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Elva valla leht
Me kogusime aastaga üheskoos
rohkem kui miljon kilomeetrit
kogukonnaga eelmisel
aastal kõndides, joostes,
rattaga sõites, ujudes,
matkates, suusatades,
uisutades jt kondimootoril liikuvate tegevustega kokku 1 021 118
kilomeetrit, mis teeb
ELVA VALD TUNNUSTAS OKTOOBRIS ETTEVÕTLUSVALDKONDA JA KOGUKONDA
LIIKUMA KUTSUV ALGATUS ELVA MILJON PÄLVIS AASTA TURISMITEO AUNIMETUSE.

E

lva valla spordijuht Madis
Šumanov ütles, et saavutus
on midagi erakordset. „See
tähendab, et me tegime sel
aastal üheskoos maakerale 25 tiiru
ümber! See on kindlasti erakordne,
kui üks kogukond tuleb kaasa
mõttega liikuda võimalikult palju
värskes õhus ning panustatakse
südamest nii oma tervisesse kui ka
ühisesse eesmärki.“
Spordijuht tänab südamest
kõiki
neid
inimesi,
kes
kilomeetreid kogusid ja kutsusid
ka oma sõprusringkonnast inimesi
liikuma. “Ilma teieta ei oleks me
miljoni kilomeetrini jõudnud ja
see on kindlasti meie kõigi ühine ja
võimas saavutus.”
Šumanov
ütles,
et
Elva

TEENETEMÄRK
TARTUMAA
KULDNE
TAMMEOKS OOTAB
NOMINENTE
artumaa
teenetemärgiga tunnustatakse inimesi, kes
on pika aja jooksul olulisel
määral kaasa aidanud Tartumaa arengule, siinsele
majandusele,
kultuurile,
elukeskkonna kvaliteedile
ja inimeste heaolule.

linn Elva kogus üheskoos

sammu.
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T

Euroopa parim spordi-

omakorda 1 339 706 816
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miljoni idee ehk eesmärk koguda
aastaga miljon kilomeetrit tekkis
eelmisel aastal koroonaviirusest
põhjustatud eriolukorras, kus
huvitegevus ja sportimine olid
suuresti takistatud. „Me ei ole
kunagi varem olnud seesuguses
olukorras, et me ei saa inimestele
pakkuda võimalust erinevates
aktiivsetes tegevustes osaleda ja
seeläbi oma füüsilise ning vaimse
tervisega tegeleda.“ Nii tuligi
mõte – kannustada kõiki liikuma
nii, et igaüks valib endale sobiva
aja, viisi ja koha looduskaunis Elva
vallas.
Praeguseks on Elva miljoni
klubiga Strava äpis liitunud
ligi 2000 inimest, kes on kõik
panustanud
aasta
jooksul

kilomeetrite
kogumisse.
„On
ka väga palju neid inimesi, kes
kasutasid võimalust sisestada oma
kilomeetrid e-vormi kaudu või
telefoni teel,“ lisas spordijuht
Kõige
rohkem
koguti
kilomeetreid
jalgrattaga,
361
247 kilomeetrit, millele järgnes
jooksmine 180 113 kilomeetriga,
jalutamine 155 678 kilomeetriga ja
suusatamine 27 759 kilomeetriga.
Üpris suur hulk kilomeetreid
sisestati
ka
e-vormi
kaudu
ja helistades, kokku 289 572
kilomeetrit. Täpsem statistika
avaldatakse Elva miljoni kodulehel.
Šumanov ütles, et Elva miljonile
pannakse väärikalt pidulik punkt
jaanuaris, et kogukond saaks
üheskoos
erakordse
eesmärgi

Foto
Jaak Jänes

täitumist tähistada. „Lisainfot
selle kohta jagame peatselt.
Samuti liiguvad mõtted selles
suunas, et jätkata Elva miljoni
projektiga, aga seda juba pisut
teistmoodi. Avalikustame kindlasti
konkreetsema plaani lähiajal,“ lisas
ta.
Elva kandis 2021. aastal Euroopa
spordilinna tiitlit ning aasta lõpus
pärjati Elva parima spordilinna
tiitliga. „Võistlesime parima tiitli
nimel koos seitsme teise Euroopa
linnaga ning Elva tunnistati selle
aasta tegevuste järgi neist kõige
parimaks. Suurt rolli mängis
parima tiitli saamisel ka Elva
miljon,“ rääkis Šumanov.

Kõige rohkem koguti kilomeetreid jalgrattaga, 361 247 kilomeetrit,
millele järgnes jooksmine 180 113 kilomeetriga, jalutamine 155
678 kilomeetriga ja suusatamine 27 759 kilomeetriga.

Teenetemärgi andmise otsustavad maakonna omavalitsused ühiselt Tartumaa
Omavalitsuste liidu kaudu
ja see antakse üle vabariigi
aastapäevale
pühendatud
Tartumaa pidulikul kontsertaktusel.
Kandidaate saab esitada
kuni 31. jaanuarini 2022.
Lisainfo ja kandidaadi esitamise vorm asub www.tartumaa.ee/tunnustamine/teenetemark-kuldne-tammeoks.
Lisainfo:
Tartumaa Omavalitsuste Liit
tol@tartumaa.ee või tel 730
5216

TEENETEMÄRK
KULDNE
TAMMEOKS.

Foto:
erakogu
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Elva valla uued algatused ja
jätkutegevused 2022. aastal

A

asta 2021 on jäänud
seljataha ning aeg on
keskenduda 2022. aasta tegevustele. Väikese
tagasivaatena on rõõm tõdeda, et
2021 ei olnud teps mitte käed rüppes istumise aasta, vaid ellu viidi
mitmeid suuremaid ja väiksemaid
projekte.
Kuigi koroonatähe all elades oli
taaskord aasta keeruline, on sellest
siiski ka palju positiivset kaasa võtta. Ellu viidi nii mõnigi projekt, mis
sai rahastuse riigipoolsetest majanduse elavdamise toetusmeetmetest ning valmisid ka varem planeeritud projektidest. Rannu kooli,
Ulila keskuse, Puhja seltsimaja ja
Pika tänava rekonstrueerimistööd,
Kentsi paisjärve puhastamine ja regulaatori remont, Tartu mnt kergliiklustee ehitus ning veel paljud
väiksemad projektid, said eelmisel aastal lõpetatud ning mõnda
tavapärasest erinevalt töötanud
asutuste igapäevatöö on taastunud. Rõngu kogukonnakeskuse
ehitamine ja Konguta rahvamaja
fassaadi rekonstrueerimine saavad
lõpetatud selle aasta kevadel.

Õpikeskkonna kaasajastamine
Aasta lõpus allkirjastati leping
Elva gümnaasiumi Puiestee
õppehoone rekonstrueerimise
projekteerimistöödeks. Koostöös
koolipere ning projekteerijatega
(P.P. Projekt OÜ) valmib mai
alguseks ehitusprojekt ning saame
alustada ehitustööde hankega.

Gümnaasiumi rekonstrueerimisega
seotud tegevuste ja investeeringu
kogumaksumus on planeeritud
3
miljonit
eurot.
Projekti
realiseerumisel
saab
Elva
gümnaasium moodsad ja tänapäeva
vajadustele
vastavad
ruumilahendused.

Aktiivne ja mitmekesine spordielu
Kogukondlikult saadi 2021. aastal hakkama erakordse ning ainulaadse ettevõtmisega kui Elva vallas
koguti kokku 1 000 000 liikumiskilomeetrit. Kui detsembri alguses
oli veel hea mitukümmend tuhat
kilomeetrit puudu, siis unustatud
kilomeetrite kampaania tõi kohale
kõik Polarise, Garmini ja vanakooli
treeningpäevikute kasutajad ning
neil ikka oli kilomeetreid mida jagada. Võimas saavutus!
Üks suur ettevõtmine 2022. aastal on Eesti liikumis- ja spordifestival. Festival on kavandatud
toimuma 30–31. juulil. Projektiga
tehti algust eelmisel aastal, kuid
kiiresti tõusvate koroonanäitajate
tõttu otsustasime selle lükata tänavusse aastasse. Festivali korraldatakse koostöös Lõuna-Eesti maakondadega.
Sel aastal saavad uue alguse
Elva valla kogukonnamängud,
mis kulmineeruvad 20. augustil.
Planeeritud tegevused ühendavad
Rõngu piirkonnas algatatud külade
olümpia ning Konguta piirkonnast
pärit Külade päeva kantud mõtteid ning kogemusi. Loodame sel-

lest kujundada Elva valla inimeste
jaoks ühe märgilise sündmuse mis
toob kokku inimesed kõikidest valla nurkadest.
Saame taaskord osa ka Rally
Estoniast ning esialgse info
kohaselt kulgeb Elva valla katse
samal marsruudil nagu ka eelmisel
aastal aga vastupidises suunas
ehk algusega Kulbilohust lõpuga
Põrgumäe lähistel.
Aprillis/mais toimuvad Elva
spordihoones
sportkeegli
maailmameistrivõistlused, mis
toob meie piirkonda külalisi üle
maailma.

Arenev elu- ja ettevõtluskeskkond
On rõõm tõdeda, et kinnisvaraarendajad on meie valla üles
leidnud ning lähiaastatel on
tekkimas juurde väga olulises
mahus elamispindu nii üksik-, ridakui ka korterelamute näol. Silmaga
on arenguid näha nii Elva linnas
kui ka Käärdis. Ka hajaasustuses on
rohkem ehitamist kui varasemalt ja
paljud noored inimesed on leidnud
enda pere jaoks tee tagasi maale.
Inimeste liikuvuse parandamiseks
loodame lähiajal teha korrektuure
ning täiendusi ühistranspordi
korraldamisel ning valmis saada
kegliiklusteede arengukava, mille
alusel hakata prioriteetsemaid
lõike projekteerima ja võimalusel
ka rajama.
Kentsi paisjärve ja Kavilda oru
puhkepiirkonna arendamisega lä-

heme edasi kohe ja esimesed hanked on plaanis avada juba veebruari
alguses. Puhkepiirkonna arengute
vastu on huvi tundnud juba mitmed ettevõtjad, kes soovivad erinevates tegevustes kaasa lüüa.
Veel enne kevadet on plaanis
teha remont Elva vaksalihoone
siseruumides.
Remonditakse
wc-d ning tehakse üldilmele
värskendus. Uue lahendusena
tuleb vaksalihoonesse turismiinfopunkt ning kohaliku toodangu
ja käsitöö väljapanekud ning
müük. Plaanis on luua sinna
võimlaused ka erinevate töötubade
korraldamiseks, et anda ruumidele
täiendavat funktsionaalsust.
Valla üldplaneeringu protsess
on lõpusirgel ning peagi saab planeering valmis. Üldplaneeringuga saab tutvuda valla kodulehel
üldplaneering.elva.ee.
Jätkuvad mentorklubi ja eelmise aasta lõpus alguse saanud loovhommikute kohtumised, kuhu
on oodatud kõik ettevõtjad ja ettevõtlushuvilised. Põnevad esinejad
ja huvitavad arutelud on kõikidele
huvilistele tasuta.
Loomulikult jätkame erinevates
piirkondades teede parendamisega
ning üks suurimaid investeeringuprojekte selles valdkonnas on hetkel Puiestee tänava rekonstrueerimine. Hanke tulemus oli oluliselt
kallim kui planeeritud, kuid oleme
juba esitanud taotluse lisavahendite kaasamiseks ning kaalume
erinevaid stsenaariume lahenduse
osas, juhul kui taotluse vastus on
negatiivne.
Jätkatakse hajaasustuseprogrammiga ning mitmete teiste
toetusvõimaluste pakkumisega, et
meie elutingimusi ja avaliku ruumi
kvaliteeti parandada.
Plaanime
korraldada
Verevi ranahoone ja rannaala
arhitektuurikonkursi. Koostöös
kogukonnaga on meil vaja hoolikalt
läbi mõelda ning paika panna mida

me tulevaselt Verevi rannahoonelt
ja rannalt kui tervikult ootame.
Lisainfot
Verevi
rannahoone
arhitektuurikonkursi kohta jagame
juba lähiajal.
Alustatud
on
aktiivselt
ujula ehituseks alternatiivsete
lahenduste läbitöötamisega ehk
millised on erasektori ja kohaliku
omavalitsuse koostöövõimalused
ühes, teises või kolmandas kohas.
Valla seisukohast on parim
võimalus kui leiame erasektorist
koostööpartnerid, kes on valmis
investeerima, aga selle nimel tuleb
veel palju tööd teha. Tellitud on
ka täiendavad pinnaseuuringud
spordihoone ja Tartu mnt koolimaja
ümbrusesse.

