamust mitmeid kordi aval
dada ja seda võimalust ka kasutati.
„Meie jaoks on väga oluline, et enne
lõpliku otsuse langetamist oleksid
kõikide variantide plussid ja mii
nused läbi kaalutud. Keskendume

Foto:
Kayvo Kroon

peale Verevi rannaala veel ka Elva
spordihoone lähedusele ja teistele
võimalikele asukohtadele,“ sõnas
Vuks.
Elva vallavanem Heiki Hansen
ütles, et kuu alguses vallavolikogus
kehtestatud Verevi rannaala detail
planeering on võimalus ja mitte
kohustus. „Verevi ranna varasem
rannahoone detailplaneering sei
sis aastaid kasutuseta ning ainult

Aita oma kodukoht
prügist puhtaks teha
MTÜ Perekas ja Elva vald
kutsuvad kõiki ka sel aastal
oma kodukandist hoolima.

V

õtke liikuma minnes (nt
ka Elva miljonisse kilo
meetreid kogudes) kaasa
prügikott ning korjake teele jääv
prügi üles.

Foto:
KOTITÄIS PRÜGI
KÕIGEST 2 KM PEALE. Triinu
Paas

Hanseni sõnul ei tähenda detail
planeeringu kehtestamine auto
maatselt hoone ehitamist, vaid see
annab võimaluse selle ala arenda
miseks. “Praegu tehtavad analüüsid
on muu seas vajalikud ka selleks,
kui Verevi rannaala hoonestus
õiguse seadmisega soovitakse edasi
minna,” lisas vallavanem.
Vallavalitsus plaanib analüüsi
tutvustada mai lõpus ning tut
vustamine toimub nii vallavoliko
gus kui ka volikogu komisjonides.
Analüüsi kokkuvõte avaldatakse ka
valla kodulehel ja tutvustamiseks
korraldatakse kõikidele huvilistele
avalik arutelu.
Lisainfo:
Heiki Hansen, vallavanem
heiki.hansen@elva.ee / 527 3646
Kertu Vuks, abivallavanem
kertu.vuks@elva.ee / 5813 7086

Hoolime ja teeme Elva 
valla
mõnusaks puhtaks paigaks, kus
elada. Jäädvustage pilt ja laadige
see Facebookis 
sündmuse „Elva
koduvalla heaks 3“ lehele üles
ning innustage ka teisi o
 salema.
Sündmuse leiab Facebooki lehelt
Elva koduvalla heaks 3.
Kuidas ohutult prügi kokku
korjata? Tuletame meelde mõned

26. APRILL 2021, NR 92
infoleht@elva.ee
elva.ee / 730 9882
facebook.com/elvavald

LÜHIDALT
DISCGOLFI
MÄNGIJAD
KOGUSID RAHA

J

uba teist aastast korral
das kohalik Elva discgol
fiklubi heategevusliku
võistluse Elva valla vähekind
lustatud laste huvitegevuse
toetuseks. Võistlus toimus 7.
veebruaril ning kõigi 90 män
gija osalustasud läksid heate
gevusse, lisaks veel Grip & Rip
discgolf loosimängu pileti
rahade tulu. Kokku koguti
800 eurot, mis anti üle Elva
vallavalitsusele. Heategevusli
ku ürituse toetajad olid lisaks
Prodigy Disc, Fat Burner ja
Wabrik.
Koostöös haridus- ja laste
kaitsemeeskonnaga leiti, et
raha võiks liikuda väikeste
maakoolide kaudu laste hu
vitegevuse toetamiseks. Kuigi
toetuse kasutamise eelduseks
ei olnud otseselt sportliku
huvi
tegevuse vahendite soe
tamine, siis hea meel on tõde
da, et nii Palupera kui Kongu
ta koolid otsustasid uuendada
just spordivahendeid ning
Konguta koolis on plaan raja
da väikestele lastele discgol
firada, et tekiks alale ikkagi
järelekasvu.

reeglid seoses praeguse olukorra
ga riigis:
» Koroonaviirusesse haigestu
nud inimene peab püsima
kodus kuni tervenemiseni.
» Hoia teiste inimestega vähe
malt kahemeetrist vahemaad.
» Maha visatud praht korja kind
lasti üles kinnastega ja pane
kohe prügikotti.
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ELVA VALLA INFO

Avaneb eramute fassaadide
ja piirdeaedade värvimise
toetuse taotlemise voor
Sel aastal on Elva vallas
fassaadide ja piirde
aedade värvimiseks või
malik toetust taotleda
perioodil 26.04.–26.05.
Taotluse saab esiatada
elektrooniliselt Elva
valla e-taotluste kesk
konnas SPOKU.

T

oetus on üldjuhul mõel
dud elamute fassaadide
ja piirdeaedade värvi
uuendamiseks Elva valla
haldusterritooriumil üldplaneerin
guga määratud tiheasustusaladel.
Tähelepanu tuleb pöörata muu
datusele, mis võimaldab sel aastal
toetust anda ka valla hajaasutuse
ga alal asuva elamule ja/või elamu
piirdeaia värvimiseks tingimusel,
et see elamu või piirdeaed on olu
line objekt. Objekt võib olla näi
teks terviklikult säilinud autentne
taluhoone ja selle piire, või muu

TOETUS ON MÕELDUD ELAMUTE FASSAADIDE JA
PIIRDEAEDADE VÄRVI UUENDAMISEKS.

taoline, mis on avalikust ruumist
hästi vaadeldav ja annab välimuse
parendamisel piirkonnale lisand
väärtust.
Toetuse suurus on fassaadide
värvimisel kuni 50% värvi mak
sumusest. Eramu värvimisel on
toetuse suurus maksimaalselt 200
eurot ning korterelamu värvimisel
maksimaalselt 400 eurot. Piirdeaia
värvimise puhul makstakse toetust
kuni 50% värvi maksumusest, kuid

Foto: Envato

mitte rohkem kui 100 eurot.  
Toetuse eesmärk on Elva valla
avaliku ruumi visuaalse pildi kor
rastamine ja meeldiva elukesk
konna loomine. Tutvu Elva valla
elamute ja piirdeaedade värvimise
toetuse andmise korraga valla vee
bilehel www.elva.ee/toetused1.
Küsimuste korral palume pöör
duda vallaarhitekti poole:
Jaanika Saar, tel 53 481 114 või
e-aadressil jaanika.saar@elva.ee.

Elva linnas, Tartu mnt 1 korteriomandi nr 2
kirjalik enampakkumine

E

lva vallavalitsus müüb avalikul kirjalikul
enampakkumisel Elva linnas asuva korterio
mandi Tartu mnt 1-2 (17007:001:0042), siht
otstarve 100% elamumaa, suurus terviksuurusest
947 m², 384/758 mõttelist osa.
Kinnistul asub kahe korteriga väikeelamu, kus on
ahiküte, elektriühendus 1x220A (10A), puudub nii
veevarustus kui ka kanalisatsioon, kuid ÜVK liitu
mispunkt on ca 10 m kaugusel.
Müüdav korteriomandi üldpind on 38,4 m² –
kööktuba ja magamistuba, kuivkäimla, kuur, kõik
on ühe katuse all. Küttekolded ja korter on amor
tiseerunud.
Kinnistu enampakkumise müügihinna algsuurus on 30 600 eurot.
Avaliku kirjaliku enampakkumise tingimustega
saab tutvuda valla veebilehel elva.ee/vallava
ra-muuk, kust leiab ka vormi pakkumuse esita
miseks. Enampakkumise tagatisraha 3 060 eurot
tuleb tasuda hiljemalt 25. mail 2021. Vormikohane avaldus enampakkumisel osalemiseks koos
lisa
dokumentidega tuleb esitada kirjalikult

VALLAVALITSUS MÜÜB ELVAS,
TARTU MNT 1, KORTERI NR 2.

Foto: erakogu

kinnises ümbrikus, märkega „Tartu mnt 1-2 pakkumus“ hiljemalt 25. mail 2021 kell 9 Elva valla
valitsusele aadressile Elva linn, Kesk 32, 61507 kas
tähitult, lihtpostiga või käsipostiga vallamaja trepil
asuvasse postkasti.
Pakkumiste avamine toimub 9.15 Elva vallamajas.
Lisainfo: Terje Korss
tel 5302 0888 või terje.korss@elva.ee

LÜHIDALT

 uvelaagrite soodus
S
tuusikute taotlemine

V

alla lastekaitsespetsialistid võtavad vastu taotlusi
soodustuusikute saamiseks noortelaagritesse.
Valgemetsa noortelaagrisse on Elva valla lastele on
broneeritud 5.–11. august 2021 vahetusse 45 tuusikut, laagrisse oo
datakse lapsi vanuses 7–14 aastat.
Veski noortelaagrisse on Elva valla lastele on broneeritud 9.–14.
august 2021 vahetusse 20 tuusikut, laagrisse oodatakse lapsi vanu
ses 8–15 aastat.
Eelisjärjekorras saavad tuusikuid kolme- ja enamalapseliste ning
toimetulekuraskustes perede lapsed.
Avaldused tuleb esitada Elva vallavalitsusele hiljemalt 31.
mail.
Täpsemat teavet jagavad piirkondlikud lastekaitsespetsialistid:
» Eve Jõgi (Elva linn): 527 0561 / eve.jogi@elva.ee
» Laura Kuusk (Elva linn, Käärdi, Palupera, Uderna, Hellenurme,
Kirepi, Kalme, Käo): 5381 8871 / laura.kuusk@elva.ee
» Janeli Nielson (Rannu ja Rõngu piirkond): 505 1707 / janeli.
nielson@elva.ee
» Hille Deede (Puhja ja Konguta piirkond): 5919 1693 /
hille.deede@elva.ee

UUS AMETNIK
ELVA VALLAVALITSUSES

Arengu- ja planeeringuosakonna juhataja –
Veiko Sepp

V

eiko asus Elva vallavalit
susse tööle aprilli alguses
vabanenud osakonnajuhata
ja kohale.
Veiko juhib arengu- ja planee
ringuosakonna tööd ning
tema ülesanne on valla
arengu põhisuundade
kavandamine, arendus
projektide elluviimine
ja valla ruumilise pla
neerimise korralda
mine.
Ta koordineerib
Foto: Merilyn
valdkondlike projek
VEIKO SEPP.
Säde
tide koostamist, ava
likustamist ja tutvustamist, koostöövõrgustike tegevust. Peale
selle kuulub tema tööülesannete hulka e-teenuste arendamine ja
selle valdkonnaga seotud projekte koordineerimine ning turismi
majanduse arengu, valla turismialase teabe kogumise ja levitami
se koordineerimine.
Veiko on varasemalt töötanud Tartu ülikooli sotsiaalteaduslike
rakendusuuringute keskuses ja konsultatsioonikeskuses Geomedia
regionaalse arengu ja kohalike omavalitsuse valdkonna uuringute
projektijuhina.
Kontaktid:
Tel 516 0975
veiko.sepp@elva.ee
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Elva matkamaraton
tuleb taas
Sel kevadel üllatab traditsiooniline Elva matkamaraton
natuke teistsuguse lahendusega. Nimelt ühismatka 1. mail
viiruse levikust tingituna sellisel kujul ei toimu, kuid selle
asemel avaneb kõigil matkasõpradel võimalus 1. maist 8.
maini endale sobival ajal matkamaratoni distants läbida
ning seeläbi kevadine matkahooaeg avada.

