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Tunnustati Tartu ja Tartumaa
spordiaasta parimaid
27. jaanuaril tunnustati Eesti rahva muuseumis
Tartu ja Tartumaa 2021. spordiaasta tänuüritusel
parimaid sportlasi, treenereid, klubisid, kehalise
kasvatuse õpetajaid ja sporditegusid.

T

änuürituse avas Jaapani
Taiko trummide valgusshow ning seejärel ütlesid
avasõnad Tartu linnapea
Urmas Klaas ning Tartumaa
omavalitsuste liidu juhatuse aseesimees ja Elva vallavanem Priit
Värv. Tartu linnapea rõhutas
oma kõnes Tartu kui spordilinna
tähtsust ning tänavust uhket
täiendust tartlaste olümpiakuldade
ridades, Priit Värv tõi välja ka Elva
vallas aastaga kogutud miljon
sportlikku kilomeetrit.
Esimesena
jagati
laiali
kultuurkapitali
aastapreemiad
ja stipendiumid, seejärel Eesti
Kultuurkapitali Tartumaa ekspertgrupi
spordi
aastapreemiad.
Järgnevalt pälvisid viis inimest
Tartu Kultuurkapitali Neinar Seli
Sihtkapitali stipendiumid, mille
suurus on 1000 eurot.
Õppiva noorsportlase stipendiumi pälvis jõutõstja Eliise

Mikomägi, töötava tegevsportlase
stipendiumi sai Julia Beljajeva,
spordiveterani stipendium läks
Urmas Treierile, spordipedagoogi
ja treeneri stipendium vehklemistreenerile Natalja Kotova ning
sportliku perekonna stipendiumi
võttis vastu sulgpallitreener Heiki
Sorge perega (Heiki, Kristel, Kaspar
ja Liisbet).
Tänukirjade
ja
auhindade
jagamise vahele jagus õhtu
jooksul nii tantsulisi üllatusi kui
ka mustkunsti. Kõige rohkem
tänukirju andsid üle Tartu ja
Tartumaa spordialade parimate
sportlaste ja treenerite eest
Tartumaa Spordiliidu juhatuse
esimees Aivar Soop ja Tartu
Spordiliidu juhatuse esimes Andres
Põhjala.
Õhtu
viimane
tunnustuskategooria oli ka kõige auväärsem
ehk laiali jagati aasta parimate
tiitlid absoluutarvestuses:

» Aasta sporditegu – Tartu
Spordiselts «Kalev» vehklemise
tulemused;
» Aasta võistkond –
Võimlemisklubi Rütmika
Siidisabade rühm;
» Aasta treener – Natalja Kotova;
» Aasta noorsportlane (noormees)
– Madis Mihkels;
» Aasta noorsportlane (neiu) –
Susanne Lannes;
» Aasta meessportlane – Rasmus
Mägi;
» Aasta naissportlane ja Tartumaa
Sporditäht – Julia Beljajeva.
2021. spordiaasta parimate
autasustamisel said Elva vallast
tunnustusi:
» Kristjan Ilves – kahevõistlus;
» Kalev Ermits –
laskesuusatamine;
» Meelis Kiisk – laskmine;
» Marianne Tavits – laskmine;
» Kevin Maltsev – suusahüpped;
» Margit Aidla – kehalise
kasvatuse õpetaja, Elva
gümnaasium;
» Risko Nuuma – kehalise
kasvatuse õpetaja, Rannu Kool;
» Toomas Halliste – treener,
kergejõustik;
» Jürgen Kuresoo – treener,

Eesti Vabariigi
sünnipäev Elva vallas
19. veebruar

23. veebruar

Eesti Vabariigi aastapäevale pühendatud teatriõhtu Krabi Külateatriga
Rõngu rahvamaja, kell 19, pilet 5 eurot

Eesti
Vabariigi
104.
aastapäeva
tähistamine. Kontserdikülalised Birgit
Sarrap ja Mihkel Mattisen
Puhja seltsimaja, kell 19, tasuta

Külla tuleb Krabi Küla-teater oma
humoorika tükiga “Poodi man poliitikast”.
Mõnusat meeleolu aita-vad luua Rõngu
rahvamaja isetegevuslased. Kaetud on
rahvusroogadega suupistelaud.