Aktiivsed ja tegusad kogukonnad
Ka sel aastal jätkatakse Külade
Kärajate kohtumistega, kuhu on
oodatud kõik aktiivsed kohalikud
elanikud, külavanemad, külaseltside esindajad ja piirkonnakogude
esindajad.
Tööd on alustanud Elva noortevolikogu, kellega loodame teha
head koostööd, kaasata neid
erinevatesse ettevõtmistesse ning
läbi nende jõuda ka rohkem noorte
mõteteni.Noored on meie tulevik
ning soovime neile anda rohkem
võimalusi kaasa rääkida.
Jätkame kaasava eelarvega
ning loodame taaskord koguda palju häid ideid.
Tegevusi, mida ellu viia on
mitmeid ning soovime neid teha
koos kogukondadega ning avatult.
Vallavalitsus ootab teie mõtteid,
ettepanekuid
ning
arvamusi
igast valla piirkonnast. Kasutage
meie äppi, üldmeili, telefoni,
otsekontakte ja muid võimalusi,
et edastada meile enda mõtteid
ja anda tagasisidet. Koos saame
paremini ja jõuame rohkem. Head
aastat meile kõigile!

ELVA VALLAVALITSUSE INFO

Elva vallavalitsus võtab elanikke
vastu vaid etteregistreerimisel

T

uletame meelde, et ametnikega on võimalik kohtuda vaid
eelnevalt aeg kokku leppides,
kohtumisel tuleb kanda näo-

maski.
Soovitame vallavalitsuse ametnike
poole pöörduda eelkõige e-kanalite kaudu.
Ametnikuga aja kokku leppimiseks palume pöörduda otse ametniku poole kas
e-kirja või telefoni teel. Ametnike kontaktid leiate veebilehelt elva.ee/kontaktid. Kui
te ei tea, kelle poole oma küsimusega pöörduma peate, võite alati helistada ka vallava-

litsuse üldnumbrile 730 9880 või kirjutada
e-aadressile elva@elva.ee.
Vallamaja on avatud E–R kell 8–16.30.
Sellel ajal on võimalik tuua infolauda erinevaid dokumente ja avaldusi. Ajal, mil vallavalitsus on suletud, on dokumente võimalik
tuua Elva vallavalitsuse ees asuvasse postkasti (postkasti kohal suur silt „Elva vallavalitsusele suunatud kirjad ja avaldused palume panna siia postkasti“) või saata need
e-aadressil elva@elva.ee.
Kõikidel kodanikel on erinevaid taotlusi võimalik esitada ka vallavalitsuse
e-teenuste portaalis SPOKU.

Paluperas antakse enampakkumise
korras rendile haritav maa

E

lva vallavalitsus annab viieks
aastaks rendile avalikul
kirjalikul enampakkumisel
Palupera külas, Savi kinnistu
(58201:002:1870), 1,2 ha suurune
haritava
maa.
Enampakkumise
tingimustega saab tutvuda ja
pakkumuse vorm on leitav valla
veebilehel
www.elva.ee/vallavaramuuk.
Renditasu alghinnaks on 76 eurot/aastas. Vormikohased pakkumused tuleb esitada hiljemalt 15.

veebruariks 2022 kell 10 s.t mitte
postitemplit, vaid laekumist) paberkandjal aadressil Kesk 32, Elva
vald, 61507. Kinnine ümbrik tuleb
märgistada märkega „Savi kirjalik
enampakkumine“.
Avalik pakkumuste avamine toimub Elva vallamajas 15. veebruaril
kell 10.15.
Lisainfo:
Terje Korss, vallavaraspetsialist
terje.korss@elva.ee, 5302 0888
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Elva vallavalitsus võtab vastu
energiakulude hüvitamise taotlusi

T

oetust saavad taotleda
üksikisikud või pered,
kelle sissetulek on väiksem
kui
mediaankeskmine.
Perekonnaliikmeteks
loetakse
isikud, kes elavad samas eluruumis
ja keda seob ühine majapidamine.
Perekonnaliikmete
koosseis
määratakse taotluse esitamise
hetkega.
Peredele hüvitatakse 80% arvetel
toodud energia koguhinna osast,
mis ületab elektril 120 €/MWh (12
s/kWh), gaasil 49 €/MWh (4,9 s/
kWh) ning kaugküttel alates 78 €/
MWh (7,8 s/kWh).
Perekonna
vähekindlustatuse
arvutamiseks summeeritakse iga
perekonnaliikme
vähekindlustatuse piir järgmiselt:
» pere ühe täiskasvanud
isiku kohta arvestatakse
vähekindlustatuse piir
koefitsiendiga 1,0;
» iga järgmise taotluse esitamise
ajal vähemalt 14-aastase
perekonnaliikme kohta
arvestatakse vähekindlustatuse
piir koefitsiendiga 0,5;
» iga taotluse esitamise ajal
alla 14-aastase lapse kohta
arvestatakse vähekindlustatuse
piir koefitsiendiga 0,3.
Näiteks saab toetust küsida, kui
sissetulek on:
» 1 inimese kohta – 1126 eurot;
» 1 täiskasvanu ja 1 lapsega pere
(alla 14-aastane) – 1464 eurot;
» 2 täiskasvanuga või 1
täiskasvanu ja 1 (üle 14-aastane)
lapsega pere – 1689 eurot;
» 2 täiskasvanu ja 1 lapsega pere
(alla 14-aastane) – 2027 eurot;
» 3 täiskasvanuga pere kohta (sh
üle 14-aastased lapsed) – 2252
eurot;
» 2 täiskasvanu ja 2 lapsega pere
(alla 14-aastased)- 2365 eurot;
» 2 täiskasvanu ja 2 lapsega
pere (1 alla 14-aastane ja 1 üle

ENERGIAKULUDE HÜVITIS AITAB TOIME TULLA.

14-aastane) – 2590 eurot;
» 2 täiskasvanu ja 2 lapsega pere
(üle 14-aastased)- 2815 eurot.

Millised sissetulekud
arvesse võetakse?
Hindamaks, kas pere jääb
alla toetuse saamiseks vajaliku
arvestusliku
piiri,
võetakse
arvesse kõigi perekonnaliikmete
sissetulekud.
Arvesse lähevad pereliikmete
Eestis ja väljaspool Eestit kõikidest
tuluallikatest saadud tulu, millest
arvestatakse maha makstud elatis
ja täitemenetluses kinni peetud
summad. Näiteks arvestatakse
sissetulekuna palka, pensioni,
saadud elatist, renti, dividende,
saadud toetusi (sh lastetoetused,
töövõimetoetus, loovisiku toetust,
asendus- ja järelhooldus toetus),
väljamakseid pensionifondidest,
hüvitised (nt tööõnnetuse hüvitis,
vanemahüvitis,
haigushüvitis,
töötuskindlustushüvitis,
kutsehaiguse hüvitis jne), tulumaksu
tagastust, töölähetuse päevarahad.
Pere sissetulekutena võetakse
arvesse
ka
toetused,
mida
makstakse regulaarselt (näiteks
hooldajatoetus, lapsehooldustasu,
üksikvanema lapse toetus).
Puudega vanema toetus, mida

Vallavalitsus ootab
lapse toiduraha
katmise toetuse taotlusi

L

apse toiduraha katmise
toetuse eesmärk on vähekindlustatud
peredele toetuse andmine lapse
toitlustamise kulude katteks koolieelses lasteasutuses (sealhulgas
lastehoius), üldhariduskoolis või
kutseõppeasutuses käivale lapse-

le. Toetusega hüvitatakse üldhariduskooli ja kutseõppeasutuse
õpilase toidupäeva maksumuse
ja riigi poolt eraldatud koolilõuna
toetuse vahe.
Toetuse taotlemiseks esitab
lapsevanem, hooldaja, eestkostja
vallavalitsusele taotluse koos

Foto: Unsplash.

makstakse
samuti
puuetega
inimeste sotsiaaltoetuste seaduse
alusel,
arvestatakse
samuti
perekonna sissetulekute hulka.
Samuti loetakse sissetulekuks
rahaline pärand.
Toetuse
taotlemiseks
kogu
esmalt kokku vajalikud dokumendid:
» andmed perekonnaliikmete
sissetulekute kohta, sh
tõendid makstud elatise ja
täitemenetluses kinnipeetud
summade kohta nende olemasolu korral, ning vallavalitsuse
nõudmisel ka asjakohased
pangakontode väljavõtted
perioodi kohta, mille kulude
katmiseks toetust taotletakse.
Toetuse taotlemisel peale 10.
kuupäeva ei pea maksustatud
tulude kohta tõendeid esitama,
sest toetust menetleval spetsialistil on õigus ja võimalus
teha päringuid vastavatesse
registritesse, sh Maksu- ja
Tolliametisse, Töötukassasse,
Sotsiaalkindlustusametisse jmt.
» eluruumi energiatarbimist
tõendavad dokumendid (arved)
energia liigi kohta, mille kulude
katteks toetust taotletakse
(elekter, gaas ja/või kaugküte)
» tõendid, et tegemist on taotleja
lisadokumentidega
hiljemalt
jaanuari lõpuks:
• elektrooniliselt Elva valla
e-taotluste keskkonnas SPOKU,
kuhu tuleb sisse logida IDkaardiga, Smart-IDga või MobiiliIDga;
• täites paberkandjal taotluse,
mida saab täita Elva vallavalitsuses
või
teenuskeskustes
sotsiaaltööspetsialisti juures.
Taotlusele on vaja lisada
perekonna kõigi liikmete eelmise
kuu sissetulekute ja perekonna
eelmisel
kuul
tasumisele
kuuluvate
eluasemekulude
suurust tõendavad dokumendid

ja tema perekonna tegeliku
elukohaga, kui nende alaline
või peamine elukoht erineb
rahvastikuregistrisse kantud
elukohast (nt üürileping, omaniku kinnitus vmt);
» kui eluruumi kasutatakse
osaliselt ettevõtluseks ja osa
energiatarbimise kuludest on
ettevõtlusega seotud, esitatakse
koos arvega ettevõtlusega
seotud kulude osakaal.
Esialgse info selle kohta, kas
perel on võimalik toetust saada
ja kui suur see võiks olla annab
Rahandusministeeriumi
välja
töötatud energiakulu hüvitamise
kalkulaator. Kalkulaatoris leiab
www.rahandusministeerium.ee/
et/energiakulude-huvitamine.
Toetust saab taotleda tagasiulatuvalt ühe või mitme kuu kohta
vastavalt taotleja soovile. Taotlust
ei saa esitada tagasiulatuvalt
taotluse esitamise kuupäevast
rohkem kui viis kuud varasema
energia tarbimise kuu kohta.
Näiteks 2022. a veebruaris saab
esitada taotluse toetuse saamiseks
2021. a septembri kuni jaanuari
2022. a tarbitud energiakulude
toetuseks, kuid 2022. a märtsis
enam 2021. a septembris tarbitud
energiakulude eest toetust taotleda
ei saa.
Taotluse
esitamiseks
Elva
vallavalitsusele on järgmised
võimalused:
» elektrooniliselt Elva valla
e-taotluste keskkonnas SPOKU
-> Energiakulude kallinemise
mõjude leevendamise toetuse
taotlus;
» täita taotlus elektrooniliselt
(pdf) ning saata see
digiallkirjastatult koos
vajalike lisadokumentidega
oma piirkonna
sotsiaaltööspetsialistile
(kontaktid allpool) või Elva