S

el korral viib Elva matkamaraton
meid avastama Vitipalu radadele.
Kogu distantsi pikkus on ca 20 ki
lomeetrit. Matkamaratoni algus- ja
lõpp-punkt on Elva keskväljakul, Elva kultuu
rikeskuse ees (Kesk 30, Elva).
Selga panna sportlik riietus, jalga mu
gavad ilmastikukindlad jalanõud. Kindlas
ti soovitame tee peale kaasa võtta seljakoti
koos oma joogipudeli, tervislike näkside ja
mõnusa lõunasöögiga.

Mõnusalt seiklema
Rada on märgistatud, samuti saavad kõik
soovijad endale kaardi enne matka Visit Elva
koduleheküljelt nutiseadmesse alla tõmma
ta. Paberkujul kaarte me sel korral kokkupuu
dete vältimiseks ei jaga.
Pärast matkamaratoni läbimist saada mei
le oma tublist matkaseltskonnast pilt koos
fotoga läbitud kilomeetritest (kasuta näiteks
mõnda nutiseadme spordiäppi nagu Strava,

spordikella vms), mida saame seejärel oma
sotsiaalmeediakanalites kõigiga jagada.

Panustage Elva Miljonisse
Sel aastal on Elva matkamaraton eriti tä
henduslik, kuna kõigil osalistel on võimalus
kaasa aidata Elva Miljoni ühisele liikumis
kilomeetrite kogumise aktsioonile. Elva Mil
jon on Euroopa spordilinna tiitlit kandva
Elva selle aasta üheks põnevamaks ühiseks
ettevõtmiseks, kus saavad kilomeetrite ko
gumisega kaasa aidata nii kohalikud kui ka
külalised.
Seega võtke sõbrad või pere kampa ning
tulge üheskoos Elva matkamaratonile mõ
nusalt seiklema!
Elva Turismiinfo: turism@elva.ee, tel 506 9785
Hemminki Otstavel (Elva valla turismijuht)
hemminki.otstavel@elva.ee, tel 5635 4033
Lisainfo: visitelva.com/sundmused/el
va-matkamaraton-2021

Elroni kagusuuna sõiduplaan
alates 1. maist
TALLINN

8:11

12:12

15:20

17:43

TARTU

10:11

14:12

17:22

19:44

330

332

TARTU

REISI NR

10:14

14:15

334

17:25

336

19:47

AARDLA

10:18

14:19

17:29

19:51

ROPKA

10:24

14:25

17:35

19:57

NÕO

10:29

14:30

17:40

20:02

TÕRAVERE

10:34

14:35

17:45

20:07

PEEDU

10:37

14:38

17:48

20:10

ELVA

10:41

14:42

17:52

20:14

PALUPERA (L)

10:50

14:51

18:01

20:23

PUKA

10:57

14:58

18:09

20:30

MÄGITSE (L)

11:01

15:02

18:13

20:34

KEENI (L)

11:08

15:09

18:20

20:41

SANGASTE

11:16

15:17

18:28

VALGA

11:26

15:27

18:38

REISI NR

KÕIKI MATKAMARATONIL OSALEJAID OODATAKSE OMA LIIGUTUD
KILOMEETRITEGA PANUSTAMA KA ELVA MILJONISSE.

Puhja kooli väärikas 334. sünnipäev

331

333

335

337

VALGA

06:14

07:23

12:58

17:37

SANGASTE

06:25 07:34

13:09

17:48

KEENI (L)

06:33 07:42

13:17

17:56

MÄGISTE (L)

06:39 07:48

13:23

18:02

PUKA

06:44

07:53

13:28

18:08

PALUPERA (L)

06:51 08:00

13:35

18:15

ELVA

07:00 08:09

13:44

18:24

PEEDU

07:03

08:12

13:47

18:27

TÕRAVERE

07:06

08:15

13:50

18:30

NÕO

07:10

08:19

13:54

18:34

ROPKA

07:15 08:24

13:59

18:39

AARDLA

07:22

08:31

14:06

18:46

TARTU

07:26 08:35

14:10

18:50

20:49

TARTU

07:29 08:43

14:13

18:53

20:59

TALLINN

09:29 10:46

16:17

20:54

L – lühike ooteplatvorm. Rongist väljumine toimub ainult läbi C-ala, haakes rongi
puhul läbi sõidusuunas oleva esimese rongi C-ala

P

uhja kool korraldas 15. aprillil
liikumiskampaania, mille eesmärk
oli kooliperega koguda väärika
sünnipäeva auks kokku 334 km. Tänu
aktiivsetele õpilastele, õpetajatele ja

vanematele liiguti päeva jooksul kokku
uskumatu 880 km.
Siinkohal tasub erilist tähelepanu pöö
TÄNU
AKTIIVSETELE
ÕPILASTELE,
ÕPETAJATELE
JA VANEMATELE
LIIGUTI KOKKU
880 KM.
Foto: Puhja kool

rata kahele Puhja kooli õpetajale, kes alus
tasid hommikul kell viis jalgsi kõndimist
Tartust Puhjasse ning läbisid 23,6 km.
Kokku kogusid õpilased 736 km ja õpe
tajad 144 km.
Palju-palju õnne kooliperele ning täna
me nii vägeva panuse eest Elva miljonisse!

3
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KESKKOND

Lõkke tegemine
tiheasustusaladel
on keelatud
Prügi põletamine koduaedades on päevakajaline
just kevadel, kui võetakse ette suurpuhastus kodus
ja aias. Aiamaal peenraid korrastades või viljapuid
lõigates tekib aiaprügi, mida soovitakse lõkkes

JÄÄTMETE PÕLETAMINE LÕKKES KAHJUSTAB NII
KESKKONDA KUI KA TERVIST.

põletada.
MARGIT BERG-JÜRGENS
KESKKONNASPETSIALIST

MARI KALA
KESKKONNAAMETI KESKKONNAHARIDUSE JA KOMMUNIKATSIOONIOSAKOND

K

uigi aiaprügist vabanemisel tundub põletamine kõige lihtsam viis,
on lõkke tegemine Elva
valla tiheasustusaladel* keelatud!
Antud nõue tuleneb Elva vallas
Elva vallavolikogu 13. jaanuar 2018
kehtivast jäätmehoolduseeskirjast
§ 6 lg 1, mis sätestab, et jäätmete,
sealhulgas haljastusprahi põleta
mine on keelatud, kui selleks ei ole
keskkonnaameti poolt väljastatud
vastavat luba.
Haljastusjäätmete (lehed, taime
jäänused ja oksad) tekkimisel on
soovituslik need komposteerida.
Oksad saab viia Elva linna Kirde tn
6 katlamaja kinnistu taha garaaži
de juurde okste kogumise platsile
(kindlasti ei tohi viia katlamaja
hoovi). Platsile võib viia ainult pui
tunud oksi, mis ei sisalda naelu.
Ehitusprahti ja haljastusjäätmeid
sinna viia ei tohi!
Jäätmehoolduseeskiri regulee
rib jäätmehoolduse korraldust
Elva valla haldusterritooriumil.
Eeskirja alusel pakub Elva vallas
korraldatud jäätmeveo teenust AS
Eesti keskkonnateenused. Kinnistu
omanikud on kohustatud kinnistul
tekkivad olmejäätmed üle andma
veopäeval AS Eesti keskkonnatee
nustele. Nii haljastusjäätmeid, kui
ka mistahes muid olmejäätmeid ja
ohtlikke jäätmeid on keelatud lõk
kes põletada.
Meeles tuleb pidada, et jäätme
te põletamisel kahjustate te enda
ja naabrite tervist, seetõttu on see

ka seadusega keelatud. Jäätmeid
lõkkes põletada ei tohi, sest põle
tamisel tekkinud toksilised ained
ei saasta mitte ainult õhku, vaid
ladestuvad maapinnale, kandudes
sealt edasi põhjavette. Jäätmete
põletamisel õhku paiskunud mür
giseid aineid hingame me ise sisse,
samad ained langevad aias kasva
vatele taimedele ning jõuavad meie
kehasse aiasaadustega, näiteks
marjade või köögiviljadega.
Hajaasustusega piirkondades**
on lõkke tegemine lubatud, kuid ka
siis ei tohi panna kunagi lõkkesse
midagi muud peale kuivade okste,
immutamata puidu või kiletamata
papi ja paberi.

Prügi põletamisega kaasnevad
müüdid on visad kaduma. Sageli
arvatakse, et kui vanasti põletati
prügi ahjus ja lõkkes, siis järelikult
võib seda teha ka nüüd. Aastate
jooksul on jäätmed muutunud: kui
mõnikümmend aastat tagasi pakiti
toiduained paberisse ja klaastaa
rasse, siis praegu kasutatakse val
davalt plastpakendeid. Samuti on
kasvanud jäätmete hulk, sest tarbi
mine on muutunud ja suurenenud.
Kõige lihtsam viis jäätmetest
vabaneda on need liigiti sortida:
paberi- ja papijäätmed ning plast
pakendid saab viia avalikesse kogu
miskonteineritesse, pandimärgiga
pudelid taaraautomaati. Vanad

Foto: Anneli Vahter

mööbliesemeid, ehitus- ja lammu
tusjäätmed ning rehvid saab üle
anda jäätmejaamades.
Lähima jäätmejaama, avaliku
pakendikonteineri või vastuse küsi
musele, kuhu millised jäätmed viia,
leiate veebilehelt kuhuviia.ee.
Elva vallas olevate võimaluste
kohta saab uurida ka omavalitsuse
koostatud jäätmehoolduseeskirjast
või valla kodulehelt www.elva.ee.