VASAKULT: TARVO JÕGEVA, MARGIT AIDLA, MAREK
PIHLAK, TOOMAS HALLISTE.

jalgpall;
» Geil Siim – treener, triatlon.
» Eesti kultuurkapitali
Tartumaa ekspertgrupi spordi
tunnustuspreemiad 2021 said:
» Tarvo Jõgeva – Edukas
judotreener, tema õpilased
on võitnud hooajal Eesti
meistrivõistlustel arvukalt
medaleid, Elva gümnaasiumi

24. veebruar
Eesti Vabariigi 104. aastapäevale
pühendatud matk.
Konguta rahvamaja, kell 10, tasuta

Matk toimuba looduskauni Kavilda
ürgoru kallastel ja viib Erumäe kantsi, AltLaari linnamäele. Kindlasti veel mõnda
põnevasse kohta. Matka pikkus u 10 km
ja sammutakse mõõdukas tempos.
Eesti
Vabariigi
104.
aastapäeva
tähistamine
Rannu kalmistu, kell 11, tasuta

Buss väljub Rannu rahvamaja parklast
kell 10:45. Kalmistul kõned ja pärgade
asetamine. Rongkäik rahvamajja tagasi
ja tordi söömine. Kell 13 näidatakse filmi
“Soo”.

Foto
erakogu

projekti „Sport koolis” treener;
» Marek Pihlak – Elva
gümnaasiumi kehalise
kasvatuse õpetaja, Elva
Südaööjooksu korraldaja;
» Airi Pärn – Rühm- ja
iluvõimlemise treener
30 aastat, projekti „Sport
koolis” liikumisõpetaja Elva
gümnaasiumis.

Iseseisvuspäeva tänujumalateenistus
Elva EELK kirik, kell 13, tasuta

Jutlustab Margus Kask, kaasa teenivad
koorid.
Eesti Vabariigi 104. aastapäeva aktuskontsert
Elva kultuurikeskus, kell 15, tasuta

Sõnavõtud ja tervitused, Elva valla
tunnustuste
üleandmine.
Kontsert
ansamblilt GREIP.
Ilusat vabariigi aastapäeva kõigile!
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piirkond)
Sotsiaaltööspetsialist (Elva ja
Palupera piirkond)
Sotsiaaltööspetsialist (Puhja
piirkond)
Sotsiaaltööspetsialist (Rannu
piirkond)
Lastekaitsespetsialist (Puhja,
Konguta)
Lastekaitsespetsialist (Elva)
Lastekaitsespetsialist (Rõngu,
Rannu)

Elva valla leht

ELVA VALLA INFO

Elva vallavalitsuse kontaktid

Noortegarantii tugisüsteemi
projektijuht- juhtumikorraldaja

Vallavalitsus
Vallavanem ja valla
kriisikomisjoni esimees
Abivallavanem (valla
arendustegevus ja strateegiline
planeerimine, planeeringud,
teenuskeskuste töö ja
kogukondade arendamine ning
ettevõtlus ja turism)

Ene Sõber

513 9352

ene.sober@elva.ee

Katrina Mets

5381 6336

katrina.mets@elva.ee

Sirje Tali

525 6212

07.
veebruar 2022
sirje.tali@elva.ee

Sirje Erm

525 3370

sirje.erm@elva.ee

Hille Deede

5919 1693

hille.deede@elva.ee

Eve Jõgi

527 0561

eve.jogi@elva.ee

Laura Kuusk

5381 8871

laura.kuusk@elva.ee

Kristi Liiv

5358 4565

kristi.liiv@elva.ee
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Piirkonna teenuskeskused ja koordinaatorid
Priit Värv

Kertu Vuks

Abivallavanem (haridus, kultuur,
sport, sotsiaalküsimused ja Heiki Hansen
teenused, huviharidus,
noorsootöö, tervisedendus)
Abivallavanem
(vallamajandustegevus, valla
ehitiste ehitamise korraldamine,
Kristjan Vilu
riigihangete korraldamine,
keskkond, heakord, teedeehitusja korrashoid, vallavara
küsimused)
Vallavalitsuse liige, arendusjuht
(valla suurprojektide rahastus ja
Margus Ivask
arendus)

514 9508

5813 7086

527 3646

5342 2067

506 8687

priit.varv@elva.ee

kertu.vuks@elva.ee

heiki.hansen@elva.ee

kristjan.vilu@elva.ee

margus.ivask@elva.ee

Kantselei
Vallasekretär

Salle Ritso

515 6652

salle.ritso@elva.ee

Infosekretär

Kadri Koddala

730 9880;
5860 0909

kadri.koddala@elva.ee

Õigusnõunik

Kaisa Kangro

730 9885

kaisa.kangro@elva.ee

Õigusnõunik

Merilin Vipper

730 9881

Registripidaja

Kristi Kalmus

511 0278

Konguta teenuskeskus

Elo Kasetalu

523 9389

elo.kasetalu@elva.ee

Puhja piirkonna koordinaator

Ede Möldre

504 9912

ede.moldre@elva.ee

Palupera piirkonna koordinaator Maia Kukk

511 2479

maia.kukk@elva.ee

Rõngu piirkonna koordinaator

Ene Joosing

509 6202

ene.joosing@elva.ee

Rannu teenuskeskus

Sirje Erm

525 3370

sirje.erm@elva.ee

Osakonnajuhataja

Hegri Narusk

512 9072

hegri.narusk@elva.ee

Vallavaraspetsialist

Terje Korss

5302 0888

terje.korss@elva.ee

Taristuspetsialist (teede ja
Hendri Seinberg
tänavate hooldus, liiklusmärgid)