(töötasu tõendid, arvelduskonto
väljavõte,
kommunaalteenuste
arve jms). Lapse toiduraha
katmise toetus on sissetulekust
sõltuv toetus, mida on õigus saada
perekonnal, kelle netosissetulek
(perekonna kõigi liikmete eelmise
kuu sissetulekust on maha arvatud
jooksval kuul tasumisele kuuluvad
eluasemekulud) ühes kuus on
väiksem kui riiklikult kehtestatud
toimetulekupiiri
kahekordne
määr pereliikme kohta. 2022.
aastal on toimetulekupiir 150
eurot.
Otsuse toetuse määramise
kohta perioodi 01.02.2022 -
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vallavalitsuse e-aadressile elva@
elva.ee;
» täita taotlus paberkandjal
või kirjutada vabas vormis
avaldus (koos vajalike
lisadokumentidega) Elva
vallavalitsuses (Kesk 32,
Elva) või oma piirkonna
sotsiaaltööspetsialisti juures.
Kui Teil on digiallkirjastamise
võimalus (ID-kaart, mobiili-ID
või smart-ID) soovitame täita
avaldus Elva valla e-taotluste
keskkonnas SPOKU.
Toetusega seotud küsimustega
palume
pöörduda
e-aadressil
elva@elva.ee või oma piirkonna
sotsiaaltööspetsialisti poole:
• Elva linn ja Palupera
piirkond - Katrina Mets,
tel 730 9892 või 5381 6336,
katrina.mets@elva.ee;
• Konguta piirkond ja Elva
linn - Elo Kasetalu, tel
731 4435 või 523 9389, elo.
kasetalu@elva.ee;
• Puhja piirkond - Sirje Tali,
tel 730 0646 või 525 6212, sirje.
tali@elva.ee;
• Rannu piirkond - Sirje Erm,
tel 731 1904 või 525 3370, sirje.
erm@elva.ee;
• Rõngu piirkond - Ene Sõber,
tel 731 4484 või 513 9352, ene.
sober@elva.ee.

Kui kaua taotluse
menetlemine aega
võtab?
Vallavalitsus kontrollib taotleja
vastavust tingimustele, arvutab
välja toetuse suuruse ning teeb
toetuse maksmise või maksmata
jätmise otsuse 35 tööpäeva
jooksul taotlejalt kõigi vajalike
dokumentide saamisest arvates.
Toetus kantakse üle taotleja
soovitud arvelduskontole seitsme
tööpäeva jooksul positiivse otsuse
tegemisest arvates.
Lisainfo:
w w w.e l v a .e e/e n e r g i a k u l u d e huvitamine

31.08.2022 eest teeb valla sotsiaalja terviseosakond hiljemalt 1.
veebruariks. Toetust ei maksta
üldjuhul välja toetuse saajale,
vaid kantakse üle teenuse osutaja
arvelduskontole.
Erakorralistel
juhtudel
võetakse taotlusi vastu ka muul
ajal.
Täiendav informatsioon on
leitav Elva valla veebilehel www.
elva.ee/lapse-toiduraha-toetus .
Lisainfo:
Milvi
Sepp,
sotsiaalja
terviseosakonna juhataja
milvi.sepp@elva.ee või tel 515
4872
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ELVA VALLA INFO
Ene Joosing (Rõngu piirkonna
koordinaator) – Rõngu, Palupera,
Aakre ja Rannu piirkond
Tel: 731 4480, 509 6202
E-aadress: ene.joosing@elva.ee
Aadress: Valga mnt 9, Rõngu alevik,
Elva vald

Hajaasustuse programmi taotlusvoor avaneb 1. veebruaril
Hajaasustuse programmi taotlusvoor avatakse
1. veebruaril ning see
on avatud 1. aprillini.
Võimalik on taotleda
toetust vee- ja kanalisatsioonitöödeks, juurdepääsuteede remondiks
ning autonoomse elektrisüsteemi rajamiseks.
SIRLI PIPPAR
ARENDUSSPETSIALIST

H

ajaasustuse programmi
eesmärk on tagada hajaasustusega piirkondades elavatele peredele
head elutingimused ning aidata
seeläbi kaasa elanike arvu püsimisele neis piirkondades.
Projektide teostumisse panustavad võrdselt nii riik, kohalik omavalitsus kui ka taotleja. Toetuse
maksimaalne summa on 6500 eurot, toetuse osakaal projekti maksumusest on maksimaalselt 67% ning
taotleja omafinantseering 33%.

Taotlusvoorust toetuse saajate
tingimused:
» taotleja alaline elukoht on taotluse esitamise aasta 1. jaanuarist
hajaasustusega maapiirkonnas
asuv majapidamine;
» taotleja elukoht on rahvastikuregistri andmete kohaselt
katkematult taotluse esitamise
aasta 1. jaanuarist majapidamine, millele projektiga toetust
taotletakse;
» taotlejal ei tohi olla riiklike
maksude osas maksuvõlga, välja
arvatud juhul, kui see on ajatatud;
» projektil võib olla ka kaastaotleja(id). Kaastaotlejale kehtivad
samad tingimused, mis taotlejalegi;
» maksimaalne toetus programmist ühele majapidamisele on
6500 eurot. Programmist eraldatud toetuseks loetakse ka viiel
eelneval kalendriaastal programmist saadud toetuse summa. Sama valdkonna jaoks on
ühele majapidamisele võimalik
toetust saada programmist üks
kord kuue kalendriaasta jooksul.
Programmist võib toetust anda
tingimusel, et taotluse esitamise
päevaks on kohalik omavalitsus kinnitanud eelmise sama
majapidamisega seotud projekti
toetuse kasutamise aruande.

VÕIMALIK ON TAOTLEDA TOETUST VEE- JA
KANALISATSIOONITÖÖDEKS, JUURDEPÄÄSUTEEDE
REMONDIKS NING AUTONOOMSE ELEKTRISÜSTEEMI
RAJAMISEKS.

Pärast taotluse kohta otsuse
tegemist ei ole toetuse summat
lubatud suurendada;
» projekti ajalise kestuse arvestus
algab toetuslepingu sõlmimisest ning projekti elluviimine
peab olema lõppenud vähemalt
taotlusvoorule järgneva aasta 31.
oktoobriks.
2022. aastal on taotlusvoor avatud
1. veebruarist kuni 1. aprillini. Iga
valdkonna kohta tuleb täita eraldi
taotlusvorm. Taotlus koosneb taotlusvormist ja kohustuslikest dokumentidest.

Taotluse esitamine
Digiallkirjastatud taotlus või paberil täidetud ja allkirjastatud taotlus
tuleb esitada Elva valla piirkonna
koordinaatoritele.
Kontaktid:
Ede Möldre (Puhja piirkonna
koordinaator) - Puhja, Konguta ja
Rannu piirkond
Tel: 730 0642, 504 9912
E-aadress: ede.moldre@elva.ee
Aadress: Elva tee 1, Puhja alevik,
Elva vald

AS Emajõe Veevärk annab teada veeteenuse
hindade muutusest alates 1. veebruarist 2022

T

ulenevalt Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni seadus § 141 veeteenuse hinna kehtestamine, teatab AS Emajõe Veevärk, et alates 1. veebruarist 2022 hakkavad kehtima
uued hinnad vee- ja kanalisatsiooniteenuste eest.
Konkurentsiamet on otsusega 10.12.2021 nr 9-3/2021-012 kooskõlastatud AS Emajõe
Veevärk uued veeteenuse hinnad:
Piirkond

Hind kuni 31.01.2022

Hind alates 01.02.2022

Tegevuspiirkonnad välja arvatud Elva linn
tasu vee eest
tasu reovee ärajuhtimise ja puhastamise eest I grupp
tasu reovee ärajuhtimise ja puhastamise eest II grupp

hind km-ta
1.229
1,780
2,194

hind km-ga
1.475
2.136
2,633

hind km-ta
1.331
1.938
2,664

hind km-ga
1.597
2.326
3,197

Elva linna tegevuspiirkond
tasu vee eest elanikele
tasu vee eest ettevõtetele
tasu reovee ärajuhtimise ja puhastamise eest elanikele
tasu reovee ärajuhtimise ja puhastamise eest ettevõtetele
tasu reovee ärajuhtimise ja puhastamise eest II grupp

hind km-ta
1.209
1.268
1.700
2.020
2.194

hind km-ga
1.451
1.522
2.040
2.424
2.633

hind km-ta
1.313
1.365
1.868
2.148
2.664

hind km-ga
1.576
1.638
2.242
2.578
3.197

Foto
pixabay.com

Veehinna
muutuse
peamine
põhjus on väga volatiilne ja järsult
kasvanud elektrienergia hind. AS
Emajõe Veevärk on opereerinud
vastavalt Konkurentsiameti 24.11.2020
tehtud otsuse nr 9-3/2020-012 põhjal
kehtestatud veehinnaga järjepidevalt
12 kuud.
Kuna aasta tagasi veeteenuse
hinnataotluse koostamise ajal oli
elektribörsi Nord Pool 12 kuu keskmine
börsihind võrreldes tänasega väga
madal (33,54 EUR/MWh) siis hetkel
kehtivas veehinnas on elektrikulu
oluliselt alahinnatud. Konkurentsiamet
lubab veehinnas kajastada viimase
12 kuu keskmist elektri börsihinda.
Pärast uue veehinna kehtestamist
2020 novembris on elektrihind kõigil
kuudel püsinud kõrgemana kui see oli

Programmi puudutavate küsimuste tekkimisel palume ühendust
võtta samuti piirkonna koordinaatoritega.
Taotluste hindamiseks on moodustatud hindamiskomisjon, kes
hindavad projekte hindamisjuhendi alusel, võttes arvesse järgmisi
kriteeriume:
» investeeringu vajalikkus ning
tegevuste ja kulude põhjendatus;
» kuni 18-aastaste (k.a) majapidamises elavate isikute arv;
» taotletava toetuse suurus kasusaaja kohta;
» leibkonna jaoks laheneva kitsaskoha olulisus.
Hindamisel ei ole oluline, kui kiiresti saadeti taotlus. Hindamiskomisjon vaatab võrdsetel alustel läbi
kõik tähtajaks laekunud taotlused.
Täiendav info, taotlusvorm, dokumendiblanketid ning muu hajaasustuse programmi puudutav
info on leitav nii Elva valla kodulehel
www.elva.ee/uldteave-hajaasustuse-programm kui ka Riigi
tugiteenuste keskuse kodulehel
www.rtk.ee.

veehinna taotluse ajal veehinnas lubatud.
Aasta
2021
detsembris
tehtud
Konkurentsiameti otsuse kohaselt lubati
AS Emajõe Veevärk veehinda lülitada
elektrihind 98,72 EUR/MWh mis on
endiselt madalam kui on olnud viimase
kolme kuu keskmine börsihind. Kuna
elektrikulu moodustab AS Emajõe Veevärk
kogukuludest ligikaudu 25% siis antud
sisendi kallinemine toob paratamatult
kaasa ka veehinna kallinemise, kuna
meil on kohustus tagada elutähtsa
teenuse jätkusuutlikkus, siis ei ole
võimalik elektrikulu suurenemist katta
investeeringute raha arvelt.
Arvestades, et elanik tarbib keskmiselt
70 liitrit ööpäevas ehk 2,2 kuupmeetrit
kuus siis kulu suurenemine pärast
hinnatõusu inimese kohta on 0,68 eurot
koos käibemaksuga. Kui Tartu maakonnas
oli 2020. aasta andmetel leibkonnaliikme
sissetulek 842 eurot siis uute hindade
alusel kujunev kulu leibkonnaliikme
kohta on 8,6 eurot ehk 1% leibkonnaliikme
sissetulekust. Eestis aktsepteeritakse kulu
kuni 2,5% ja Euroopas kuni 4%.
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Emajõe Veevärk alustas Elva ja
Käärdi reoveekogumisala vee- ja
kanalisatsiooniehitiste projekteerimis- ja ehitustöödega
AS Emajõe Veevärk
eestvõtmisel alustati
jaanuaris ühtekuuluvusfondi projektiga nr 20142020.7.01.19-2962 „Elva
reoveekogumisala veemajandusprojekt ning
Elva piirkondliku settekäitluskeskuse väljaarendamine".