Mürgised dioksiinid
Kas teadsite, et jäätmete koostises
on aineid, mis lõkkes põletades
vabanevad keskkonda ning võivad
tuulega kanduda oma koduaiast
kaugemalegi. Plastide mittetäieli

kul põlemisel paiskub õhku mür
gikokteil, mis sisaldab muuhulgas
vähki tekitavaid ühendeid. Näiteks
tekivad nii dioksiinid, mis on üks
mürgisemaid ühendeid, mida ini
mene on suuteline tekitama – ja
seda just kodusel jäätmepõletusel.
Dioksiinid on silmale nähtamatud
ja nende mõju inimese tervisele
ei avaldu kohe. Sageli võib minna
aastaid, enne kui haigusnähud
ilmnevad. Mõnel juhul võivad mõ
jud avalduda alles järglastel. Kõige
rohkem tekib dioksiini plastmassi,
kilekottide, rehvide, töödeldud
puidu ja paberi ning muu taolise
põlemisel. Need on pika toimega
mürkained, mis sadestuvad mullas
ja seejärel köögiviljades, neid süües
jõuavad mürgised ained meie orga
nismi.
Jäätmekäitlusalaste küsimuste
korral pöörduge julgelt Elva valla
valitsuse
keskkonnaspetsialisti
Margit Berg-Jürgensi poole telefo
nil 5305 2500.
* tiheasustusala – Elva valla asustusüksused Elva linn, Rõngu alevik, Käärdi alevik,
Rannu alevik, Kureküla alevik, Puhja
alevik, Ulila alevik
** hajaasustusala – on ala, kus ehitised
(hooned ja rajatised) paiknevad üksteisest
kaugel või neid ei ole üldse. Hajaasustusalaks on valdav osa Eesti külade territooriumist, sealhulgas põllu- ja metsalad ning
loodusliku ilmega alad.

Info Elva valla jäätmejaamadest/punktidest ja vastuvõetavatest jäätmetest:
JÄÄTMEJAAM

ASUKOHT

LAHTIOLEKUAEG

VASTU VÕETAKSE

Elva linn

Nooruse
tn 8
(juurde
pääs
Puiestee
tänavalt)

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!

Rannu
piirkond

Ringtee tn
4, Rannu
alevik

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

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
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Kulu- ja metsatulekahjusid
saab ennetada igaüks
Ohutusreeglite eiramine
ulatuslikke kulu-, metsavõi hoonetulekahjusid.
ELARI KLIIMAN
LÕUNA PÄÄSTEKESKUSE
ENNETUSBÜROO
VANEMSPETSIALIST

S

Lõkke tegemisel pidage
meeles:
» Lõkkekoht peab olema hoone
test ohutus kauguses (väiksem
lõke vähemalt 8 meetrit, suurem
lõke 15 meetrit), sest lenduvad
sädemed võivad hoone süüdata.
Samuti tuleb valvata ja tagada,
et lõke ei leviks ümbritsevale
taimestikule.
» Lõket tohib teha vaid nõrga
tuulega, kui tuule kiirus on alla
5,4 meetri sekundis, mil liiguvad
vaid puude peenemad oksad.

PEA KÕIK METSATULEKAHJUD EESTIS SAAVAD ALGUSE
INIMESTE TEGEVUSEST.

» Lõkkekoha ümbrus tuleb puhas
tada süttida võivast materjalist
ja kulust ning piirata kivide või
pinnasevalliga.
» Hoidke lõkke läheduses esmased
kustutusvahendid, näiteks äm
ber veega, tulekustuti või veega
täidetud voolik.
» Lõket tuleb järjepidevalt valvata.
» Lõkkekoht peab kevadsuvisel
tuleohtlikul ajal olema vähemalt
20 meetri kaugusel metsast.
» Lõkkes tohib põletada vaid tööt
lemata puitu ja loodusjäätmeid.
» Enne lahkumist tuleb lasta
lõkkel täielikult ära põleda või
kustutada see vee või liivaga.

Kulupõletamine on
aasta läbi keelatud
Eelmisel aasta käisid päästjad Ees
tis kustutamas kokku 729 metsaja maastiku tulekahju, millest 180
Lõuna-Eestis. Ühes nendest tule
kahjudest hukkus kahjuks ka va
nem meesterahvas. Valdav osa nen
dest tulekahjudest süttis hooletust
ümberkäimisest lahtise tulega.
Et raskete tagajärgedega loodus

Kalmistukülastaja
meelespea

S

urnuaiavahid tuletavad
meelde, et registreerima
ta matust (nii kirstu- kui
ka urnimatust) ei tohi
korraldada, isegi kui hauaplats on
juba olemas.
Vastavalt eeskirjadele tuleb

Kutsume toetama kohalikke
ettevõtjaid ehk õppima
tundma Elva valla elamusi

E

võib kaasa tuua

aabunud kevad ja lume
kadumine paneb aia- ning
maaomanikel näpud sü
gelema. Inimesed tööta
vad viiruseleviku ohu tõttu praegu
palju kodus ja nii jääb veelgi roh
kem aega aias või maakodus toime
tamiseks. Selge see, et iga maalapp
tahab kevadel korrastamist. Riisu
misest, puude ning põõsaste püga
misest, aga ka tubade kevadpuhas
tusest kogunenud puu-, taime- ja
paberipraht kuhjatakse kokku väik
semaks, või halvemal juhul suu
remaks lõkkeks, mille põletamisel
ohutusreeglite eiramine võib kaasa
tuua ulatuslikke kulu-, metsa- või
hoonetulekahjusid.

LÜHIDALT

matus kaks päeva enne matuse
talitust kalmistu kontoris regist
reerida. Selleks tuleb kaasa võtta
lahkunu surmatunnistus, urni
matmise korral ka tuhastamistea
tis. Matjal on vaja esitada ID-kaa
rt. Matuse kuupäev ja kellaaeg

Foto:
Pixabay

tulekahjusid ära hoida, tulebki eriti
hoolas olla lõkke asukoha valimi
sel ning ohutusreeglite täitmisel,
et tuli lõkkest kulusse ei leviks. Ka
autoaknast välja visatud põlev tikk
või suitsukoni süütab kulu hetkega,
millega võib põhjustada ulatusliku
maastikutulekahju. Autos suitse
tades tuleb suitsukoni kustutada
tuhatoosi.
Koroonaviiruse Covid-19 levi
ku tõttu on kõik eesliinitöötajad,
nende hulgas ka päästjad, valmis
abistama inimesi, kes seda kõige
rohkem vajavad. Ohutult käitudes
säästab igaüks päästjate jõudu ja
aega, et pakilist abi vajavate ini
meste juurde jõutakse võimalikult
kiiresti. Ohutult käitudes saab iga
üks nii olla kangelane.
Rohkem infot ohutu lõkketege
mise kohta saad küsida infotele
fonilt 1247 või lugeda päästeameti
ennetuslehelt kodutuleohutuks.ee.
Tuleohutusnõuete
rikkumine
võib tuua kuni 1200 euro suuruse
rahatrahvi.
Lisainfo Päästeameti kodulehelt
www.paasteamet.ee.

peavad teada olema ja hauatähis
sünni- ja surmadaatumitega (rist,
hauaplaat, hauasammas) olemas
olema.
Hauaplatside
hooldamisel
ja korrastamisel tekkinud jäät
med (puulehed, oksad, riisutud
pinnase
materjal jms) 
tuleb viia
selleks märgistatud alale.
Hauaplatside
korrastamisel
kogutud olmepraht (küünlatop

sid, kilekotid ja plastikust lille

lva vallavalitsus kutsub kõiki õppima tundma Elva valla ela
musi: erinevate kohalike tootjate maitseelamused ning põne
vad sihtkohad ja seiklused. Vaata videot Elva valla Youtube’ist.
"Tunne Elva elamust" kampaaniaga kutsusime eelmisel suvel
kõiki, sealhulgas eriti kohalikke elanikke, tutvuma koduvalla mit
mekesiste võimalustega. On paslik taas meelde tuletada just kohali
ke ettevõtete ja nende toodete võlu.
Elva vallas leiab kindlasti tegevust igaüks: seiklemine, matkami
ne, erinevad võimalused lõõgastavaks vaba aja veetmiseks, tutvu
mine Võrtsjärveäärsete võimalustega jne. Samal ajal saate panusta
da oma liigutud kilomeetritega ka Elva miljonisse.
Peale mitmekesiste seiklus- ja majutusvõimaluste pakuvad Elva
valla tootjad väga laia valikut: erinevad joogid, köögi- ja juurviljad,
kala, koogid, leib ja muud küpsetised, erinevad piimatooted ja maius
tused ning suvel muidugi marjad ning sealt edasi moos ja mesi.
Kogu info erinevate Elva valla elamuste kohta leiate Elva Turismi
kodulehelt visitelva.com/eelista-kohalikku.
KADRI NEBOKAT
JA KALJU VÄRV
KASVATAVAD
LAARI TALUS
MAASIKAID.