5866 6520

hendri.seinberg@elva.ee

Heakorraspetsialist (hulkuvad
kassid ja koerad, heakord)

Sten Saarekivi

5886 1600

sten.saarekivi@elva.ee

Keskkonnaspetsialist
(jäätmemajandus, raieload,
keskkonnaalased küsimused)

Margit Berg-Jürgens 5305 2500

margit.bergjurgens@elva.ee

Hankespetsialist

Kaido Ilves

521 8545

kaido.ilves@elva.ee

Geoinfospetsialist
(tänavalgustus, liikluskorraldus)

Kullo Laos

5191 5914

kullo.laos@elva.ee

Vallamajandusosakond

Arengu- ja planeeringuosakond
Arendusspetsialist

Sirli Pippar

5837 7930

sirli.pippar@elva.ee

merilin.vipper@elva.ee

Planeeringuspetsialist

Maarika Uprus

527 1860

maarika.uprus@elva.ee

kristi.kalmus@elva.ee

Kinnistuspetsialist
(maakorraldus, maareform,
maamaks)

Daisy Sild

730 9896;
5301 9101

daisy.sild@elva.ee

Ehitusspetsialist

Andres Maikov

Ehitusspetsialist

Kaire Volmer

Infospetsialist (valla infolehe
toimetaja)

Triinu Paas

730 9882

triinu.paas@elva.ee

Personalispetsialist

Gelija Otsa

5385 5744

gelija.otsa@elva.ee

Osakonnajuhataja

Milvi Sepp

515 4872

milvi.sepp@elva.ee

Sotsiaalnõunik

Alo Rebane

520 7869

alo.rebane@elva.ee

Vallaarhitekt

Jaanika Saar

5348 1114

jaanika.saar@elva.ee

Sotsiaalnõunik

Rutt Hanni

517 0385

rutt.hanni@elva.ee

Lastekaitse sotsiaalnõunik

Anneli Lepik

5616 6000

anneli.lepik@elva.ee

Infotehnoloogia nõunik

Kayvo Kroon

5334 5051

kayvo.kroon@elva.ee

Ennetustööspetsialist
Sotsiaaltööspetsialist (Konguta
piirkond)
Sotsiaaltööspetsialist (Rõngu
piirkond)
Sotsiaaltööspetsialist (Elva ja
Palupera piirkond)
Sotsiaaltööspetsialist (Puhja
piirkond)
Sotsiaaltööspetsialist (Rannu
piirkond)
Lastekaitsespetsialist (Puhja,
Konguta)
Lastekaitsespetsialist (Elva)
Lastekaitsespetsialist (Rõngu,
Rannu)

Karmen Paavel

5301 9106

karmen.paavel@elva.ee

Haridus- ja kultuuriosakond

Elo Kasetalu

523 9389

elo.kasetalu@elva.ee

Osakonnajuhataja

Liis Lehiste

5464 0550

liis.lehiste@elva.ee

Ene Sõber

513 9352

ene.sober@elva.ee

Kultuurispetsialist

Karmen Moont

5384 4233

karmen.moont@elva.ee

Haridusspetsialist

Auli Mäesalu

5886 4201

auli.mäesalu@elva.ee

Katrina Mets

5381 6336

katrina.mets@elva.ee

Sirje Tali

525 6212

sirje.tali@elva.ee

Osakonnajuhataja

Imbi Rõivassepp

5309 5123

imbi.roivassepp@elva.ee

Sirje Erm

525 3370

sirje.erm@elva.ee

Pearaamatupidaja

Triinu Põlgast

5191 1716

triinu.polgast@elva.ee

Finantsspetsialist

Inna Rebane

inna.rebane@elva.ee

Hille Deede

5919 1693

hille.deede@elva.ee

Raamatupidaja

Antonina Uffert

Eve Jõgi

527 0561

eve.jogi@elva.ee

Raamatupidaja

Anneli Teder

Laura Kuusk

5381 8871

laura.kuusk@elva.ee

Raamatupidaja

Tatjana Žuravljova

Raamatupidaja

Triin Ojasoo

735 3701
730 9890;
522 7895
730 9891
730 9891;
5304 3229

Sotsiaal- ja terviseosakond

Noortegarantii tugisüsteemi
projektijuht- juhtumikorraldaja

Kristi Liiv

5358 4565

730 9895;
504 4039
730 9884;
514 8253

andres.maikov@elva.ee
kaire.volmer@elva.ee

Finantsosakond

antonina.uffert@elva.ee
anneli.teder@elva.ee
tatjana.zuravljova@elva.ee
triin.ojasoo@elva.ee

kristi.liiv@elva.ee
NB! Kui Teil on mure ning ei tea kelle poole pöörduda, siis helistage meie
infosekretär Kadri Koddalale tel 730 9880, tema suunab Teid edasi õige
ametniku poole.