P

rojekti eesmärk on tagada
tarbijatele kvaliteedinõuetele vastava joogivee ning
tekkiva reovee nõuetekohane kokku kogumine ja puhastamise
Elva reoveekogumisalas.
Piirkonna ühisveevärgi- ja kanalisatsiooni ehitustöödeks on töövõtuleping sõlmitud ja ehitustööd
algasid juba 3. jaanuaril 2022. Elva
reoveekogumisalal
rajatakse
uued ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni torustikud hoonestatud
kinnistute
liitumispunktideni
ning rekonstrueeritakse amortiseerinud.
Peale selle rajatakse reoveekogumisala
eripiirkonnadesse
joogiveetorustike
survetõste/alandus seadmeid, kaks uut puurkaevu, tamponeeritakse üks tööst
välja jääv puurkaev ja täiendatakse
joogiveepuhasti veetöötlust elutähtsateenuse
toimekindluse
parendamiseks.
Ehitustööde kogumaksumus on
1 470 120 eurot (koos km-ga) ning

JOONIS 1. ELVA REOVEEKOGUMISALA TORUSTIKE
EHITUSTÖÖDEGA SEOTUD ALAD

tööd lõppevad hiljemalt 1. detsember 2022 aastal.
Torustike ehitustöid teostatakse järgmistes piirkondades (suuremas või väiksemas mahus): Kadaka
põik, Kadaka, Rukki, Põndaku, Kaera, Männiku, Sutiku, Nisu, Betooni,
Kaseküla, Raudsepa, Järve, Tuletõrje, Oja, kirde, Ploomi, Eha, Kulbilohu ja Soosaare tänavatel.
Uute torustike rajamisega seonduvalt tekib eelkirjeldatud piirkonnas võimalus liituda ühisveevärgi
ja -kanalisatsiooni teenusega, mida
pakub AS Emajõe Veevärk. Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni liitumis- ning tarbimislepinguid on
võimalik sõlmida peale torustike
ehitustööde lõppu.

Kuidas ühisveevärgi ja kanalisatsiooniteenusega
liituda?

Kinnistuomanik saab täpsemad
juhised liitumislepingu sõlmimiseks meie kodulehelt www.evv.
ee/kliendile/liitumine/ või võttes

Elva vald osaleb
URBACT Eesti linnade
võrgustikuprojektis
"Koostöine ja
innovaatiline haridus"

ühendust telefoninumbril 731 1840.
Liitumistaotluse saab esitada
Emajõe Veevärgi kodulehelt www.
evv.ee/kliendile/liitumine/.
Ehitustööde teostamise kinnistul korraldab kinnistu omanik ja ehitustöödega on lubatud
alustada peale liitumislepingu
sõlmimist.
Ühisveevärgi ja -kanalisatsioonitorustikud ehitab välja OÜ
Mihkel
X.
Töövõtja
rajab
kinnistu liitumispunktini veetoru, mis lõpeb maakraaniga, ja
kanalisatsioonitoru, mis lõpeb
otsakorgiga. Kinnistu liitumispunkti juures paiknev maakraan
kuulub Emajõe Veevärgile ja
rajatiste avamine toimub üksnes
Emajõe Veevärgi loal.
Liitumispunktist kinnistusiseste torustike rajamiseks tuleb esmalt sõlmida Emajõe Veevärgiga
liitumisleping ja seejärel korraldada kinnistusiseste torustike ehitustööd. Kinnistusiseste torustike
valmimise järgselt tuleb Emajõe

E

Veevärgile esitada digitaalne teostusjoonis. Teostusjoonise esitamise vajadus on seadusest tulenev
nõue ja see ei sõltu toru pikkusest.
Teostusjoonise olemasolu tagab,
et ka järeltulevad põlvkonnad, kes
torude ehitamist ei mäleta, saaksid
hõlpsalt kätte informatsiooni torude paiknemise kohta.
Ühiskanalisatsiooniga liitumisel tuleb vanad kogumiskaevud
või septikud kanalisatsioonisüsteemist välja jätta ja likvideerida.
Nende süsteemi sissejätmisel tuleb
kinnistuomanikul neid aeg-ajalt
tühjendada, mis oleks täiendav
kulu lisaks kanalisatsiooniteenusele. Pealegi on reoveepuhasti protsesside paremaks toimimiseks
oluline, et kogu reovesi jõuaks puhastini.
Liitumislepingute osas teeb
Emajõe Veevärk erisuse kinnistutele, kuhu rajatakse vee- ja kanalisatsioonitorustike kinnistusisesed
torustiku lõigud töövõtja OÜ Mihkel X poolt. Töövõtja rajatud kinnistusisesed torustiku võib rajada
enne liitumislepingu sõlmimist,
eeldusega et töövõtja rajab ühendustorustikud ning koostab ka
teostusjoonised kinnistu sees tehtavate tööde osas.
Teenuse tarbimine on lubatud
peale liitumis- ja tarbimislepingu sõlmimist ning teostusjooniste edastamist Emajõe Veevärgile.
Kui kinnistul on ehitustööd lõppenud ja teostusjoonis valmis, siis
tuleb kinnistuomanikul oma tarbimissoovist Emajõe Veevärgile
teada anda telefonil +372 731 1840,
mille järgselt lepitakse omanikuga
kokku veearvesti paigaldamise aeg.
Arvesti peab asuma ruumis, mis on
ligipääsetav ja mille temperatuur
on aastaringselt üle +4 C°. Liitumispunkti ja veearvestit ühendaval
torul ei tohi olla ühtki hargnemist.
Veearvesti kuulub Emajõe Veevärgile ja see paigaldatakse tasuta.
Pärast veearvesti paigaldamist
tuleb kinnistuomanikul sõlmida
Emajõe Veevärgiga tarbimisleping,
mille
alusel
saab
kinnistu
omanikust Emajõe Veevärgi klient,
kellel on võimalik hakata ettevõtte
teenuseid kasutama. Lepingut saab
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sõlmida Emajõe Veevärgi kontoris
kohapeal, posti või e-aadressi
vahendusel.
Tarbimislepingud
sõlmitakse
peale torustike ehituse lõppu ja kasutusluba väljastamist.

Kui palju Emajõe Veevärgi
teenusega liitumine ja selle
kasutamine maksma läheb?

Kinnistuomanik, kes soovib ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni teenusega liituda, peab ise maksma
kinnistusiseste ehitustööde eest.
Veemõõdusõlme
väljaehitamine
ja arvesti koos paigaldusega on
tulevasele kliendile tasuta. Eraldi
liitumistasu uutele liitujatele ei
ole kasutusloaga hoonestatud
elamumaa kinnistute. Hoonestamata kinnistute tarbeks rajatud
liitumispuntidele kehtib liitumistasu, mis koosneb liitumispunkti
väljaehitamisega seonduvatest kuludest. Liitumistasu hoonestamata
kinnistu osas saab teada esitades
järelpärimise Emajõe Veevärki, liitumistega tegeleva spetsialistile
Kädi Jõgi, kadi.jogi@evv.ee.
Paigaldatav veearvesti on kaugloetav ja iga kuu tuleb maksta reaalselt tarbitud teenuse, st üksnes arvesti poolt mõõdetud koguste eest.
Mingisuguseid püsimakseid sellele
ei lisandu.
Alates 1. jaanuarist 2022 kehtivad
Emajõe Veevärgi Elva reoveekogumisala tegevuspiirkonnas elanikele
järgmised hinnad (koos käibemaksuga):
Vesi: 1,576 €/m3
Kanalisatsiooniteenus: 2,242
€/m3
Kanalisatsiooniteenuse arvestus toimub veearvestit läbinud
vooluhulga järgi. Erandjuhul, kui
ühisveevärgiga liitumist ei soovita, tuleb kanalisatsiooniteenuse
mõõtmiseks paigaldada arvesti
oma kaevule. Sel juhul on nii arvesti kui ka selle paigaldamine tasuline. Kaugloetava arvesti maksumus
koos paigaldusega on ligikaudu 180
eurot.
Projekti rahastavad Ühtekuuluvusfond läbi
SA-e Keskkonnainvesteeringute Keskus ja
AS Emajõe Veevärk.

lva vald võtab osa URBACT Eesti linnade võrgustikuprojektist "Koostöine ja innovaatiline haridus".
Projekti üldine eesmärk on luua Eesti kohalikest omavalitsustest haridusvaldkonna kogemuste ja
lahenduste jagamise võrgustik, mis toetab laste ja noorte ettevõtlikkuse arendamist ja elulist õpet,
kaasates erinevaid kogukonna liikmeid (nt lapsevanemad, ettevõtjad, MTÜ-d jpt). Seejuures õpitakse
Tallinna URBACT On Board rahvusvahelise võrgustiku ning kohalike haridusasutuste koostöövõrgustiku loomise kogemusest. Elva vallaga koos osalevad projektis veel kuus kohalikku omavalitsust: Kambja vald, Kohila
vald, Narva linn, Rae vald, Saue vald ja Viru-Nigula vald.
Projekti eesmärgid Elva vallas on:
» igas koolis ja lasteaias oma tegevusprogramm ettevõtlikkuse arendamiseks;
» valminud on Elva valla noorte ettevõtlikkuse arengu strateegia 2022–2025.
Eesmärkide loomiseks on Elva vallas loodud kohalik koostöögrupp, kes omakorda teeb koostööd paljude teiste
osapooltega. Projekti kestvuseks on juuni 2021 kuni november 2022. Projekti jooksul osaleb Elva valla juhtgrupp
ka viiel omavalitsuste vahelisel seminaril.
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KOGUKOND

Elva valla noori oodatakse osalema
motivatsiooni- ja arengukoolitusel
Motivatsiooni- ja

Iga noor lahkub koolituselt detailideni viimistletud kandideerimisdokumentidega ja teadmisega, milliseid konkreetseid samme tal tuleb
lähiajal astuda, et oma unistuste
elu suunas liikuda.

arengukoolitus Elva valla
noortele toimub 26.–28.
jaanuaril. Ootame
osalema 16-29aastaseid

Koolitus toimub Elvas 26.–28. jaanuaril iga päev kell 10–15.30. Osalejatele on tasuta toitlustus. Grupi
suurus on kuni kümme inimest.
Koolitusele on oodatud kõik Elva
valla mitteõppivad ja -töötavad
16-29aastased noored.

noori, kes ei õpi ega
tööta, soovivad saada
teadlikumaks enda
tugevustest, leida üles
oma unistused ja hakata
nende poole liikuma.