Foto: Kayvo Kroon

Arbi järve noortekohvik
Lohvik ootab hooandmist

A

rbi järve platvormi kohvik ootab kõikide hoogu Hooandja
kaudu: www.hooandja.ee/projekt/kohvik-lohvik.
Sel suvel kohvikus töötavad noored võtavad juba prae
gu osa mentorprogrammist ja valmistuvad kogu südamest toreda
kohviku loomiseks. Noortekohviku idee seisneb selles, et kohvikus
hakkavad tegutsema noored, kes läbivad praegu 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, üks kohviku eestvedajatest.
Kohviku juures hakkab tegutsema ka spordivarustuse rent.

potid, jne) tuleb aga p
 anna vasta
vasse konteinerisse.
Surnuaiavahid tõdevad kur
busega, et isegi siis, kui kõrvuti
asuvad kaks selgelt märgistatud
prügi
konteinerit, üks haljastus
jäätmete ja teiene mittelaguneva
tarbeks, visatakse kõik prügi ikka
gi kokku.
Kalmistuvahid paluvad veel
pöörata tähelepanu sellele, et kui
hauaplatsi ümbritseb hekk, tuleb

platsi hooldamisel korrastada ka
hekialune ja samuti platsi ümb
rus.
Elva valla kalmistute kontaktid:
» Elva kalmistu: Milvi Saarekivi,
tel 520 8465
» Rannu kalmistu: Ainar Kinsi
go, tel 522 6103
» Rõngu ja Sikamäe kalmistud:
Sven Uibo, tel 502 2610
» Puhja ja Kavilda kalmistud:
Zoja Tera, tel 516 0593

5
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Kevad Puhja lasteaias

LÜHIDALT
KOERA JÄRELT
KORISTAMINE
ON OMANIKU
KOHUSTUS

Vaatamata eriolukorrast
ühiskonnas, tulevad

K

kevad ja suvi ikka. Nii
valmistub ka meie
lasteaiapere kevadeks.
LEELO SUIDT
PUHJA LASTEAIA DIREKTOR

L

indude pesakastid on uuen
datud, täname perekond
Jaakmad. Lasteaia õue ka
sepuu on andnud kosutavat
tervisejooki ja rühmade aknalauda
del sirguvad rohelised taimed.
Koostöös Räpina a ianduskooliga
sirguvad aknalaual pottides nii
kurgitaimed (osadel taimedel juba
pirakad kurgid küljes), tomatitai
med, sibulapealsed aga ka erinevad
lillesordid. Suured aknad, ergas
kevadepäike ning laste ja õpeta
jate hoolsad näpud on kõik selle
loonud.
Meie õueaiamaal käivad samuti
esimesed tööd. Väetis on toodud
(täname meie toret lapsevanemat
Ariette Täpsi), seemned on val
mis, tegutsemisplaan olemas (tänu
meie töörühmale ja Marje Norma
nile) ja laste töökasvatus võib alata.
Esimesed kevadlilled turritavad
peenral ning puude-põõsaste pun

PILDID PUHJA LASTEAIA AIATAIMEDE NÄITUSEST.

gad on paisumas. Meie Rohelise
kooli meeskond toimetab samuti.
Kõik need tegevused kokku tähen
davad, et lasteaia eripära, maaelu ja
looduskeskkonna väärtustamine,
keskkonnahoid ja säästev elusviis,
on meie igapäevategevustega koos
kõlas.

Teadmised looma- ja
taimeriigist
Üks põnev uudis on meil veel – mit
mes rühmas kasvavad aafrika hiid
teod ja akvaariumikalad. Õpetajate
juhendamisel hoolitsetakse nende
eest ja see omakorda annab lastele
teadmisi looma- ja taimeriigist.

Lasteaia tore loodusrada sai
juurde tähised, õueala puhastus
tööd saavad peagi lõpukorrale ning
kui keeruline olukord lõppeb, saa
me juba ka külalisi kutsuda ja vastu
võtta.
Puhja lasteaed on teinud üles
kutse maakonna lasteaedadele, et
nad osaleksid laste kunstitööde
konkursil teemal Minu lasteaia
õueala.
Lasteaia töötajad tegutsesid
aga märtsis väga liikuvalt. Nimelt
võtsid enamus töötajaid e esmärgi
liikuda, lugeda samme, nautida
loodust , hingata värsket õhku ja
hoida eemal pisikud. Tublimaid
premeerisime
juurvilja-puuvilja

Elva vald ootab projektiideid
Euroopa kultuuripealinna aastaks
Elva vald kutsub kõiki eraisikuid, organisatsioone, sõpruskondi ja teisi esitama
oma ideed Euroopa kultuuripealinna programmiks. Ideekorje toimub 15. aprillist
15. maini 2021.
Seekord ootame esitama just
seesuguseid ideid, mida olete ise
valmis eest vedama. Muidugi on
oodatud ka lihtsalt ägedad mõt
ted, mida ei tasu endale hoida.
Projektiideed peavad vastama
Tartu 2024 väärtustele, milleks
on põlvkondadeülesus, valdkon
dadeülesus ja rahvusvahelisus.
Ideekorjesse tuleb esitada:
» projektiidee nimi;
» oma idee kirjeldus, sh see,
missuguste Tartu 2024 väär

tustega see kokku läheb;
» kindlasti tuleb kirja panna,
kas soovite ja olete valmis ise
projekti eest vedama;
» millist abi vajate lisaks, et
projekti ellu viia (meeskon
naliikmeid, ruume, mingit
kindlat oskust juurde vmt);
» oma kontaktandmed.
Oma idee saate esitada Elva val
la Tartu 2024 blogis: tartu2024.
elva.ee. Blogist leiate ka muud

l
isainfot Elva valla tegevuste
kohta seoses kultuuripealinnaga.
Samuti lisame sinna jooksvat
infot meie valla kultuuripealinna
tegevuste osas.
Elva vald on koos Tartu ja
Lõuna-Eestiga 2024. aasta Euroo
pa kultuuripealinn. Selleks, et me
kõik saaksime sellest maksimaal
selt osa, kutsumegi kõiki osale
ma oma mõtetega ideekorjes, et
parimad ideed saaksid teostatud.

Fotod: Kristjan Moorast

ampsudega ja üldvõitjaks osutus
õpetaja Galina Müürsepp, järgnesid
Reet Malahhov, Stella Saamel. Kok
ku sammusid töötajad iga osaleja
kohta ca 300 000 sammu.
Lapsi on igas rühmas ja tuleb
järjest juurde. Aprilli kevadmatkad
loodusesse toimuvad igas rühmas
isegi siis, kui laste arv on väike.
Täname kõiki lapsevanemaid, kes
sellel keerulisel ajal leidsid võima
lusi laste kodus hoidmiseks, aga
teadke, et ootame teie lapsi varsti
taas lasteaeda.
Loodan väga, et peagi kaovad
piirangud, tervised saavad korda,
viirus taandub ja meie lasteaiaelu
taastub.

oera väljaheite koris
tamata jätmine rikub
nii linnaruumi üldpil
ti kui mõjutab ka keskkonda
ning võib kahjustada isegi
teie või lemmiku tervist.
Peale selle levitavad koerte
väljaheited baktereid, mis
võivad kaasa aidata haiguste
tekkele. Kindlasti ei ole õige
väita, et koera või kassi välja
heide väetab maapinda.
Praegusel
ajal
leiab
lemmikl oomakauplustest
rohkelt tarvikuid, mis teevad
koeraomaniku elu lihtsamaks.
Väljaheite maast ülestõst
misel võib abi olla näiteks
hügieenikühvlist,
millega
saab koera väljaheite täies
ti kontaktivabalt maast üles
tõsta. Kõige levinum viis väl
jaheidete koristamiseks on
koguda need kilekotti. Kile
kott koos 
väljaheitega tuleb
kindlasti visata prügikasti.
Väljaheite võib visata olme
jäätmekonteinerisse, samuti
ka linnaruumis asuvatesse
väikejäätmekonteineritesse.
Head loomaomanikud!
Palun koristage oma looma jä
relt – hoiame üheskoos meel
divat keskkonda.

Hea kultuurisõber,
tantsija!
Elva on pikkade kultuuritraditsioonidega linn, kus
tants, laul, näitemäng on käinud käsikäes.

Mälestuspink meie armastatud rahvatantsujuhtidele

HELBE OTS
ALEKS RAJA
JUTA VÄRK
Selleks austusavalduseks vajaksime Sinu tuge,

mida saad kanda Elva Naisseltsi arveldusarvele
EE881010102019000002 SEB
Märgusõna - Tantsujuhtide mälestuspink
Leelo Suidt
Elva tantsujuht
Elva Naisselts
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Kirikut ümbritseb ajalooline
kirikuaed maakivimüüri ja värava
ga. 1751. aastast pärinev ait, milles
tegutseb menukas suvekohvik, on
vanimad puitehitisi Elva vallas.
Juugendstiilis pastoraadihoone on
oma praeguse kuju saanud 1920–
1922 aastatel.
Rahvusarhiivis on säilinud Puh
ja pastoraadi ümberehitamise joo
nised 1832. aastast. 1912 pastoraat
põles. Nõukogude ajal võeti pasto
raat koguduselt ja paljud puhjakad
mäletavad seda kooliaegse ühisela
muna, kuhu tullakse tänagi meenu
tama lapsepõlve.

Puhja kirikukompleks
ootab külastajaid
Kirikukompleks ja vana
koolimaja on Puhja
vanimad hooned. Kõik
mainitud ehitised moo
dustavad kogukonna
järjepidevust peegeldava

Kirikut on
restaureeritud

terviku. Nii pastoraadi
hoone kui ka ait on
kantud pärandkultuuri
objektide nimistusse ja
seega on need hooned

PUHJA PASTORAAT.

Foto: Tiit
Kuusemaa

KRISTIINA LÕHMUS SELGITAB PUHJA KIRIKU
JUURES SUURE REEDE TÄHENDUST.

Foto: Tiit
Kuusemaa

väga olulised ehitised,
mis väärivad säilitamist,
korrastamist ja kaas
ajastamist.
MIINA-LIISA KUUSEMAA
EELK PUHJA KOGUDUSE
JUHATUSE LIIGE

P

uhja kirik (1495–1499) on
ainus säilinud hilisgoo
ti kihistustega 
kirik Lõu
na-Eestis.

Viimastel aastatel on mitmete pro
jektide ja kohaliku kogukonna toel
restaureeritud kiriku katused, fas
saad, uksed ja aknad. Kiriku pöö
ningule on rajatud põnev näituse
ruum, milles avatakse suve hakul
kunstnik Piibe Arraku maalinäi
tus. Kirik on avatud Teeliste Kiriku
programmi raames kõigile külasta
jatele.
Täname Elva valda, kes on Puhja
kogudusel lahkesti lubanud kasu
tada vana koolimaja ruume. Kogu
duse diakooniatoimkond korraldab
koolis kasutatud riiete ja mööbli
annetusmüüke, mille tulu läheb
koguduse hoonete renoveerimi
seks. Praegu, kui suuremad rah
vakogunemised pole soovitavad,
on võimalik riideid vaatama tulla
perekonniti, helistades ette toim
konna juhile Ülle Närskale telefonil
516 3896.