Piirkonna teenuskeskused ja koordinaatorid
Konguta teenuskeskus

Elo Kasetalu

523 9389

elo.kasetalu@elva.ee

Puhja piirkonna koordinaator

Ede Möldre

504 9912

ede.moldre@elva.ee

07. veebruar 2022
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ELVA VALLAVOLIKOGU INFO
Aseesimees: Meelis Kask
(meelis.kask21@gmail.com)
Liikmed:
Vambola
Sipelgas,
Maarika Kukk, Liina Tamm, Reet
Viks, Gerda Kiipli-Hiir, Elis Lessing,
Arto Larm, Anne Kähr-Haller, Teele
Kravtšenko, Hille Andressoo, Triin
Pannel, Monika Kelt

Vallavolikogu komisjonid
ELVA VALLAVOLIKOGU ON MOODUSTANUD ÜHEKSA ALALIST KOMISJONI.

Volikogu komisjonide
protokollid ning
osavõtustatistika
volikogu komisjonide
koosolekutest leiate
valla kodulehelt www.
elva.ee/komisjonid.
Arengu- ja
planeeringukomisjon
Ülesanded: valla areng, arengukava
koostamine, planeerimistegevus,
maakorraldus, avatud valitsemine,
ühtne inforuum, infotehnoloogia
ja e-teenuste arendamine.
Esimees: Toomas Laatsit
(toomas.laatsit@lahzit.ee)
Aseesimees: Fred Koppel
(fred.koppel@gmail.com)
Liikmed: Ain Pedak, Juhani Jaeger,
Aivar Kuuskvere, Valdur Metsallik,
Imbi Vainer, Laevi Perandi, Alar Ilp,
Serioža Smorodin, Ramon Rantsus,
Indrek Jaal, Rasmus Punkar, Merili
Aasma, Aivo Johanson, Are Altraja

Haridus- ja
noorsootöökomisjon

Majandus- ja
keskkonnakomisjon

Ülesanded:
haridus,
kaasav
haridus, huviharidus ja -tegevus,
laste- ja noorsootöö, elukestev õpe.
Esimees: Marika Saar
(marika.saar@elva.ee)
Aseesimees: Birgit Lõhmus-Komleva
(birgit.lohmus@gmail.com)
Liikmed: Liina Tamm, Vahur Vuks,
Monika Õigus, Kristina Ermel, Ülle
Särg, Marek Pihlak, Tõnis Hermann,
Andrean Mustonen, Ülle Närska,
Dagmary Kuslap, Ave Külter, Päivi
Märjamaa, Tarmo Post, Heilo Altin

Ülesanded: keskkonnakorraldus,
veekogudega seotud küsimused,
haljastus, heakord, turvalisus,
liikluskorraldus, valla- ja ühistransport, teddeehitus ja hooldus,
veevarustus ja kanalisatsioon,
jäätmekäitlus, internetiühendus,
elamu- ja kommunaalmajandus,
energeetika, soojamajandus.
Esimees: Mikk Järv
(jarvmikk@gmail.com)
Aseesimees:
August
Vester
(august.vester@gmail.com)
Liikmed: Hillar Hänilane, Üllar
Kaaver, Rein Abel, Ants Prüüs,
Romario Siimer, Tõnu Aigro, Margo
Laul, Holar Sepp, Serjoža Smorodin,
Ave Mägi, Airet Aart, Rannar Lehis

Rahanduskomisjon
Ülesanded:
eelarvestrateegiaeelarve, kaasav eelarve, vallavara
valitsemine, kasutamine ja käsutamine.
Esimees: Meelis Karro
(meelis.karro@mail.ee)
Aseesimees: Juhani Jaeger
(juhani.jaeger@isamaa.ee)
Liikmed: Peeter Laasik, Merle
Miliste, Maano Koemets, Hillar
Hänilane, Kaida Vool, Jüri Haamer,
Leelo Suidt, Aivo Kapten, Haimar
Kallas, Peeter Ernits, Agu Kasetalu,
Kristo Frei

Elva
vallavolikogu
2022. aasta
istungite
ajakava:
»
»
»
»
»

18. veebruar
28. märts
25. aprill
23. mai
13. juuni

Volikogu istungite materjalid, protokollid ja istungitest osavõtu statistika leiab valla veebilehelt www.
elva.ee/istungid.