K

oolitus toimub kolmel
päeval Elvas ja on osalejatele tasuta. Esimene
koolituspäev on pühendatud eneseanalüüsile. „Noored
tihti ei tea oma tugevusi ja ei julge seetõttu ka unistada,“ kirjeldab
noorte eneseteostuse teel seisvaid
takistusi koolituse läbiviija, Johannes Mihkelsoni Keskuse projektijuht Marina Kraft. „Oma tugevuste
ja nõrkuste tundmine on suureks
abiks tööle või kooli kandideerimisel, kus tuleb olla valmis vastama

KOOLITUSELE ON OODATUD KÕIK ELVA
VALLA MITTEÕPPIVAD JA -TÖÖTAVAD
16-29AASTASED NOORED.

ka oma iseloomu ja nõrkuseid puudutavatele küsimustele. Aga kuidas
rääkida julgelt oma unistustest,
nõrkustest ja tugevustest? Koolitusel tegeleme muuhulgas ka just
selliste teemadega.“
Teine koolituspäev on pühendatud
digipädevuste arendamisele. „Kuigi
paljud noored peavad oma arvutioskusi küllaltki headeks, siis tegelikult on alati võimalik olla veelgi
parem ja tuua endale tööle kandideerimisel plusspunkte,“ selgitab
Marina.

Foto:
erakogu

Kolmandal koolituspäeval otsivad
osalejad läbi praktiliste harjutuste
vastuseid küsimustele, kuidas leida
sobivaid töö- ja koolituspakkumisi,
panna oma CV tõeliselt särama ja
kuidas kirjutada asjalikku motivatsioonikirja. „Tegelikult on ka kandideerimisdokumentide koostamisel
kõige olulisem iseennast tunda ja
osata oma tugevusi esile tuua,“ selgitab Marina.
Kolmandal koolituspäeval õpitakse
unistama ja eesmärke seadma.

Oma osalemissoovist tuleb märku anda e-aadressil kristi.liiv@
elva.ee või telefonil 58534565.
Sama koolitus toimub uuesti selle
aasta sügisel. Seega anna oma osalemishuvist märku ka siis, kui jaanuarikuus toimuva koolituse kuupäevad sulle ei sobi.
Koolitus toimub projekti „Noortegarantii tugisüsteem Elva vallas“
raames. Rohkem infot projekti võimaluste kohta leiad siit: www.elva.
ee/noortegarantii-tugisusteem-elva-vallas.

Vanemlusprogramm „Imelised aastad"
alustab Elvas 31. jaanuarist
"Imelised aastad" programm on mõeldud
2–8aastaste laste vanematele. Programm
koosneb 16 nädala jooksul üks kord nädalas (2–2,5 tundi) toimuvatest koolitustest ja
personaalsest tööst lapsevanematega.

E

lvas alustab programm 31. jaanuaril. Kokku hakatakase
saama esmaspäeviti kell 17.30 – 19.30. Ühe grupiga töötavad kaks programmi grupijuhti – sel aastal on grupijuhid Jaana Unt ja Maris Annus.
Vanemlusprogrammi „Imelised aastad" koolitused on aidanud käitumisprobleemidega laste peresid paljudes riikides, tegu
on teaduspõhise programmiga ning koolituste tulemuslikkus on
tõestatud. Programmis omandatud praktilised oskused ja saadav
tugi võimaldavad lapsevanematel tulla paremini toime laste kasvatamise väljakutsete ja stressiolukordadega.

Programmi on võimalik viia
ellu nii ennetusliku (vanematele,
kelle lastel on ilmnenud probleemide esmased sümptomid) kui
ka probleeme käsitleva meetmena (kõrge riskiga sihtgruppidele) vanematele, kelle lastel on
avaldunud kohatine agressiivne
käitumine, hüperaktiivsus, hajutatud tähelepanuvõime, valetamine, sõnakuulmatus jne.
Programmi „Imelised aastad"
vahetud eesmärgid:
» vanema ja lapse suhte parandamine;
» vanemlike oskuste suurendamine;
» laste enesekontrolli suurendamine;

» sotsiaalsete oskuste arendamine;
» laste käitumisega seotud
probleemide vähendamine või
ennetamine.
Rohkem infot koolituse kohta
leiate valla kodulehelt: www.elva.
ee/imelised-aastad
Osalemiseks on vajalik COVID
tõend.
Täiendav info ja registreerimine:
Karmen Paavel,
ennetustööspetsialist
5301 9106
karmen.paavel@elva.ee.

LÜHIDALT
LENDTEATER
KUTSUB ELVA
INIMESI ÜLES
JUTUSTAMA OMA
ELUST

H

ead elvakad, noored
ja vanad, mehed ja
naised, teil kõigil on
võimalus osaleda uue lavastuse sünni juures.
Teater NUUTRUM koostöös LendTeatriga plaanib
lavale tuua näitemängu Elva
inimeste elust ja tegemistest.
Sellega seoses ootame teie
mälestusi, seiklusi, huvitavaid juhtumisi ja kohtumisi,
toredaid meenutusi, lõbusaid
lugusid, aga ka dramaatilisi sündmusi teie elust Elvas.
Just nendest lugudest kirjutab dramaturg Andra Teede
(teleseriaali "Õnne 13" praegune stsenarist) näidendi,
mille lavastab Jaanus Nuutre
ja mida mängitakse saabuval
suvel Elvas.
Jaanus Nuutre on LääneVirumaal lavale toonud väga
menukad lavastused "Tson
Lemberi uus elu", "Jutt jumala õige", "Palusalu", "Kui Anija
mehed Tallinnas käisid", mis
kõik on palju tunnustust ja
tähelepanu pälvinud. Elva
LendTeatris lavastas Jaanus
Nuutre 2021.a. F. Zelleri näidendi "Tõde".
Oma lood palume teil
saata meiliaadressile info@
lendteater.ee või aadressil
Nooruse 6-4, Elva 61503.
Lisainfo telefonil 5560
2084, Aire Pajur.

TEADE
SEGAKOORILT
Segakoor U-TUUR
U-TUUR
U-TUUR
otsib
otsibSegakoor
uusi lauljaid
kõikidesse
otsib
uusi
lauljaid
kõikideshäälerühmadesse. Käime koos
se
häälerühmadesse.
Käime
pühapäeva
õhtuti Aakre
koos
pühapäeva
õhtuti
Aakre
rahvamajas. Meid juhendab
rahvamajas.
Meid
juhendab
Evald
Raidma,
kellega
võta
Evald
Raidma,
kellega
võta
julgesti ühendust tel. 5295635
ühendust
tel 5295635
võijulgesti
leia meie
koor facebookist.
või leia meie koor facebookist.
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Elva valla noortevolikogu III
koosseis alustas oma tööd
Elva valla
noortevolikogu III

VALLAVALITSUS SUUNAS AVALIKULE
VÄLJAPANEKULE PIKK 2 JA PIKK 4
KINNISTUTE DETAILPLANEERINGU

E

lva vallavalitsus võttis 21. detsembril vastu Elva linnas Pikk 2 ja
Pikk 4 kinnistute detailplaneeringu.

koosseisu esimene
kohtumine toimus

Detailplaneeringu ala asub Elva kesklinnas Pargi ja Pikk tänava
ristumiskoha läheduses. Planeeringuga nähakse ette Pikk 2 kinnistu
jagamine kaheks krundiks ning tehakse ettepanek määrata kruntide
aadressideks Pikk 2 ja Pikk 2a. Pikk 4 kinnistul kruntimist ei kavandata. Ehitusõigus seatakse kruntidele Pikk 2a ja 4 korterelamute püstitamiseks. Peale selle lahendatakse kruntide juurdepääs, tehnovõrkudega varustamine, haljastus ja heakord.

9. detsembril.

K

ohtumisel tutvustati valimistulemusi,
räägiti
eelseisvast kahest aastast ning valiti noortevolikogu esimehe ja aseesimehe.
Noortevolikokku kuuluvad esimees Reelika Punkar, aseesimehed
Laura-Liisa Tõldsepp ja Harry Richard Treier ning särasilmsed liikmed Andero Ojamets, Keitlin Kärmas ja Ragnar Hendrikson.
Praeguseks on peetud kolm
koosolekut, et üksteisega tuttavaks
saada ning panna paika eesmärke
ja plaane selleks aastaks. Näiteks
on plaanis korraldada suur valla
õpilasesinduste kohtumine, noortevolikogu sünnipäeva tähistamine
ja osalemine ERASMUS+ projektis.
6. jaanuaril toimus koolitus,
kus Rõngu rahvamaja juhataja

DETAILPLANEERINGUTE TEATED

Detailplaneeringu avalik väljapanek toimub kuni 1.
veebruarini 2022 Elva vallavalitsuses (Kesk 32 Elva linn, I korruse
infolauas). Palume tutvuda detailplaneeringuga ning arvamuste
tekkimisel esitada need kirjalikult valla e-aadressil elva@elva.ee.
Detailplaneeringuga saab tutvuda ka valla veebilehel www.elva.ee/
planeeringud.
Foto:
erakogu

NOORTEVOLIKOGU LIIKMED.

Mari-Liis Vanaisak rääkis noortevolikogu liikmetele meeskonnatööst, kaasamisest ning ürituste
korraldamisest.
Kuigi noortevolikogu on oma
tööga alustanud, oodatakse siiski
endaga jooksvalt liituma tegusaid
toetajaliikmeid. Toetajaliikmetel

pole küll noortevolikogus hääletusõigust, kuid ka neil on võimalus
aktiivselt osaleda noortevolikogu
tegevuses.
Lisainfo:
Karmen Moont, kultuurispetsialist
karmen.moont@elva.ee

Teele kasvanud oksad
segavad lumekoristust

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

VALLAVALITSUS ALGATAS ÕHTU 3 KINNISTU
DETAILPLANEERINGU
Elva vallavalitsus algatas 28. detsembril Puhja alevikus Õhtu 3 kinnistu detailplaneeringu.
Planeeringu eesmärk on kaaluda kinnistu kaheks elamukrundiks jagamist ning mõlemale krundile üksikelamu ja abihoone ehitusõiguse määramist. Peale selle lahendatakse kruntide juurdepääs, tehnovõrkudega varustamine, haljastus ja heakord.
Detailplaneeringu lähteseisukohtadega on võimalik tutvuda valla
veebilehel www.elva.ee/planeeringud.

E

lva vallavalitsus tuletab kinnistuomanikele meelde, et
valla poolt tasuta pakutud
erateede lumetõrjeteenusel on
üheks nõudeks takistustest vaba
teekoridor.
Viimasel ajal on olnud mitmeid
juhtumeid, kus teele kasvanud või
lumeraskuse tõttu teele vajunud
okste tõttu ei ole võimalik lumetõrjeteenust pakkuda.
Traktor vajab lumetõrje teostamiseks vähemalt nelja meetri laiust
ja nelja meetri kõrgust ruumi. Valla lumetõrje lepingupartneritel on
õigus jätta tee lahti lükkamata kui
vaba teekoridor on tagamata.
Lisainfo:
Hendri Seinberg, taristuspetsialist
5866 6520,
hendri.seinberg@elva.ee

SINISEGA ON MÄRGITUD PLANEERINGUALA.