Eesti naisliit ootab
Aasta Ema kandidaate
Maikuu teisel pühapäeval tähistatakse emadepäeva ja sellel
päeval kuulutab Eesti naisliit välja 23. korda Aasta Ema
tiitlikandja.

A

asta Ema tiitlile otsitakse
kandidaati, kes on Eesti
kodanik, ta on pühendu
nud ja väärtustab perekonda ning
kelle peres kasvab või on üles kas
vatatud vähemalt kaks tublit last,
kes on oma töös pädev ja tunnus
tatud ning on perekonna väärtus
tamisel heaks eeskujuks ka väljas

pool perekonda.
“Emadena oleme juba aasta ela
nud keerulisel ajal ja pingutanud
igapäevaga aina enam. Täna on
ema rolliks olla nii õpetaja, kokk,
koristaja, meelelahutaja ja kõige
selle juures leida veel ka võimalu
si igapäevatöö tegemiseks. Meie
Eesti emade pingutusi tuleb tun

EESTI NAISLIIT ON KUULUTANUD VÄLJA
SELLE AASTA "AASTA EMA" KONKURSSI.

Foto:
www.naisliit.ee
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Hoonete säilimiseks on esma
tähtis, et need leiaksid kasutust.
Puhja koguduse nõukogu on vas
tutustundlikult hoolt kandud meie
ühise pärandi eest. Nõukogu ja ju
hatus on koguduse usaldusisikud,
kelle poole võib pöörduda abisoovi
või küsimustega. Veebruaris valiti
Puhja kogudust järgnevaks neljaks
aastaks juhtima Meelis Roosaar
(juhatuse esimees), Ülle Närska
(juhatuse abiesimees), Ave ja Ma
rek Külter, Gerli ja Arno Ratas, He
len ja Aare Nõmm, Eveli Roosaar,
Urve Hämäläinen, Eve Naarits,
Harry Tiirik, Tiina Paesalu, Miina
Kuusemaa. Õpetaja Tiit Kuusemaa
kuulub nõukokku ameti poolest.
Puhja kogudus koos teiste Elva
valla kogudustega on jätkanud te
gevust ka koroonaajal. Jumalatee
nistused on kolinud internetti ja
on jälgitavad www.facebook.com/
puhjakogudus. Laste- ja muusika
tööd on jätkatud individuaalselt
või välitingimustes.
Pastoraadis on valminud toad
palveränduritele ja KOP programmi
toel välja ehitatud uus dušinurk ja
tualettruum. Torustik on viidud ka
teisele korrusele tuppa, kus toimu
vad lauluproovid, kandletunnid ja
külastajate võõrustamine. Mais on
plaanis ühineda valla veevärgiga,
kuna uue pesuruumi reovesi võib
lekkida kaevu või keldrisse. Projekti
toetuseks on käivitamisel Hooand
ja kampaania ning annetusi võib
teha ka koguduse arveldusarvele
EE817700771001492603 (LHV Pank)
või EE912200001120103145 (Swed
bank).

nustada ja väärtustada”, sõnab
Eesti naisliidu esinaine Mailis Alt.
“Kutsun kõiki üles märkama ja
kandidaate esitama. Ema on see,
kes meid armastab, lohutab, andes
meile kaasa eluks vajalikud väär
tused. Ärgem siis unustage oma
emasid tunnustada”, lisab Alt.
“Ühtlasi oleme käivitanud
Facebooki kampaania, kus kutsu
me inimesi ülesse jagama mõn
da lõbusat lugu oma emast, koos
toreda pildiga”, sõnab Alt.
Aasta Ema tiitlikandja ette
panekuid koos kirjeldusega
ootab Eesti naisliit kuni 29.
aprillini meiliaadressile nais
liit@gmail.com.
Lisainfo kodulehelt www.nais
liit.ee.

"Kutsun kõiki üles märkama ja kandidaate esitama. Ema on see, kes meid armastab, lohutab, andes meile
kaasa eluks vajalikud väärtused. Ärgem siis unustage oma emasid tunnustada."
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Kodutoetus laste
rikastele peredele

Toetuse taotlemiseks
tuleb esitada:

KredEx annab teada, et avas aprillis lasterikaste
perede kodutoetuse taotlusvooru. Taotlusvoor on
avatud kuni 31. maini.

T

oetus
on
suunatud
madala
sissetulekuga
peredele, kus kasvab vä
hemalt kolm kuni 19aas
tast (k.a) last ja kes moodustavad
ühise leibkonna. Toetussumma on
kuni 10 000 eurot. Kolme- ja nelja
lapseline pere, kellele on eelnevalt
ühe korra kodutoetust eraldatud,
saab teistkordselt toetust taotleda
5 000 eurot. Viie- ja enamalapse
line pere, kellele on eelnevalt ühe
korra kodutoetust eraldatud, saab
teistkordselt taotleda 10 000 eurot.

Toetust saab taotleda:
» eluruumi ostmiseks, kui perel
puudub isiklikku omandisse
kuuluv eluruum või kui see ei
vasta tänapäevastele elamis
tingimustele.
» ehitamisega seotud tegevusteks,
kui leibkonna omandis olev
eluruum ei vasta tänapäevastele
elamistingimustele.

Olulisemad tingimused:
» Taotleja on seaduslik vanem,
abielus või vabas kooselus
elavad vanemad, lapsendaja(d),
eestkostja(d) ja kasuvanem. Kui
leibkonnas on 2 vanemat, peavad
mõlemad vanemad vastama
taotlejale esitatavatele nõuetele
ja esitama taotluse koos ning
neid käsitletakse koos taotlejana.
Leibkonnaliikmeteks loetakse
alati:
» taotleja;
» taotleja praegusest või vara
semast kooselust sündinud

või eestkoste või hooldusle
pingu alusel peres kasvavad
vähemalt kolm kuni 19- aas
tast last (k.a).
» Leibkonda võivad peale nende
kuuluda ka täiendavad leib
konnaliikmed:
» taotleja 20. kuni 21. aastane
laps, kes on õpilane/üliõpi
lane;
» taotleja üle 19. aastane puu
duva töövõimega või püsivalt
töövõimetuks tunnistatud
laps;
» taotleja vanaduspensionieas,
puuduva töövõimega või pü
sivalt töövõimetuks tunnista
tud vanem.
» 2020. aastal saadud maksustatav
tulu ei või olla suurem, kui 355
eurot leibkonna liikme kohta
kuus. Tulu hulka arvestatakse
kõik eraisikuna ja ettevõtjana
teenitud tulud. Tulude hulka ei
arvestata riiklikke toetuseid ela
tisraha ja 2020. aastal makstud
kodutoetust.
» Tulude tõendamiseks esitatakse
KredExile kõikide täisealis
te leibkonnaliikmete 2020.a.
maksuandmete tõendid.
» Kõik leibkonna liikmed peavad
olema registreeritud toetuse
alusesse eluruumi. Eluruumi
püstitamise, elamiskõlbmatu
eluruumi renoveerimise või elu
ruumi soetamise korral peavad
kõik leibkonna liikmed olema
registreeritud ühele aadressile,
sinna kus reaalselt elatakse.
» Taotleja või tema kuni 15aastane

Tugirühmad hooldus
koormusega inimestele

E

lva vallavalitsuse sotsiaal- ja
terviseosakond kutsub hool
duskoormusega inimesi osa
lema tugirühmade töös alates selle
aasta esimesest maist. Tugigruppi
des on võimalik omavahel jagada
kogemusi, toetada üksteist ning

saada teadmisi ja oskusi igapäevase
hooldusega seotud tegevuste koh
ta.
Tugigruppe on plaanis korralda
da kolm: Rõngus, Puhjas ja Elvas.
Plaanime korraldada koolitusi igale
grupile vähemalt üheksal korral:

TOETUST SAAB TAOTLEDA NII ELURUUMI
OSTMISEKS KUI KA EHITUSEGA SEOTUD
TEGEVUSTEKS.

laps(ed) peab olema toetusealu
se eluruumi omanik või kaas
omanik (ehitamisega seotud
tegevused).
» Taotleja ja/või tema kuni
15aastase lapse omandis ei või
olla rohkem, kui üks eluruumi
na kvalifitseeruv eluruum. V.a
juhul, kui tegemist on kõrvuti
või teineteise peal paiknevate
korterite või majaosadega, mis
on omavahel ühendatud või kui
toetust taotletakse nende ühen
damiseks.
» Eluruumi omanikust taotlejal
ei või olla täitemenetlusregistri
andmetel kehtivat täitemenet
lust ja Krediidiinfo andmetel
võlgnevust suuremas summas
kui 1500 eurot. Tal ei tohi olla
jõustunud kohtuotsust füüsilise
isiku pankrotimenetluse algata
miseks või pankroti väljakuulu
tamiseks (v.a kui on vabastatud
pankrotimenetluses täitmata
jäänud kohustustest). Samuti ei

suhtlemine hooldatavaga, hoolda
mine haiguse korral, ergonoomika
hooldamisel, motivatsioon, vane
maealiste vaimne tervis, dement
sus, hooldusabivahendite kasuta
mine jne.
Koolituste kellaajad lepime kok
ku konkreetse tugigrupiga nii, et
see sobiks hoolduskoormusega ini
mestele (näiteks õhtuti kell 18–20).
Tugirühmade töö toimub Euroo
pa sotsiaalfondi toetava projekti

»

»

»

»

Illustratsioon:
Bigstock

tohi taotleja omandis ja projekti
objektiks oleval eluruumil olla
kinnistusraamatus käsutamise
keelumärget.
Teistkordset toetust saavad
taotleda pered, kellel on eelmine
toetus kasutatud, projekt täht
aegselt lõpetatud ja KredExile
esitatud toetuse kasutamise
aruanne.
Taotlejaks ei saa olla isik, kelle
suhtes on taotluse esitamisele
eelneva 5 a jooksul tehtud toe
tuse osalise või täieliku tagasi
nõudmise otsus.
Vähemalt ühe vanema elamisõi
guse või elamisloa kehtivusaeg
peab ületama määruses keh
testatud taotleja/toetuse saaja
kohustuste täitmise tähtaega.
Peres kasvav keskmise, raske
või sügava puudega laps an
nab taotlusele lisapunkte ning
puude tõendamiseks esitatakse
taotlemisel koopia puude rasku
sastme tuvastamise otsusest.