Maaelu- ja
turismikomisjon
Ülesanded: maaeluga seotud
küsimused, külade areng, ettevõtlus, ettevõtluskeskkond, turism,
kohaturundus, mainekujundus.
Esimees: Leelo Suidt
(leelo.suidt@elva.ee)
Aseesimees: Lauri Koni
(lauri.vaikerootsi@gmail.com)

Liikmed: Vahur Jaakma, Mati Miil,
Madis Ess, Viive Vink , KristiinaKaroliina Mägi, Rain Komlev,
Urmas Päevloo, Marju Jõks, Anu
Uibo, Madli Tuvike, Kaare Schult,
Jaanika Kaljuvee

Kultuurikomisjon
Ülesanded: kultuur, külaliikumine,
kogukondade tegevus, rahvamajad,
raamatukogud, loomemajandus,
kultuurimälestised ja kultuuripärand.
Esimees: Enn Tobre
(enn.tobre@elva.ee)
Aseesimees: Inna-Inga Kalmus
(innainga@hot.ee)
Liikmed: Meelis Külaots, MariLiis Vanaisak, Jüri Orupõld, Eeva
Kumberg, Leelo Suidt, Viive Vink,
Evald Raidma, Liljana Miil, Aarne
Salo, Kristina Ermel, Ülla Napp,
Aire Pajur

Sotsiaal- ja
tervisekomisjon
Ülesanded: sotsiaalhoolekanne,
sotsiaalabi ja - teenused, lastekaitse,
eakate
päevakeskused,
terviseedendus ja tervishoid.
Esimees: Peeter Laasik
(peeter@ehaigla.ee)

Revisjonikomisjon
Ülesanded: vallavalitsuse, valla
ametiasutuse ja vallavalitsuse
hallatavate asutuste ning Elva
valla valitseva mõju all olevate
äriühingute,
sihtasutuste
ja
mittetulundusühingute tegevuse
seaduslikkuse,
otstarbekuse
ja
tulemuslikkuse,
vallavara
kasutamise sihipärasuse ning
vallaeelarve täitmise kontrollimine
ja hindamine.
Esimees: Aivar Õun
(aivaroun@hot.ee)
Aseesimees: Hillar Hänilane
(rongu@hot.ee)
Liige: Tõnu Aigro

Spordikomisjon
Ülesanded: spordi- ja vabaajataristu, noortesport ja spordisündmused.
Esimees: Toomas Järveoja
(toomas.jarveoja@riigikogu.ee)
Aseesimees: Raimond Pihlap
(pihlap@gmail.com)
Liikmed: Tõnu Arrak, Aarne
Savolainen, Rein Abel, Marek
Pihlak, Ergo Tamm, Ramon
Rantsus, Airi Pärn, Andres Bõkarev,
Urmas Kruuse, Karl Kontor, Jaanus
Lauri, Marie Pau

Elva
vallavolikogu
liikmed
Elva vallavolikogu esimees:
Sulev Kuus,
tel 505 6982,
sulev.kuus@gmail.com
Elva vallavolikogu aseesimees:
Meelis Kask,
tel 5345 4169,
meelis.kask21@gmail.com
1. Aivar Õun
2. August Vester
3. Birgit Lõhmus-Komleva
4. Enn Tobre
5. Fred Koppel
6. Hillar Hänilane
7. Inna-Inga Kalmus
8. Jaanus Peri
(Urmas Kruuse asendusliige)
9. Juhani Jaeger
10. Lauri Koni
11. Leelo Suidt
(Kertu Vuksi asendusliige)
12. Meelis Külaots
(Kristjan Vilu asendusliige)

Foto :Triinu Paas

ELVA VALLAVOLIKOGU SAAL.

13. Maano Koemets
14. Marek Pihlak
15. Marju Jõks
(Priit Värvi asendusliige)
16. Meelis Karro
(Margus Ivaski asendusliige)
17. Marika Saar
18. Meelis Kask
19. Mikk Järv
20. Peeter Ernits
21. Peeter Laasik

22. Raimond Pihlap
23. Rein Abel
24. Silver Laks
25. Sulev Kuus
26. Toomas Järveoja
27. Toomas Laatsit
28. Tõnu Aigro
29. Vahur Vuks
(Heiki Hanseni asendusliige)
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2022 on raamatukogude aasta
Aasta 2022 on Eesti kultuurivaldkonnas kuulutatud raamatukogude
teema-aastaks. Sel puhul
hakkame Elva valla lehes
tutvustama meie valla
raamatukogusid.
PILLE REKKER
ELVA LINNARAAMATUKOGU

V

estleme
raamatukoguhoidjatega, uurime, kes
nad on ja mis tööd nad
teevad. Iga raamatukogu
esitab lugejatele ka ühe küsimuse.
Õigesti vastajate vahel loositakse
välja auhind. Esimesena võtame
luubi alla Konguta raamatukogu.