TRAKTOR VAJAB LUME LÜKKAMISEKS RUUMI.

Foto:
gettyimages.com

Lisainfo:
Maarika Uprus, planeeringuspetsialist
maarika.uprus@elva.ee või 527 1860
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KOGUKOND

18. detsembril toimus Rannus
kabeturniiride finaalvõistlus

R

annu
noorte
kabe
karikasarjaga
alustati
2021. aastal, et edendada
mõttemängu
Rannu
noorte seas. Karikasari hõlmab viit
kabeturniiri aasta jooksul. Vastavalt
turniiri tulemusele jagati ka punkte
igal turniiril: 1. koht – 10 p, 2. koht
– 8 p, 3. koht – 7 p, jne. Tuli osaleda
turniiridel ja hea tulemus teha,
et jõuda aasta lõpu karikasaajate
hulka. Kui jäi mõni turniir vahele,
oli ikka võimalus jõuda karikani.
2021. aasta viis parimat:
Tüdrukud:
1. koht – Katriin Lütsepp (osales
kõikidel turniiridel ja teenis 46
punkti);
2. koht – Alexandra-Victoria
Raevald (osales kolmel turniiril ja
teenis 23 punkti);
3. koht – Jessica Kruusmann (osales
neljal turniiril ja teenis kokku 22
punkti);
4. koht – Liisalota Põldoja 13 punkti
(3 turniiri);

LÜHIDALT
LUMESAANIDEGA
PÕLDUDEL
SÕITMINE TEKITAB
SUURT KAHJU

5. koht – Loreen Tamsalu 12 punkti
(3 turniiri).

L

Poisid:
1. koht – Kait Evander Uusimaa
(osales 3 turniiril ja teenis 24
punkti);
2. koht – Rasmus Tilling (osales 4
turniiril ja teenis 23 punkti);
3. koht – Joosep Schmidt (osales 3
turniiril ja teenis 18 punkti);
4. koht – Rainis Paju 9 punkti (2
turniiri);
5. koht – Rasmus Paju 6 punkti (2
turniiri).
Paljud
lapsed
arenesid
mõttemängus väga hästi selle aasta
jooksul. Kui algul jäid nad edetabelis
tahapoole, siis pideva harjutamise
ja õppimisega jõudsid nad aasta
lõpus juba kõrgemale kohale. Meie
kabetajate hulgas tuli Loreen
Tamsalu ka suvel Eesti meistriks
vene kabes oma vanusegrupi seas.
Liisalota Põldoja saavutas 3. koha.
Ja Jessica Kruusmann saavutas

TUBLID NOORED KABEVÕISTLUSELT.

3. koha 100-ruudulise kabe Eesti
meistrivõistlustel
oma
vanuseklassis.
Meistrivõistlustel
käis
ka
suuremaid
lapsi,
kuid
seal
konkurents väga tugev, aga nad
esindasid meid väga hästi ja
jõudsid esikümne hulka. Poiste

Foto: erakogu

hulgast käisid meistrivõistlustel
Rasmus Tilling, Rasmus ja Rainis
Paju. Kiidan kõiki tubli tulemuse ja
osalemise eest.
Anna Lytsepp
Rannu rahvamaja kaberingi
juhendaja

Jõuluaeg
Puhja lasteaias
Pääsusilma pere jõuluaeg oli meeleolukas,
sisaldades palju
erinevaid sündmusi.
KATRIN TASKA JA
KAJA RAITAR
MEELESPEA RÜHMA
ÕPETAJAD

Jõuluaeg algas ühisüritusega
Puhja kirikus, kus kõik rühmad
said laulda jõululaule.
Traditsiooniliselt
toimus
lasteaias
päkapikupäev,
kus lapsed olid riietunud
päkapikkudeks. Sama päeva õhtul
jooksid paar suurt päkapikku
ümber lasteaia, mängides akende
all ja lehvitades lastele. Iga
rühma rõdule jäeti pakk glasuuri
ja piparkoogitaignaga.

Aastaid on lapsed kaunistanud
Puhja aleviku kuuske enda
valmistatud ehetega. Rühmade
kaupa käidi kuuse juures ja riputati
ehteid täpselt nii kõrgele kui kasv
lubas. Sel aastal saime kaunistada
veel ka Puhja kiriku kuuske.
Kõik rühmad käisid jõulumatkal
looduses. Mida vanem rühm, seda
kaugemale matkati. Jõulumatkale
on omane, et selle käigus
kohatakse „kogemata“ päkapikke,
neid nähakse kaugemal jooksmas
või puude taga piilumas. Nii ka
seekord. Lapsed tundsid sellest
palju rõõmu.
Meie laululava sai endale
jõuludeks rahvusliku kuue. Üks
lapsevanem tõi põhku, mille
laotasime lavale laiali. Peale
selle kaunistasime sealse kuuse
looduslike ehetega. Enne jõule said
õpetaja Merilin Seeri laululapsed
Kongutast laululaval meile esineda.
Saime kaasa tõelise jõulutunde.

KOLMEKUNINGAPÄEV PUHJA
LASTEAIAS.

Jõuluaja tipphetked olid muidugi
jõulupeod. Praegune aeg nõuab
fantaasiat ja nii pidid rühmad välja
mõtlema, kuidas pidada oma peod
nii, et ka lapsevanemad sellest osa
saaksid. Saalis peetud jõulupeod
salvestati ja õuepidudel said
vanemad osaleda. Koostöös õpetaja
Meriliniga valmistati ette vahvad
kavad. Suur tänu rõõmsameelse
juhendamise eest! Oleme eriliselt
tänulikud
oma
jõuluvanadele

Foto:
Piret Raudsepp

kingituste eest! Isegi kõige
väiksemate laste näod olid naerul
ja nad julgesid kingitust vastu
võttes silitada jõuluvana habet.
Jõuluajale panime punkti
kolmekuningapäeval.
Kõik
rühmad tõid oma kuused
lõkkeaseme juurde. Tantsisime
ja laulsime ümber kuuskede,
avaldasime kuuskedele tänu ja
lõpuks saime ühe ilusa lõkke.
Meid ootab ees uus ja tore aasta!

umine talv pakub paljudele rõõmu, kuid näiteks põllumeestele tekitab ka muret, sest lumised
viljapõllud meelitavad lumesaanide, ATV-de ja maasturitega sõitjaid sinna kihutama
ja oma oskusi proovima. See
tekitab taliviljapõldudele aga
suurt kahju.
„Paraku kahjustab lumistel põldudel sõitmine lume all
talvituvat talivilja. Põldudele
tekitatavad sõidukite jäljed jäätuvad, lumi pressitakse kokku
ja kevadel sulab lumi nendelt
kohtadelt aeglasemalt. See
omakorda soodustab teraviljadele kahjuliku lumiseene nakkuse levimist," selgitab Eesti
Põllumajandus-Kaubanduskoja
teraviljatoimkonna
esimees,
Avispeamees OÜ juht Jaak
Läänemets.
Taaskord on aga piirkonnapolitseid saanud Tartumaal
teateid sellest, et saanimehed ei
pea lugu kaasmaalaste nähtud
vaevast. Igal talvel laekub
politseile mitmeid avaldusi
maastikusõidukite
kohta,
mis liiguvad seal, kus päriselt
ei peaks. Paraku võib aga
selline käitumine kaasa tuua
põllumehele käega katsutava
kahju.
Politsei
mõistab,
et
maastikusõidukitega
adrenaliini ning elamuste
otsimine on täiesti normaalne,
ent siinjuures tuleb ka enesele
aru anda, et seiklusjanu ei saa
rahuldada kellegi kolmanda
arvelt.
Kutsume üles kõiki mootorsaanidega liiklejaid vastutustundlikule ja teisi arvestavale käitumisele. Enne, kui
sõidad üle lumevaibaga kaetud
võõra põllu, tee paus ja pea aru,
kas see mitte pole keelatud. Loo
kontakt kohaliku põllumehega,
küsi naabrilt või muult maaomanikult ja tee selgeks kohad,
kus võib muretult lustida nõnda, et sellega teistele liiga ei
tehtaks.
Jaana Toode,
piirkonnapolitseinik
Tartumaa piirkonnagrupp
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Elva Laste- ja perekeskus pakub
peresid toetavaid teenuseid

L

aste ja perede toimetuleku toetamiseks pakub Elva
Laste- ja perekeskus erinevaid nõustamisteenuseid.
Teenustele pääsemiseks on mitmeid võimalusi.

Sotsiaalne
rehabilitatsiooniteenus
lastele
Teenuse eest tasu maksmise kohustuse ülevõtmist ehk teenusele
suunamist võivad
Sotsiaalkindlustusametilt taotleda:
» alla 16aastased lapsed, kellel on
määratud puude raskusaste (sügav, raske või keskmine puue);
» kuni 18aastased lapsed ja noored, kelle kohalik omavalitsus
on tunnistanud abivajavaks lapseks lastekaitseseaduse tähenduses ja andnud hinnangu tema
teenusele suunamise vajaduse
kohta. Abivajavaks tunnistatud
lapsel ei pea olema tuvastatud
puuet.
Eelpool nimetatud juhtudel on
teenus lapsele tasuta ja teenuse
eest tasub Sotsiaalkindlustusamet.

Tasulised
nõustamisteenused
lastele ja peredele
Soovi korral on võimalik saada
nii lapsel kui ka tema perel tasulisi
nõustamisteenuseid. Meie asutuses võtavad vastu erinevate erialade spetsialistid. Teenused, mis osutame, on järgmised:
» logopeediline ja eripedagoogiline nõustamine;
» psühholoogiline abi (sh raseduskriisi nõustamine);
» pereteraapia;
» mänguteraapia;
» loovteraapia (sh muusikateraapia).
Teenusele saamise tingimused,
hinnakiri ja info teenust osutavate spetsialistide kohta on leitavad
meie kodulehel www.elpk.ee.

Teenusele saamiseks tuleb pöörduda Elva vallavalitsusse (NEET noorte juhtumikorraldaja Kristi Liiv, kristi.liiv@elva.ee, tel 5358 4565).

Tugiisikuteenus
Peale selle pakume tugiisikuteenust asendushoolduselt elluastunud noortele, lastega peredele ning täiskasvanutele. Teenusele saamiseks tuleb pöörduda Elva
valla sotsiaalosakonna poole.
Soovi korral on võimalik saada lisainfot erinevate
teenuste kohta telefonil 5749 5499 või e-aadressil pereteenused@elva.ee. Julgustame ühendust võtma ka siis,
kui on soov saada esmast nõustamist, milline teenus
võiks hetkel lapse või pere kõige sobivam olla.

Psühholoogiline
nõustamine
Noortegarantii teenuse
raames

LÜHIDALT

INFORMATSIOON ENDISE
PEREARSTIDOKTOR MERLE
RAIDOJA PATSIENTIDELE
Alates 1. jaanuarist 2022 lõpetas töö doktor
Merle Raidoja. Nimistuga jätkab tööd doktor Kristina Kesküla koos pereõdede Janne
Maran ja Kristel Puistajaga.
Olete oodatud uutesse ruumidesse vastvalminud Tartumaa tervisekeskuses 1. korrusel Elvas Supelranna 19.
Vastuvõtule pääseb mugavalt ka ratastooliga maja tagumisest parklast.
Samal korrusel paiknevad Synlabi labor,
uus röntgen, ultraheli kabinet, jalaravi ja
hambaravi kabinetid, apteek. Võimalus on
konsulteerida Elva Haigla eriarstidega.
Praksise telefoninumber jääb endiseks:
734 9797 (vastame tööpäeviti 8.20–15.45,
reedel 8.20–17.45)
Praksis on avatud E, T, K, N kell 8–16, R
kell 8–18.
Patsiendi paremaks teenindamiseks oleme
liitunud www.eperearstikeskus.ee lahendusega, mille abil saate:
» tellida retsepte;
» taotleda haiguslehe avamist/sulgemist;
» taotleda vastuvõtuaega.
Perearst Kristina Kesküla

Koostöös Elva vallavalitsusega
pakume psühholoogilist nõustamist noortele, kes ei õpi ega tööta
ning on vanuses 16 – 29.