„Hoolekandeteenuste osutamine
Elva vallas“ raames alates 1.05.2021
kuni 31.12.2022.
Tugigruppidesse ootame osale
ma Elva valla hooldust vajavate ini
meste omastehooldajaid, kodutee
nust või muud hoolekandeteenust
saava inimese lähedasi.
Tugirühma registreerimiseks ja
lisainfo saamiseks pöörduda pro
jekti koordinaatorite poole:
» Anneli Salumaa, anneli.salu

» Toetuse taotlus (KredExi vorm);
» maksuandmete tõend(id) kõigi
täisealiste leibkonna liikmete
2020. a saadud maksustatav tulu
kohta;
» ehitustöödega sihtotstarbe
korral:
» ehitustööde eelarve (Kredexi
vorm);
» hinnapakkumised. Kui töid
tehakse ise, siis üks hin
napakkumine materjalide
kohta. Kui töid teeb firma, siis
kaks võrdlevat hinnapakku
mist töödele;
» fotod taotleja või tema kuni
15- aastase lapse omandis
olevast igast eluruumist ja
hoone välisilmest (fotod pea
vad kajastama ka puudusi/te
gevusi, mille parendamiseks
toetust taotletakse).
» Eluruumi ostmise korral
omandatava eluruumi kirjeldus
(KredExi vorm), kuhu märgitak
se esialgse nägemusena kinnis
vara müügipakkumiste hulgast
valitud kinnisvara.
Lisadokumendid esitatakse vasta
valt vajadusele.
Taotlust saab esitada KredExi e-teenuste keskkonnast või
e-aadressil
toetused@kredex.
ee (dokumentide allkirjastamiseks
vajalik digitaalse allkirjastamise
võimalus). Taotlusi saab esitada ka
paberil, posti teel aadressil „Kodu
toetus“, SA KredEx, Hobujaama 4,
Tallinn, 10151.
Info taotlemise tingimuste ja
taotluste esitamise kohta leiate
KredExi kodulehelt kredex.ee/et/
kodutoetus.
Täpsustavate küsimuste korral
palutakse ühendust võtta kodutoe
tuse halduriga: Kersti Saar tel 667
4109, Anu Holmberg tel 667 4110,
Aire Oolup tel 667 4120.
Kodutoetuse e-aadress on toetu
sed@kredex.ee.

maa@hooldusravikeskus.ee ,
tel 5302 7999 (Rõngu ja Elva
tugigrupp)
» Oliivia Oengo, oliivia.oengo@
elva.ee, tel 5256212 (Puhja tugi
grupp)
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Tuumapõrgut meenutades
Pärnu mees, tuumaavarii likvideerija Jaan Krinal: “Aasta on selline kummaline, kõikuvate piirangute ja
salakavala haigusega. Pea sama, mis tsoonis, kus ei teadnud kunagi, kus ja kuidas võid pihta saada...”.

E

lva lähistel Tammistes oli
ilus kevadilm. Tähistasime
eelmisel õhtul naisevend
Tiidu 30. sünnipäeva. Kalender
näitas 26. aprilli 1986. Ei möödu
nud esmaspäevahommikul kuigi
palju aega, kui värava taga peatus
uazik ja kaks sovhoosi asjameest
nõudsid Tiitu õue. Kästi doku
mendid kaasa võtta ja… kõik kolm
sõitsid minema. Oligi kõik. Vaikus
ja teadmatus.
26. aprillil 35 aastat tagasi toi
mus Tšernobõli tuumakatastroof.
See juhtus Nõukogude liidus Uk
raina NSV-s Tšernobõli tuuma
elektrijaamas, Prõpjati linnakese
külje all. Hiljem hinnati see kõr
geimaks ehk 7. taseme tuuma
avariiks. Pikka aega püsiti maa
ilma rängimate tuumaõnnetuste
tipus, alles 2011. aastal asus võrd
väärsena selle kõrvale Fukushima
tuumaõnnetus.
Võimud otsisid paaniliselt
juhtunule seeditavat seletust.
Moskvat sunniti ka kõvasti takka.
Infovaakumi täitsid lood, k
 uidas
tuumajaama avarii põhjustas
purjus töötaja, kuidas Ukrainas
ja Valgevenes haigestuvad mas
siliselt lapsed ja et tuumapilv on
jõudnud Lapimaale sealsete poro
de siseorganitesse.
Lõpuks teatati: Tšernobõlis
plahvatas tuumajaama 4. energia
ploki reaktor. Avaldati ka juhtunu
ametlik põhjus: reaktori turva
süsteemide katsetamisel sattus
agregaat ebastabiilsesse olekusse,
mille tagajärjel vallandus ionisee
riv kiirgus.
Siiani pole täpselt teada, kui
palju inimesi kiiritusmürgitusse
suri. Nagu toona räägiti, piisanud
surmava annuse saamiseks heli
kopteriga ülelennust.
Hädas oldi nii avarii likvidee
rimisega kui ka inimeste eva
kueerimisega. Katastroof muutis
elamis- ja kasutuskõlbmatuks 31
500 km2 maad, võrdluseks, see
on kolmveerand Eesti pindalast.
Ohutusse kaugusse viidi lõpuks
ära üle 300 000 inimese ehk 20
Elva vallatäit rahvast.
Katastroofi tagajärgede lik
videerimises osales rohkem kui

Pöördumisest tšernobõllaste poole
600 000 meest. Eestis elavatest
reservistidest moodustati Tšer
nobõli saatmiseks 7. mail Pärnus
keemiapolk 93902, 8. mail Jõhvis
tsiviilkaitsepolk 75222 (selles tee
nisid ka Elva valla mehed Pee
ter Kroonberg, Urmas Päevloo ja
Tõnu Tamm) ning 23. juunil vii
mast täiendav pataljon. Peale sel
le formeeriti Keilas 14.–15. juulil
ka insenertehniline pataljon.
1986. aasta juulist algas m
 eeste
väljavahetamine ja uutega asen
damine.
Septembris
saadeti
tuumajaama Valguta mees Kalle
Viilu. Avarii tagajärgi pandi likvi
deerima ka erinevatest väeosadest
ajateenijad.

Kuidas tsoonis elati?
Sõjaväeosa 75222 mehed panid
esiotsa telgid püsti Denissovitši
küla külje all, siis koliti Borovitšis
se, seejärel aga juba korralikumas
se telklinnakusse Novaja Ratšas.
Sõjaväeosa 51976 sai oma telkidele
kohe alalise aadressi Martõnovitši
külas. Üksus 36826 majutati Stet
šankasse – reamehed internaat
kooli, ohvitserid aga mahajäetud
üksikmajadesse. Väeosa 93902
mehed pidid leppima maasse
kaevatud telkidega keset lagedat
põldu, mis meenutasid enne sõda
Siberisse küüditatute muldonne
“zimovjoosid”.

Põhiliselt tehti
desaktiveerimistöid
Kiirgav energiaplokk kaeti be
toonsarkofaagiga, mida ehitasid
ka Eestist "kordusõppustele" kut
sutud sõjaväekohuslased. Ja ehi
tati veel midagi – täiesti uus linn
50 kilomeetri kaugusele õnnetust
jaamast. Linn sai nimeks Slavu
tõtš.
Üllatavalt mahtus tuliuude lin
na vaid 25 000 elanikku, see-eest
rajasid linna kaheksast osast ühe
Eesti arhitektid ja ehitajad. Tegu
on Tallinna kvartaliga, mis koos
neb rohelusse uppuvatest eramu
test ja mille keskmeks on Tallinna
tänav. Peatänaval seisab restoran
„Vana Tallinn“. Ülejäänud eva
kueeritud saadeti laiali üle kogu
Ukraina.

Turistidele näidatakse
moondunud keskkonda
Prõpjat on neljandat aastaküm
met surnud linn, kuhu tuuakse
hulljulgeid ekskursante. Dosimee
ter kindlasti kaasas, kasvõi kamba
peale üks. Peale selle toimub eri
line kontroll teatud vahemaade
järel kitsastes vahekäikudes, kus
aparaadid mõõdavad peopesi ja
jalataldu. Midagi kaasa võtta ei
tohi. Vahepeal kiputi meeneteks
võtma isegi päästemeeskondade
mundrielemente.
Turistidele näidatakse tules ja
kiirituses moonutatud keskkonda,
mille krooniks on nn elevandijalg –
võimsa soolikana väändunud
mass. Jahutustiigi vees nähakse
suuri radioaktiivseid kohasid ja
väidetavalt ka inimese pikkuseid
sägasid.
Mõned vanurid on kodutare
desse tagasi tulnud. Aga kas soo
viks sinna kasvõi korraks tagasi
minna ka tuhanded mehed, kelle
mällu on sügava pitseri jätnud nii
sündmus ise kui ka toonane kehv
korraldus? Küllap mitte.
Tänasest Elva vallast mobili
seeriti Tšernobõli saatmiseks 50
reservisti, kes 35 aastat tagasi te
gid 1200-kilomeetrise teekonna
ülimalt eluohtlikusse „tsooni“.
Nende hulgas Aare Pent, Tõnu
Tamm, Peeter Kroonberg, Helmut
Ülper, Vello Lõime, Kalle Viilu,
Urmas Päevloo ja paljud teised.
Aare Pent Hellenurmest:
„Öösel koputati kella ühe paiku
aknale, et tulge hommikul kella
8ks Elva linnavalitsusse. Siit viidi
meid Tartusse sõjakomissariaati.
Esiotsa mingit seletust ei antud.
Siis äkki teatati, et läheme õppus
tele Pärnu lähistele metsa, seal
sesse keemiaväeossa. Pärnust aga
algas sõit Tšernobõli… Rongisõit,
kuivpajukid põues ja teadmatus
hinges.
Oli palju peatusi ja seisakuid.
Sõit kestis mitu ööd-päeva. Mul
tuli seal olla ligi kolm kuud. Siis
aga selgus, et kolme lapse isana
polekski tohtinud mind aktsioo
nile saata. Sain loa koju sõita.
Nõudsin vaksalites muudkui sõja
väelase sõidupileteid ja kolistasin