Raamatukogu passist
elektroonilise kataloogini
Konguta raamatukogu asub kohe
Elva linna külje all Annikorus.
Raamatukogu
kodulehel
(elvaraamatukogud.ee/kongutaraamatukogu) on märgitud, et
esimene avalik teade Konguta
raamatukogust on aastast 1929.
Praegune raamatukogu avati 1995.
aastal küla keskel oleva elumaja
esimesel
korrusel
ahiküttega
korteris.
Raamatukogus
saab
lugeda ja laenutada mõnda Eesti
suuremat ajalehte, rohkem ajakirju.
Raamatuid on kogus 13 900. On ka
Internetipunkt ühe arvutiga. Tasu
eest saab teha koopiaid ja printida.
Raamatukogu on avatud igal
argipäeval. Praegu on raamatukogus
ka postipunkt. Kõige sellega ja
lisaks veel kütmise ja koristamisega
tegeleb raamatukoguhoidja Õilme
Kasetalu.

Kuidas juhtus, Õilme, et Sa
töötad raamatukogus?
See, et töötan raamatukogus on
puhas juhus. 1985. aasta algul
helistas mulle tollane külanõukogu
sekretär Lea Tammik ja pakkus
raamatukogus tööd. Olin siis
kahe lapsega kodune. Esimene
vastus oli ei. Olen lõpetanud
Tallinna kergetööstustehnikumi
ja olin täiesti kindel, et edasine
töö jätkub Elva Lindas. Mõtlesin
natuke ja helistasin järgmine
päev Leale tagasi. Ja nii sai minust
raamatukoguhoidja.
Esimene
õpetaja sellel teel oli Suure-Konguta
raamatukogu juhataja Aino Kopp.
2000. aastal sooritasin kutseeksami
Viljandis ja minust sai päris
paberitega raamatukogutöötaja.

Milline oli Sinu töö selle
algaastatel ja milline see on
praegu?
Kui minna nüüd mõttes tagasi
algaastatesse, siis need esimesed
kuud oli päris ehmatavad. Mida
siis raamatukogus ikka teha – loe
raamatuid ja teeninda lugejaid!
Aga oh ei, kvartali-, poolaasta- ja
aastatööplaanid, samas järjekorras
aruanded, näitused, väljapanekud
(aastas vähemalt 70). Sinna hulka
kuulusid kõik Partei Kongresside
materjalid, kirjanike juubelid,
kalendritähtpäevad. Eraldi tuli
teha analüüse kui palju ühte
või teist kirjandust on loetud,
miks osad raamatud seisavad
puutumatult
riiulitel.
Nurgas
seisid kataloogikapid: alfabeetiline,
süstemaatiline
ja
artiklidretsensioonid.
Need
vajasid
omajagu tööd. Ega kõike enam
mäletagi, aga paberimajandust oli
palju ja see tuli teha kõik käsitsi.
Eks tolles majas oli ka omajagu
ekstreemsust. Kevad ujutas maja
ümbruse nii korralikult üle, et vesi
tuli majja sisse. Läksin tööle, aga
raamatukokku sisse ei saanud – tuli
koju tagasi minna ja kummikud
jalga panna.
Ka majand (Konguta sovhoos) vajas abi. Sügiseti tuli
kartulikombainil töötada.
Selle aja raamatud, mis on meelde
jäänud on Sergo „Näkimadalad“,
Traat „Inger“, Anniko „Rusikad“,
Unt „Hüvasti kollane kass“, Zola
„Daamide õnn“. Raamatud olid
sel ajal defitsiit. Kellel tutvusi
raamatukaupluses ei olnud, see
sai raamatukogust midagi ikka
lugeda. Ise me raamatuid tellida ei
saanud. Raamatupakk pandi Tartu
maakonna keskkogus kokku ja
raamatubuss tõi need kohale.
Aastal 2022 teen oma tööd soojas
ja valgusküllases ruumis. Arvuti
on laual ja trükiseid laenutan
elektrooniliselt. Selle 37 aasta
jooksul on vajadus olnud palju
juurde õppida. Raamatukogu on
muutunud infokanaliks ja tihti ka
abistajaks nii mõnegi eluks vajaliku
tehingu tegemisel.