Foto:
SikiMiki fotograafia

Foto:
Unsplash.com

Eesti andmed: COVID-19 vaktsiini
tõhustusdoos annab raske haigestumise eest 25 korda parema kaitse
Tõhustusdoosi saanud inimese tõenäosus sattuda COVID-19 tõttu haiglaravile on
keskmiselt 25 korda väiksem
kui vaktsineerimata inimesel,
selgus Tartu Ülikooli matemaatilise statistika professori
Krista Fischeri Eesti andmete
põhjal tehtud analüüsist.
„Kiiresti muutuvas olukorras annab sageli just andmete
analüüs kõige selgema vastuse.
Andmed on terve pandeemia
vältel tõestanud, et vaktsiinid
kaitsevad inimesi väga hästi
raske haigestumise ehk haiglaravile sattumise eest. Tänaseks näitavad andmed ka seda,
et ajaga vaktsiinide efektiivsus
väheneb, kuid tõhustusdoos aitab kaitset väga edukalt tõsta:
detsembrikuu andmete põhjal

saavad inimesed tõhustusdoosiga
haiglasse sattumise eest suisa 25
korda parema kaitse,“ selgitas professor Fischer.
Vaktsiinide kaitse ajas vähenemine peegeldub ka Fischeri ülejäänud analüüsis, kust selgub, et
poolelioleva vaktsiinikuuriga kaitse raske haigestumise eest on võrreldes vaktsineerimata inimestega
tänaseks vaid 1,5-kordne ja esmase
vaktsineerimiskuuriga inimestel
6-7-kordne.
Haigekassa tuletab meelde, et
kõigil inimestel, kellel ei ole tervislikel põhjustel võimalik vaktsineerima minna, saavad lasta
end kodus vaktsineerida. Kodus
vaktsineerimise võimalust saavad
kasutada need inimesed, kellel on
liikumisraskused, kuid kes soovivad
vaktsiinisüsti saada. Visiit ja vaktsi-
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neerimine on tasuta, sealhulgas ka
ravikindlustuseta inimestele.
Eesti tervishoiutöötajate ühine eesmärk on, et kellelgi ei jääks
vaktsiin saamata, kes seda soovib,
kuid kes ei ole tervislikel põhjustel
võimeline vaktsineerima minema.
Inimene saab kodus vaktsineerimise vajadusest teada anda oma perearstile või ööpäevaringsel infotelefonil 1247.
Visiit ja vaktsineerimine on kõigile inimestele tasuta ning ennast
saab vaktsineerida nii esimese, teise kui ka kolmanda doosiga. Valida
saab kolme vaktsiini – Pfizer/BioNTech, Moderna või Jansseni vahel,
kuid oma soovi kindla vaktsiini
vastu tuleb enne vaktsineerijaga
täpsustada. Soovi korral saavad 65+
vanuserühmas inimesed lasta endale teha ka tasuta gripivaktsiini,

millest tuleb samuti eelnevalt vaktsineerijale teada anda.
Eestis on tänaseks tõhustusdoosi saanud 316 768 inimest, mis
moodustab 29% täisealisest elanikkonnast ja 47% üle 60-aastastest
elanikest. Eestis alustati tõhustusdooside tegemist 2021. aasta
oktoobris üle 65-aastaste vanuserühmas, hooldekodude elanike,
tervishoiu-, sotsiaal- ja haridusvaldkonna töötajate seas, kellel oli
esmase vaktsineerimiskuuri lõpetamisest möödas vähemalt viis

kuud. Omikrontüve kiire leviku tõttu võimaldati alates
21. detsembrist 2021 tõhustusdoosi tegemine kaks kuud
pärast Jansseni ja kolm kuud
pärast Pfizeri, Moderna või
AstraZeneca vaktsineerimiskuuri lõpetamist. COVID-19
läbipõdenud saavad tõhustusdoosi teha kuuendal kuul pärast viimast vaktsiinidoosi või
läbipõdemist.
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Mälutreeningu tunnid
vanemaealistele
PILLE REKKER
ELVA LINNARAAMATUKOGU

» Et mälu saaks paremini oma
tööd teha;
» et mõte liiguks paremini;
» et keskendumisvõime kasvaks;
» et tuju oleks parem,
alustame taas mälutreeningu tundidega. Nendele tundidele
võime peale mälutreeningu anda
nimeks ka ajugümnastika või neuroobika.
Kokkusaamistel hakkame tegema erinevaid tähelepanu- ja keskendumisharjutusi. Need võivad
olla seotud sõnavaraga, loogikaga,
koordinatsiooniga või kujutlusvõimega. Meenutame vanu aegu
ja vaatleme tänapäeva. Tunnid on
mõeldud selleks, et rõõmu tunda
mõtlemisest ja liikumisest, katsetamisest ja proovimisest, koos
naermisest, tähelepanu suunamisest, rutiinist väljaastumisest ilma
kohustusteta, sunnita ja kriitikata.
Mälutreeningu eesmärk on aju

töö ergutamine, et vaim oleks värskem igapäevaeluga
toimetulemiseks. On tore vahel teha midagi mitteigapäevast – mõelda välja sobivaid sõnu, leida seoseid erinevate asjade vahel, lugeda kokku tähti taevas, otsida
peidetud vastust jne.
Sellised mälutreeningud vanemaealistele on laialt
levinud näiteks Tšehhis. Ka minu õpetaja, Dana Steinova, on just Tšehhi mälutreeningu ühenduse juht.
Ta on koolitanud mälutreenereid üle maailma. Praegu
korraldab Eestis mälutreenerite väljaõpet Tallinna Ülikool koostöös MTÜ65B-ga. Viimane on Eestis tegutsevate vanemaealiste mälu treenerite ühendus.
Mälutreeninguga tegelemine aitab üle saada vaimsest mandumisest, igavusest, annab teadmisi, kuidas
vananedes ennast toetada, toob juurde elurõõmu ja
uusi tuttavaid.
Tunnid hakkavad toimuma Elva linnaraamatukogu kaminasaalis teisipäeviti alates 8. veebruarist. Tunnid toimuvad üle kahe nädala (08.02., 22.02,
08.03., 22.03, 05.04, 19.04, 03.05 ja 17.05). Tund kestab
1,5 tundi (kell 11–12.30). Tunni osalustasu on 2.50 eurot.
Kokkusaamistel järgime kõiki täiskasvanute huvitegevusele seatud COVID-piiranguid.
Lisainfo ja registreerimine:
tel 7456755 või 53002054,
e-aadress: pille.rekker@elva.ee
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Vene hing Eesti kuues
Rakvere moodi
Rakvere Teatri „Onu
Vanja” on Eili Neuhausi
Tšehhovi-lavastus, kus
saavad kokku vene hing,
armastus ja igatsus.
Rannu rahvamajja
jõuab klassikalavastus
kolmapäeval 26. jaanuaril
kell 19.
Anton Tšehhovi „Onu Vanja”
tegevus toimub metsade keskel
maamõisas, mida võtab vaevaks külastada haritud professor oma glamuurse noore naisega. Nende tulek
pöörab pea peale mitte ainult mõisaelanike senise elukorralduse, vaid
ka nende hinged.
Lavastaja sõnul on "Onu Vanja"
ühe perekonna lugu, mis esmapilgul tundub lihtsana, kuid Tšehhovi

puhul oleks selline hinnang kuritegu. "Ta on lihtsalt
nii suur meister, kes oskas tindi, paberi ja sõnadega
lahti muukida või vähemalt viidata inimesele, kes oma
igatsustes muutub järsku elavaks. See näitemäng on
üks sügavamaid ja inimlikumaid draamatekste, mida
ma seni olen pidanud lavastama. See lugu räägib ka
armastusest, üldinimlikest suhteprobleemidest, aga
minu jaoks eelkõige inimesest, kes on tahtnud elada
oma elu võimalikult hästi ning ühel hetkel küsib ta
iseendalt, mida ma elult tahan? See võiks panna ka
publikut pärast etendust küsima, et mida nemad elult
tahavad.”
Osades Ülle Lichtfeldt, Jaune Kimmel, Helgi Annast, Laura Baumverk (külalisena), Hannes Kaljujärv
(Vanemuine), Velvo Väli, Toomas Suuman ja Tarmo
Tagamets.
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KUULUTUSED
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
Saeketaste ja -kettide teritus ja parandus.
Höövliterade teritus. Tel 5198 4130
Kasumetsa küttekontor: erinevat sorti
kvaliteetsed küttepuud veoga.
Tel 529 2305, www.kasumetsa.ee
Korvtõstuki teenused. Ohtlike puude lõikus, rennide puhastus, katuste samblapesu /
akende pesu jne. www.tlo.ee, tel 5597 7007
Ohtlike puude langetamine ja hooldus.
Viljapuude lõikus, okste äravedu. www.igihaljas.ee, tel 56501649

Ostan kasvavat võsa, lehtpuu ja üraskikahjustusega metsa. Hea hind, kerge tehnika, kvaliteetne töö. Lisainfo tammepalk@
gmail.com või tel 510 9827
Sae- ja höövelmaterjali müük Annikorus.
www.balticloghouses.ee. Tel 5681 6905

Autodiagnostika, elektritööd, varuosade
müük, sõiduautode remont (hammasrihma vahetus, veermiku / pidurite hooldus,
kliimasüsteemi remont ja hooldus) Elvas. Tel
5597 7007

VÄLIHOOLDUSTÖÖTAJA
kelle ülesanne on kinnistute välise heakorra tagamine.
» Tööle asumise aeg: veebruar 2022
» Töö asukoht: Elva linn
» Tööaeg: täistööaeg
» Isikuomadused: kohusetundlikkus, töökus
Kandideerimiseks saata CV (elulookirjeldus) e-aadressile
varahaldus@elva.ee või postiga aadressile Kesk tn 21, Elva
linn.
Isikliku auto kasutamise puhul tasume sõidukompensatsiooni.
Lisainfo telefonil 512 5500

Oleme oma möödunu vili,
oleme elu ise, mis kasvanud
meie sees nagu põlispuu tüvi
oma märkide, värvide ja konarustega,
mis tuuled ja vihmad on jäädvustanud
alatiseks tema koorele.
Oleme ka läbielatud aeg:
oleneb meist endist, kas saame uueks
inimeseks või jääda vanaks nagu
meie aastad ja mälestused.
/R.Battaglia/

Tänan meeldiva koostöö eest kõiki suurepäraseid Rõngu raamatukogu külastajaid,
kolleege Elva vallas, Tartu maakonnas
ja kogu vabariigis, mõistvaid ülemusi ja
ametnikke vallamajas. Tänan kõiki, kellega
olen suhelnud!
Armastav tänu mu kallile perekonnale alalise toetuse eest.
Püsige terved ja rõõmsat meelt!
Laine Meos

Südamlik kaastunne
Lakk Teale perega ema,
vanaema ja vanavanaema

Veera Säde

Endla Otsasoni

kaotuse puhul.

kaotuse puhul.