kodu poole. Tühi tunne ja tervise
mure hinges.“
Peeter Kroonberg Rõngust:
„Olin 1980. aastate esimeses
pooles Riias armee spordiroodu
üleajateenija. Tegin laskesuusa
tamist. Siis aga tulin Rõngu sov
hoosi tsiviiltööle. Kuulun nende
hulka, kes võtavad asju kriitili
selt. Seljataga oli tegevteenistus.
Seejärel kutsuti kordusõppustele
1985. aasta detsembris ja siis juh
tus sama 1986. aasta veebruaris.
Kolmandad kordusõppused tun
dusid lausa kahtlased. Aga just
kolmandatest kordusõppustest
tuldigi öösel teatama. Mind nõud
sid taga üks majandi tippjuhte ja
mitu miilitsat.
Otsustasin esiotsa varjuda.
Siis aga läksin ise k
 ülanõukokku.
Mind sõidutati teistele järele
Jõhvi kogumispunkti. Seal sain
veenvat kinnitust, et nagu alati,
saadeti kordusõppustele üsna su
valiselt.
Välditi parimate töömeeste
saatmist ja eelistati „valulaste“
karistamist. Mõni külanõukogu ei
saatnud ühtegi meest. Teele läksi
me loomavagunites.
Tšernobõli puhul tahan erili
selt rõhutada meie psüühilist sei
sundit. Juba alguses mõjus kõigile
häirivalt „kordusõppusele“ kokku
ajamine, mis väga meenutas ka
ristusoperatsiooni või pehmemalt
öeldes küüditamist. Isegi koha
peal valitses mingi mõttetu salat
semine. Väge juhatasid Afganis
tanist läbi käinud ohvitserid, kes
käitusid närviliselt, brutaalselt,
kuigi olid, nagu lõpuks selgus,
päris toredad poisid. Ei saa salata –
toitlustamine oli väga hea.
Saime koju kirjutada ja isegi
Kiievist helistada. Samas 
võtsid
sulepead pihku ka mitmed „mo
raalijüngrid“ ehk latatarad kodu
maal – meestele hakkasid saa
buma kirjad teadetega, et nende
naised „lasevad litsi“. Alkohol
polnud Tšernobõlis sugugi kätte
saamatu. Paljud arvasid koguni,
et kärakas kaitseb kiirituse eest.
Tegelikult mõjus see väga h
 alvasti
närvikavale. Ikka ja jälle kiskus
jutu
teemaks meeste kiiritusjärg
ne potents.
Oli ka elumehi, kes lõid kohali
kele noorikutele külge. Noorikud
aga üritasid korraldada midagi
tänapäevase „Me too!“ taolist ja
väljapressimiseks kaebasid eriosa
konnale, et neid on vägistatud.
Päris ulmeliseks kiskus sõduri
legend kahest vähese võlujõuga

Kiievi daamist, kes olevat üürinud
tsoonist väljas asuvas Kamari
ni külas majakese ja võtnud seal
armujanuseid vastu.
Kõige häirivam oli teadmatus,
mis meid ees ootab. Mõistagi
tahtsime koju, aga siis hakati rää
kima umbes nii, et „te juba olete
siin ära mürgitatud, milleks veel
uusi mürgitada tuua?“. Kord hak
kasime isegi mässama, kui mingi
kõrge aukraadiga natšalnik koha
le ilmus ja küsimusele, mis edasi
saab, ülbelt vastamata jättis...
Veetsin tuumapõrgus 4 kuud ja
4 päeva“.
Kalle Viilu Valgutast: „Sattu
sin Tšernobõli sügisel. Jah – vaa
tan praegu sõjaväepiletist – 4.
septembril läksin ja 8. oktoobril
tulin.
Mobiliseeritute tegevust kor
raldati seal nii, et hommikul toodi
bussiga laagrist objektile ja päev
otsa olime kohal. Kõige ebameel
divam oli viibida energiaploki
katusel. Teisel, mitte avariilisel,
sest tollel katust enam polnudki.
Teadsime väga hästi, et seal on
kiirgus kõige suurem.
Pidime labidaga või käsitsi ka
tuselt maha pühkima kõik, mis
sinna plahvatusega pudenenud oli
– liiva, metallitükke jne. Ametli
kult võisime töötada korraga vaid
kaks minutit. Selguse mõttes –
visata alla kaks-kolm labidatäit
risu. Stopperiga keegi juures ei
seisnud.
Et tervis või? Hepatiit on kallal
olnud, liigesed on hellad. Üks juba
väljagi vahetatud. Ei teagi täpselt,
mis kõige rohkem mõjunud on.
Ajateenistus mereväes polnud sa
muti kergete killast“.
Kõigi tuumapõrgust läbi käi
nud meeste eest püüab hoolt
kanda Eesti Tšernobõli ühing,
mille töös osaleb ka Tartumaa
Tšernobõli ühendus. Põhieesmärk
on tagada sotsiaalne ja meditsii
niline abi avarii likvideerimisele
saadetud isikutele ja teistele
radiatsiooni läbi kannatanutele.
Aga mis juhtus ikkagi Tiiduga?
Jõhvis korraldati viimast korda
Eesti pinnal meeste ülelugemine
ja dokumentide läbivaatamine.
Selgus, et Tiidul pole Tšernobõli
asja. Tema teenis kroonut allvee
laevastikus. Allveelaevnik lasti
Jõhvist koju tagasi.
Kalju Hook
Koduloo rubriigis kirjutab Kalju
Hook Elva vallaga seotud inimestest, kohtadest ja sündmustest.

9

10

Elva valla leht

26. aprill 2021

Nr 92

ELVA VALLA INFO
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ELVA VALLAVALITSUSE INFO

Otsused 30.03 istungilt

Otsused 06.04 istungilt

Maa
Seada isiklik kasutusõigus Telia Eesti AS
kasuks tähtajatult Elva valla omandis oleva
tele kinnistutele: Elva linn, Koidu tn 10, Koidu
tänav, Side tänav T3, J. Kärneri tänav T2, Kase
tänav T2, Kruusa tänav T1, Valga maantee T2,
Tähe tänav T2 sideehitiste seadmiseks.
Muuta Elva vallavalitsuse 15.09.2020 kor
ralduse nr 586 „Raigaste külas Käuste kinnis
asjaga piirneva maa erastamisel koha-aadres
si ja sihtotstarbe määramine“.
Määrata Mälgi külas Marja katastriüksuse
(33101:003:002) ja Marjakopli katastriüksuse
(17101:001:0774) ja Marjakese katastriüksuse
(17101:001:0771) liitmisel uue moodustavata
katastriüksuse koha-aadress Elva vald, Mälgi
küla, Marja ja sihtotstarve maatulundusmaa.

Muu
Algatada Rannu rahvamaja arengukava 20212025 koostamine.
Lubada Rõngu rahvamajal, Aakre rahva
majal ja Puhja koolil liituda MTÜ-ga Eesti
Avatud noortekeskuste ühendus.

Muuta Elva vallavalitsuse 15.12.2020 kor
ralduse nr 810 "Sotsiaalteenuste hinnakirja
kehtestamine" punkti 3 hinnakirja järgmiselt:
» Elva valla piires – 3 eurot üks sõidukord;
» Tartu maakonna piires – 5 eurot üks
sõidukord;
» Eesti Vabariigi piires – 30 eurot üks sõidu
kord.
Kinnitada Konguta kooli koosseis.
MTÜ Mängiv Kass, OÜ Tibupoeg, OÜ
Õunakese perehoid ja MTÜ Peedu kooli seltsi
Pihlamarja lastehoidudel mitte esitada aprilli
eest kohatasu arvet vanematele, kelle laps ei
käinud kordagi lastehoius perioodil 15. märts
kuni 11. aprill 2021 tingimusel, et laps on tee
nusele suunatud vallavalitsuse poolt ja tema
rahvastikuregistri järgne elukoht on Elva
vald.
Anda MTÜ-le Aakre külaselts toetust
turvakaamerate soetuseks vastavalt projektile
summas 2 420 eurot.
Salle Ritso
vallasekretär

Maa
Kinnitada Kaimi külas Õunapuu katastriüksuse (17101:001:1282) maa maksusta
mishinna määramise akt.

Muu
Kinnitada riigihanke nr 233636 „Elva spodi- ja puhkepargi projekteerimine“
tulemused:
» mitte kvalifitseerida ja kõrvaldada hankest pakkuja SIA AMB Design;
» kvalifitseerida ja mitte kõrvaldada pakkuja AS Infragate Eesti;
» tunnistada vastavaks ja edukaks AS Infragate Eesti pakkumus maksumusega
59 840,00 eurot (km-ta).
Algatada Aakre rahvamaja arengukava koostamine aastateks 2021-2025.
Korraldada Elva linnas, Tartu mnt 1 (17007:001:0042) korteriomandi nr 2
võõrandamiseks avalik kirjalik enampakkumine ning kinnitada korteriomandi
müügihinna algsuuruseks 30 600 eurot.
Nõustuda Promens AS keskkonnaloa nr L.ÕV/322814 muutmisega vastavalt
keskkonnaloa muutmise taotlusele.
Vabastada Elva valla lasteaedades ja -hoidudes käivate laste vanemad mai
osalustasu maksmisest, kui laps ei käi perioodil 12. aprill kuni 30. aprill 2021 kor
dagi lasteaias või -hoius.
Kinnitada Elva valla 2021. aasta vallavalitsuse tasandi I lisaeelarve.

Reklaamiload
Anda välja reklaamiluba OÜ-le Werrew reklaami avalikustamiseks Elva linn,
Tartu mnt T3 tähtajaga 1.01.2021 kuni 31.12.2021 (ka). Vabastada OÜ Werrew I ja
II kvartali reklaamimaksu maksmisest.