Kuidas postipunkti toomine
raamatukokku on Su tööd
mõjutanud?
Postipunkti
tööd
alustasin
2012. aasta septembris. Ega siin
mõtlemisaega ei antud. Postipunkt
tuleb ja õpi aga töö ära. Nüüd
tagantjärele mõeldes, eks see
algus oli ka üsna segane. Aga töö
sai tehtud, kirjad-pakid saadetud
ja vastuvõetud. Praegugi helistan
üsna tihti keskusesse, kui mingi
tehingu tegemine on ununenud.
Alguses segas see postipunkt üsna
palju minu tavapärast tööd, aga
praegu on tehingute arv jäänud
üsna väheseks, enam ei pea lugejaid
“ootele panama”.

Mis on praegu
raamatukogus kõige
tähtsam lahendamist ootav
küsimus?
Ega ei oskagi öelda niisugust
probleemi,
mis
takistaks
raamatukogu tööd. Mida kindlasti
ootan on raamatukogu maja esise
tee porivabaks tegemine. Nii
mõnigi lugeja on öelnud, et peale
raamatute peaks ma laenutama ka
kummikuid.

Mida lugemine Sulle on
andnud? Millised raamatud
on Su lugemislaual praegu?
Mida soovitaksid teistele?
Arvutist saab küll väga palju
lugeda, aga paberist raamatut ta ei
asenda. Raamat (kui see vastab sinu
ootustele) võib sind naerma ajada,
võid nutta, pingest küüsi närida,
aga mitte kunagi ei jäta ta sind
ükskõikseks. Raamatuga koos elad
teises maailmas. Usun, et lugemine
teeb inimesed paremaks.
Aastatega
on
muutunud
kirjanduse valik, mida loen. Kui
kunagi oli romantika ja seiklused
esikohal, siis nüüd on laual
psühholoogiline põnevusromaan,
ulme ja ajalugu. Üsna paljud
lugejad ootavad soovitust, mida
lugeda. Seda pole kerge teha. Püüan
siis natuke uurida, mis teemal see
raamat võiks olla. Mäletan korda,
kus lugeja tõi minu poolt soovitatud
raamatu tagasi, väristas õlgu ja
ütles, et ärgu ma kunagi enam
midagi sellist soovitagu. Kõige
rohkem küsitakse Eesti autorite
teoseid. Esikohal kindlasti Indrek
Hargla.
Tõlkekirjandusest
on
praegu populaarne Skandinaavia
kirjandus.
Kõik
raamatud
tellin
raamatukokku ise. Arvestama pean
muidugi rahadega, mida saab nii
riigilt kui ka omavalitsuselt. Kõike
tellida ei saa ja polegi vaja. Kui
kohalikus raamatukogus soovitud
teos puudub, siis alati on võimalus
vaadata, kus lähimas raamatukogus
see olemas on. Hästi on meeles ühe
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KONGUTA RAAMATUKOGU
2017. AASTAL.

lasteaialapse siiras küsimus:
“Kas sa kõik need raamatud
oled oma raha eest ostnud!”

Mida Sa oma elus
armastad ja hindad?
Mulle meeldib oma perega
reisida, see on üks parim
puhkus. Kuna raamatukogus
tuleb üsna palju suhelda, siis
hea puhkus on üksi olemine
ja muidugi õhtuti raamatu
lugemine. Meeldivad inimesed,
kes on rõõmsameelsed ja
otsekohesed.

Mida toob alanud
raamatukogude aasta
Konguta raamatukogule?
Loodan, et alanud aasta toob
häid ja põnevaid raamatuid,
uusi lugejaid. Kahjuks on nii, et
üksinda töötades on raske käia
koolitustel ja osaleda üritustel,
sest raamatukogu tuleb selleks
ajaks kinni panna. Siiski loodan,
et leian võimaluse kuulda ja
näha teiste raamatukogude töid
ja tegemisi ning ka ise nendes
osaleda.

MIDA ARVAVAD
KOLLEEGID ÕILMEST:
Imbi Elvast: 			
Õilme on hea kolleeg – ise panustab
ja aitab ka teisi. Ta on sõnapidaja
ja vana rahu ise. Tema ei minesta
ära mingite jamade peale. Õilme
on ka hea huumorisoonega ja alati
heatujuline.
Urve Elvast:
			
Õilmele võib alati kindel olla – käies
õppekäigul, seminaril või ringsõidul,
saime tänu Õilmele alati Konguta
valla bussiga koju.

KÜSIMUS LUGEJATELE:
Kes oli esineja Konguta raamatukogu 90. juubelil 19.09.2019?
Vastused
on
oodatud
kuni
22. veebruarini telefonil 745 9645 või
e-aadressil konguta.raamatukogu@
elva.ee.
Õigesti vastanute vahel loositakse
välja auhind!