Mälestame toredat
seltsikaaslast

Veera Sädet
Avaldame sügavat
kaastunnet pojale perega.

Kaasteelised Puhja
Maanaiste Seltsist

Tänuavaldus

Elva Varahalduse
OÜ võtab tööle

Tartumaa piirkonnagrupi piirkonnapolitseinikud,
Elva politseimaja politseinikud ja abipolitseinikud

Elva Eakate Päevakeskuse spaa külastused 2022. aastal toimuvad:
» 18. jaanuar
» 1. ja 22. veebruar
» 15. ja 29. märts
» 5. ja 19. aprill
» 3. ja 24. mai
» 7. juuni
Buss väljub Arbimäe bussipeatusest
kell 9 ja kesklinna kaubanduskeskuse
parklast kell 9.15. Vahepeatused Eha-Kirde nurgal ja Noortekeskuse (Pikk 8 ) ees.
Ujuma tulles ole terve, kaasa tuleb
võtta vaktsineerimispass ja mask.
Info telefonil 518 5437, Anu Uudelt

Müün mett, igal laup. ja pühap. kell 9–12ni
Elvas Eha 4. Toon koju ka. Tel 5380 4859

Soovin osta maja Elvasse või selle lähiümbrusesse. Maja võib vajada remonti.
Hind kuni 100 000 eurot. Tel 5903 3188,
E-aadress RandoTenso95@gmail.com

Ostan metsa- ja põllumaad. Küsi hinda.
Telefon 552 7322

Südamlik kaastunne
Alikule ja tema
lähedastele kalli ema

Elva Eakate
Päevakeskuse
Pühajärve spaa
külastused

Ostan Rõngus korraliku korteri.
Tel 5564 1316

Ohtlike puude raie ja hooldus. Tel 5686
6157

Seal, kus sulgub eluraamat,
algab mälestuste tee...
Sügav kaastunne
lähedastele armsa

Jaanis Kassi
lahkumise puhul.

Veera perega

Hans, Ene, Sulev,
Silvi, Milvi, Leili

Kas tõesti taevas tähti oli
vähe, et juurde vaja oli üks…

Ilmar
Kuldhaamer
Mälestame ja avaldame
kaastunnet Avole isa
surma puhul.
Leili, Alo, Merike, Endla,
Malle, Maia, Heli ja Raul
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Kauaaegset suvilanaabrit

Üks aeg sai otsa ja alati ootamatu. Nüüd alustad mälestusi
siit, kui enam ema ei ole…

Avaldame kaastunnet lastele
ja lastelastele

Aime Nurmet
kaotuse puhul.
Mälestavad kauaaegsed
naabrid ja perekonnatuttavad Agnes ja Anne

Meie kaastunne Sirlile
perega armsa
abikaasa ja isa

Aivo Taltsi
lahkumise puhul.

Virve Jõe
kaotuse puhul.
Mälestavad naabrid
Võsivere külast.
Seal, kus sulgub elutee, algab
mälestuste tee ...
Südamlik kaastunne
Aigile kalli ema

Milvi Kübarsepp
05.11.1935–02.01.2022

KÜ Tööstuse 13 elanikud

Mälestame Võsivere küla
elanikku, head ja lahket
naabrimeest

Südamlik kaastunne

Elmar Keppi
Kalberg, Susi ja Naur

Avaldame sügavat
kaastunnet pojapoeg
Karl-Kevinile vanaema ja
poegadele
Eikile ja Einarile ema

Armin, Dagmar, Evelin,
Karen, Marina, Ritta, Urve,
Valli

Enno Patska
mälestavad perekonnad

Kustus elu, kadus valu, kõik
nii äkki vaikseks jäi. Igaviku
unele nüüd sind saadame.

kaotuse puhul.

Maidile kalli õe

Maie Reinholdi

Avaldame sügavat kaastunnet lahkunu omastele.

surma puhul.

Tuki talu, Tiigi talu ja
Kõrtsi talu Võsivere külast

Perekond Justus
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TEATED

Elva valla sündmuste kalender
Sündmustekalendris võib e�e tulla muudatusi, mis ei ole siin kajastatud. Palume kontrollida
elvakultuur.ee lehelt, kas üritus toimub või mi�e. Täname mõistva suhtumise eest!
KUUPÄEV
SÜNDMUS
ASUKOHT
PILETI HIND
Näitus: Kuns�ühing Umbra
kuni 31. jaanuar
Elva kultuurikeskus
tasuta
„Paralleelreaalsus“
kuni 31. jaanuar
Kalju Tisleri loodusfotode näitus
Puhja seltsimaja
tasuta
25. jaanuar kell 19
Film „Jahihooaeg“
Puhja seltsimaja
4€/5€
26. jaanuar kell 19

Rakvere Teatri etendus „Onu Vanja“

Rahvusvaheline õhkrelva võistlus
Elva Open Air 2022
29. mälumänguturniir Palupera
28. jaanuar kell 19
karikale
31. jaanuar kell 11
Doonoripäev Elvas
Vana Baskini Teatri etendus
31. jaanuar kell 19
„Lumeroos“
1. veebruar kuni 31.
Eve Valperi maalinäitus „Läbi
märts
värviprilli“
Tartu rahu aastapäev. Mälestushetk
Puhja Vabadussõjas langenute
2. veebruar
mälestussamba juures
Tartu rahu aastapäev Rõngu
2. veebruar kell 10
Monumendi juures
4. veebruar kell 19
Salongiõhtu veini ja muusikaga
5. veebruar kell
Korvpall: Op�bet rahvaliiga Lõuna11/13/15/17
Ees� regioon
5. veebruar kell 18
„Tantsutallad“
27.-30. jaanuar

6. veebruar kell 11
6. veebruar kell 16
8. veebruar kell 19
9. veebruar kell 11
10. veebruar kell 11
12. veebruar kell 11
12. veebruar kell 11
12. veebruar kell 19
13. veebruaru kell
11
13. veebruar kell 14
13. veebruar kell 19
15. veebruar kell 19

Õpituba „Kogukond maalib“
Salongiõhtu: Evelin SamuelRandvere ja Johan Randvere
Priit Pius ja Kait Kall „Midagi ikka“
Väärikate ülikooli loeng
Viljandi laste- ja noorteteater Reky
etendus: Kunksmoor ja Kapten
Trumm
Rõngu suusamatk-maraton
Õpituba „Kogukond maalib“
S�ilipidu „Glamuursed 80-ndad“
ansambliga Amadeus

tasuta

Marjette Mändma
sündis 30.12.2021

Elli Koort
sündis 04.12.2021

Gry Ann Laas
sündis 16.12.2021

Heili Limberg
sündis 07.01.2021

Rebecca Aravelle
Perve
sündis 05.12.2021

Hiie Helene Mägi
sündis 21.12.2021
Rafael Rajandu
sündis 27.12.2021

Elva kultuurikeskus

Võistkonna
osavõtutasu 40 €
tasuta

Puhja seltsimaja

20 – 22 €

Elva kultuurikeskus

tasuta

Tõnu Kurvits

Viktor Peep

03.09.1928-16.12.2021

Virve Jõe

24.05.1954-10.12.2021

Puhja park

tasuta

Lembit Reinbusch

Silvia Madisso

04.02.1930-17.12.2021

Milvi Kübarsepp

11.07.1954-11.12.2021

Rõngu monument

tasuta

Pavel Uibokand

Endla Otsason

Ants Koppel

12.04.1935-12.12.2021

30.09.1932-19.12.2021

Elva kultuurikeskus

35 €

Janek Päevloo

Jakob Orgusaar

Elva spordihoone

tasuta

14.07.1969-12.12.2021

21.08.1931-26.12.2021

Toivo-Andres
Küttmann

Rannu rahvamaja
Hellenurme
noortekeskus
LendTeater (Pikk 73,
Elva)
Elva kultuurikeskus
Elva kultuurikeskus

5€

Aivo Talts

Olga Uulits

13.11.1966-13.12.2021

25.09.1925-26.12.2021

Jaanis Kass

Zulfia Zagorskaja

20.04.1982-14.12.2021

08.02.1956-29.12.2021

15 € / 18 €

Vaike Tomingas

Ilmar Kuldhaamer

17 € / 19 €
tasuta

22.09.1944-14.12.2021

27.11.1933-30.12.2021

Juri Intal

Veera Säde

Rõngu rahvamaja

tasuta

Elva vald mälestab

25.10.1937-15.12.2021

5€
tasuta

Aakre rahvamaja

10 € / 15 €

Õpituba „Kogukond maalib“

Rõngu rahvamaja

tasuta

Eakate tantsuline puhkeõhtu
Kalle Sepp ja Mikk Tammepõld
Film „Kupee nr 6“

Elva kultuurikeskus
Konguta rahvamaja
Puhja seltsimaja
Elva spordihoone
ümbrus

5€
13 €
4€/5€

Elva spordihoone

tasuta

Rõngu rahvamaja

5€

Juuni
13.06.2022 Elva valla leht nr 114

Elva kultuurikeskus

tasuta

Juuli
18.07.2022 Elva valla leht nr 115

Korvpall: Op�bet rahvaliiga LõunaEes� regioon
Eesi Vabariigi aastapäevale
pühendatud teatriõhtu
Elva valla mälumäng
#ÜleVallaMälukas

Elva spordihoone
ümbrus
LISAINFO ELVA.EE/KALENDER VÕI ELVA VALLA ÄPIST
49. Elva Talikross II etapp

Elva valla leht

2 – 20 €

2 – 20 €

24.12.1943-01.01.2022
05.11.1935-02.01.2022
23.05.1936-04.01.2022

24.08.1937-04.01.2022

Silvia Perv

23.11.1935-06.01.2022

Hilja Mägi

02.04.1938-06.01.2022

Elmar Kepp

28.11.1934-07.01.2022

22.02.1946-31.12.2021

Rõngu keskkooli juures
Palupera Pritsikuur

19. veebruar kell
11/13/15/17

26. veebruar

Elva spordihoone

Keron Nool
sündis 06.12.2021

10 €

49. Elva Talikross I etapp

22. veebruar kell 18

14 € / 16 €

Johanna Kruusa
sündis 29.11.2021

Elva kultuurikeskus

19. veebruar

19. veebruar kell 19

Rannu rahvamaja

Tervitame uusi
ilmakodanikke!

Elva valla Lehe ilmumisgraafik 2022
Veebruar
07.02.2022 Elva valla leht nr 106
21.02.2022 Elva valla leht nr 107

September
12.09.2022 Elva valla leht nr 117
26.09.2022 Elva valla leht nr 118

Märts
07.03.2022 Elva valla leht nr 108
21.03.2022 Elva valla leht nr 109

Oktoober
10.10.2022 Elva valla leht nr 119
24.10.2022 Elva valla leht nr 120

Aprill
11.04.2022 Elva valla leht nr 110
25.04.2022 Elva valla leht nr 111

November
07.11.2022 Elva valla leht nr 121
21.11.2022 Elva valla leht nr 122

Mai
09.05.2022 Elva valla leht nr 112
23.05.2022 Elva valla leht nr 113

Detsember
05.12.2022 Elva valla leht nr 123
19.12.2022 Elva valla leht nr 124

August
15.08.2022 Elva valla leht nr 116

Kaastööde ja reklaami avaldamise soovid tuleb saata
hiljemalt kaks nädalat enne
lehe ilmumist e-aadressile
infoleht@elva.ee või telefonil
730 9882.
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