ELVA VALLAVALITSUSE INFO

Salle Ritso
vallasekretär

Otsused 13.04 istungilt
Avalikud üritused ja reklaamiload

Maa

Lubada MTÜ-l Austa Rattaklubi korraldada
22. mai 2021 kell 11–17.30 Elva linnas avalik üri
tus „Eesti meistrivõistlused kriteeriumis / 63.
Elva tänavasõit“ võistluskeskusega Elva Güm
naasiumi (Puiestee 2) õuealal juhul kui Vaba
riigi Valitsuse antud korralduse alusel keh
testatud piirangud Covid 19 viiruse levimise
tõkestamiseks on leevenenud ning kehtivate
piirangute kohaselt on ürituse korraldamine
lubatud. Avaliku ürituse korraldamise eest
vastutav isik Caspar Austa (tel 5184892, info@
austa.ee).
Lubada MTÜ-l Aerobike Cycling Agency
korraldada 23. mail 2021 kell 9–18 avalik üri
tus „Filter Elva 36. rattapäev ja rulluisumara
ton“, juhul kui Vabariigi Valitsuse antud kor
ralduse alusel kehtestatud piirangud Covid 19
viiruse levimise tõkestamiseks on leevenenud
ning kehtivate piirangute kohaselt on ürituse
korraldamine lubatud. Avaliku ürituse kor
raldamise eest vastutav isik Mihkel Reile (tel
5342 2196, aerobike@aerobike.ee).
Anda välja reklaamiluba MTÜ-le Loome
lend reklaami avalikustamiseks Elva linnas,
Vellavere tee (17001:001:0025), tee kohale
tross-kinnitusega tähtajaga 15.04.2021 kuni
30.06.2021 (ka).

Nõustuda Vehendi külas Pilliroo AÜ 5
katastriüksuse (66601:007:0539) ja Elva linnas
Lille tänav 12 katastriüksuse (17001:001:0081)
maa riigi omandisse jätmisega.

Muu
Eraldada Elva valla 2021. aasta eelarve reserv
fondist 4 335 eurot alaeelarvesse 06605 (Val
lavara korrashoid ja kindlustamine) Rannu
raamatukogu Sangla harukogu ja külamaja
hoone I korrusele automaatse tuletõrjesigna
lisatsiooni ja evakuatsioonivalgustite paigal
damiseks.
Eraldada MTÜ-le Sooveere Ulila keskuse
rekonstrueerimiseks
sihtfinantseeringuna
299 160 eurot, millest 57 283 eurot on sild
finantseerimine.
Kinnitada riigihanke nr 233754 "Elva Tartu
mnt ja Hellenurme kergliiklusteede ehitus"
tulemused:
» tunnistada vastavaks osaühing TAVT
351 861,19 eurot; AS VALMAP GRUPP 382
464,94 eurot; RoadWest OÜ 317 333,14
eurot; Asfaldigrupp OÜ 307 800 eurot; JBS
Infra OÜ 323 800 eurot pakkumused;
» tunnistada edukaks Asfaldigrupp OÜ pak
kumus maksumusega 307 800 eurot.
Salle Ritso
vallasekretär

Teavita infolehe kandeprobleemist
Elva valla leht peab jõudma kõikidesse Elva valla post
kastidesse kahe tööpäeva jooksul pärast ilmumist.
Elva vallas teostab kannet Omniva, Elva linna piir
konnas ExpressPost.
Palume probleemidest teavitada telefonil 730 9882
või infoleht@elva.ee
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Praktiline koolitus
„Samm tööellu muutuval tööturul“
Kutsutakse osalema ta
suta koolitusel „Samm
tööellu muutuval töö
turul“, mille kohta
toimub infotund mai
teises pooles (kuupäev
selgumisel) aadressil
Tartu, Lutsu 3 ( Jaani
kiriku lähistel).
Koolitus on suuna
tud neile, kes on olnud
tööturult eemal kuus kuud või kauem ja hetkel ei õpi.
Koolitusel saab teada rohkem enda võimaluste ja tööturu kohta ning selgust teha
häid valikuid.
Koolituse (kokku 130 tundi) osad on:
» eneseanalüüs;
» töövestlus;
» isikliku tööõnne valem;
» muutuv tööõigus;
» arvuti tööotsingul;
» tööklubi.
Võimalus on minna erialasele kursusele ja saada tasuta karjääri-, psühholoogilist ja
võlanõustamist ning osaleda tööpraktikal.
Kogu koolitus on tasuta. Transpordikulud kompenseeritakse ning koolitusel on
tasuta toitlustamine ja vajadusel lapsehoid.
Infotunnil osalemiseks on vajalik registreerumine,
mida palutakse teha telefonil 526 5488 või e-aadressi
ingrid.purje@jmk.ee.
Tegevusi toetavad Euroopa sotsiaalfond ja Elva
vallavalitsus.

Elva valla leht

Ootame kandidaate aasta noore ja
õpilaste aasta haridusteo tunnustustele

Elva vallavalitsus ootab alates 1. maist kandidaate noortevaldkonna tunnustustele
"Aasta noor" (kuni 31. maini) ja "Õpilaste aasta haridustegu" (kuni 20. maini).
"Aasta noore" aunimetus antakse 7–26aastasele noorele, kes on oma tegevusega
silma paistnud haridus-, huviharidus-, kultuuri- või spordielus või mõnes muus vald
konnas Elva vallas.
"Õpilaste aasta haridustegu" on tunnustus teole, millega on panustatud kooli
maine tõstmisse, kaasatud ja innustatud teisi õpilasi ning toetatud õpilaste loovust ja
ettevõtlikkust. Õpilaste aasta haridusteo tunnustuse saamiseks peavad õpilased õppi
ma Elva valla koolis.
Tunnustuse kandidaate saab esitada igaüks Elva valla e-taotluste keskkonnas SPOKU.
Tunnustused antakse üle juunis Elva valla 100 noore tegija tunnustusüritusel.
Rohkem informatsiooni valla kodulehel www.elva.ee/valdkondlikud-tunnustused
või Elva valla haridusspetsialistilt: Auli Mäesalu, auli.maesalu@elva.ee, tel 5886 4201.
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TEATED
KUULUTUSED
Muru niitmine ja aiatehnika remont,
vajadusel transport. Tel 5340 7836
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

Ohtlike puude raie ja hooldus. Tel 5686 6157
Ohtlike puude langetamine ja hooldus.
Viljapuude lõikus, okste ja lehtede äravedu.
www.igihaljas.ee, tel 5650 1649

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

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

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

Kolimisteenus, transportteenus, kullerteenus. Soodsad veod Elva-Tartu-Tallinn-El
va. Vedu Jäätmejaama. Kasutatud asjade ost
ja müük. Tel 505 6425

Ostan metsa- ja põllumaad. Tel: 552 7322

Müüa männikoore multši. 150 L kott/7
EUR või puistes 1m3/30 EUR. Kottide trans
port kaubikuga ja puistes kalluriga, mahuta
vusega kuni 10m3. Telefon 501 8431

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
Müüa piiratud koguses tahedaid küttepuid. Info telefonil 5333 0116

Bosch autodiagnostika, varuosade müük,
sõiduautode remont ja hooldus (hammas
rihmade vahetus; veermiku, pidurite hool
dus ja remont jne). Elva. Tel 5597 7007

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

Rehvid, veljed ja varuosad www.verdex.ee.
Lisaks akud ja laadijad, õlid ja hooldus tar
vikud. Kaubavalik palju suurem kui e-poes.
Lisainfo verdex.info@gmail.com

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
Müügil kuivad klotsid 60 liitristes võrkkottides. Hind 2,9 €/kott. Vajadusel trans
port. Tarm AS info ja tellimine telefonidel
507 2419, 734 9991
Müüa kvaliteetset puitbriketti ja pelletit.
Info ja tellimine telefonil 511 9782
Kärjepõhjad. Tel 5595 1141, Raivo (Elva
põhja 6)

Tervitame uusi
ilmakodanikke!
Christella Kase

Lukas Poola

Adelyne Soggar

Alissa Alberg

sündis 21.03.2021

Gregor Allas

sündis 04.04.2021

sündis 30.03.2021

sündis 06.04.2021

sündis 05.04.2021

Elva vald mälestab
Terri Kruuda

Agu Sinimäe

23.07.1961-01.04.2021

Juhan Reile

12.06.1939-02.04.2021

Vassili Fjodorov

24.02.1953-02.04.2021

Virve Laineste

17.03.1935-03.04.2021

Helve Tikk

09.03.1940-03.04.2021

28.06.1946-10.04.2021

Leonhard Puidak

Elmar Rull

12.12.1927-05.04.2021

23.05.1943-10.04.2021

Allen Sarap

Aino Tainas

04.06.1979-05.04.2021

08.09.1959-13.04.2021

Aino Tamm

Haljand Kukk

04.05.1935-14.04.2021

18.12.1928-09.04.2021

Südamlik kaastunne
Siljale abikaasa

Üks tee on lõpuni käidud,
üks süda on vaikinud.

Ostan Sõidukeid. Seisukord ei ole oluline!
Romud/kaua seisnud/sõidukorras. Kustuta
me ka sõiduki registrist. 5627 6012

Leonhard Puidaku

Teatame kurbusega, et lahkus

Ostan või üürin Elva vallas renoveeritud 1
kuni 3-toalise puuküttega korteri. SMS, tel
5569 6646

Mälestavad Hilda, Heiki, Helga,
Maret, Marek, Marje, Ene, Kaido,
Tea, Kaida, Avo, Milvi ja Enno.

Katuse, fassaadi ja üldehitustööd Lõuna-Eestis (eestis.ehitan@gmail.com,
58668999)
Keskküttekatelde ja soojuspumpade paigaldus, hooldus. Sertifikaadiga paigaldaja.
Tel 526 2914

Rein Võlli

kaotuse puhul.

21.09.1939–15.04.2021
Leinavad abikaasa ja pojad
peredega.

Täname südamest kõiki, kes meile kalli

Heldur Käppa
igavikuteele saatmisel toeks olid.
Täname perearst dr Ü. Hanseni ja pereõde Veerat, Elva haigla õendusabi
osakonda, Rannu koguduse õpetajat Timo Švedko, endisi kolleege Elva
kultuurimajast, tantsurühmasid Seeniorid ja Hõbemänd, kaaslasi luule
ringist, perekondi Vask ja Hansen, Pensade suguseltsi, sugulasi ja sõpru.
Reet Käppa perega.

Südamlik tänu kõigile, kes avaldasid meile kaastunnet ja olid toeks armsa

Vassili Fjodorov
ärasaatmisel.
Kaasa (lesk) ja poeg.
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