Kes aga soovib Õilmet oma silmaga näha, külastagu Konguta raamatukogu.
Järgmises lehes heidame pilgu Puhja raamatukogule.

ELVA VALLA RAAMATUKOGUDE KONTAKTID
Aakre raamatukogu – 5196 0008; aakre.raamatukogu@elva.ee; E 10–18 / T–N 9–16 / R 9–14
Elva linnaraamatukogu – täiskasvanute osakond 745 6601, lasteosakond 745 6750; elva.raamatukogu@elva.ee;
täiskasvanute osakond E–R 11–19 / L 11–16, lasteosakond E–R 11–17 / L 11–16
Konguta raamatukogu – 745 9645; konguta.raamatukogu@elva.ee; E 12–18 / T–N 13–19 / R 9–15
Puhja raamatukogu – 5345 6688; puhja.raamatukogu@elva.ee; T–R 11–18 / L 10–13
Ulila harukogu – 5857 1688; ulila.raamatukogu@elva.ee; E 12–16 / T ja N 10–18
Uula harukogu – 5191 5155; uula.raamatukogu@elva.ee; T, N ja R 12–16 / K 14–18 / L 10–14
Rannu raamatukogu – 745 4151; rannu.raamatukogu@elva.ee; E, T, N ja R 10–16 / K 12–18
Sangla harukogu – 745 4746; sangla.raamatukogu@elva.ee; T ja N 10–16 / R 8.30–13
Rõngu raamatukogu – 745 9311; rongu.raamatukogu@elva.ee; E, T ja K 9–17 / N ja R 11–17
Hellenurme harukogu – 511 2479; hellenurme.raamatukogu@elva.ee; E 8–17 / T, K, N 8–13.30
Koruste harukogu – 5343 7149; valguta.raamatukogu@elva.ee; L 10–15
Teedla harukogu – 551 7429; teedla.raamatukogu@elva.ee; E 10–17
Valguta harukogu – 551 7429; valguta.raamatukogu@elva.ee; N 10–17
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Ootame kandidaate sotsiaalja tervisevaldkonna tegijate
tunnustamiseks
Vallavalitsus ootab tunnustamise
ettepanekuid kuni 28. veebruarini Elva
valla veebilehe e-vormil www.elva.
ee/e-taotluste-valik või e-aadressil
elva@elva.ee.
Aasta laste ja perede heaolu edendaja aunimetus
antakse isikule, kes on panustanud eriliselt laste ja
perede heaolu edendamisse Elva vallas.
Aasta sotsiaaltöö teo aunimetusega tunnustatakse
ettevõtmist, millega on märkimisväärselt panustatud
sotsiaalvaldkonna arendamisse.

LÜHIDALT
KINNITATI ELVA VALLA HUVIHARIDUSE JA
HUVITEGEVUSE KAVA

Aasta sotsiaaltöö edendaja aunimetus antakse
isikule, meeskonnale või organisatsioonile, kes on
panustanud eriliselt sotsiaalvaldkonna arendamisse või
abivajajate heaolu parandamisse.
Aasta terviseedendaja aunimetus antakse erilise
panuse eest tervise edendamisse Elva vallas.
Aasta märkaja aunimetus antakse isikule,
meeskonnale või organisatsioonile, kes on toetanud
või aidanud kaasa sotsiaal-, tervise või laste ja peredele
heaolu toetamisse.
Lisainfo:
Milvi Sepp, sotsiaalosakonna juhataja
tel 515 4872
milvi.sepp@elva.ee

Elva vallavalitsus kinnitas 11. jaanuaril Elva
valla huvihariduse ja huvitegevuse kava 2022.
kalendriaastaks.
AULI MÄESALU
HARIDUSSPETSIALIST

E

lva valla huvihariduse ja huvitegevuse kava koostati 2021.
aastal perioodiks 2021–2022. Kava on aluseks riigi poolt tuleva
lisatoetuse kasutamisele, mis arvestatakse omavalitsusele
igal kalendriaastal eraldi. Jaanuariks 2022 oli selgunud selle
kalendriaasta toetuse esialgne summa ning seetõttu kinnitati kava
2022. aastaks koos eelarvega uuesti.
Riikliku lisatoetuse eesmärk on parandada huvihariduse ja
-tegevuse kättesaadavust ning pakkuda noortele mitmekesisemaid
osalusvõimalusi. Valdadele ja linnadele eraldatava lisaraha suuruse
arvestamisel võetakse aluseks komponendid nagu noorte arv,
puudega noorte arv, toimetulekuraskustega peredes elavate noorte
arv vanuses 7‒19, kohaliku omavalitsuse üksuse finantsvõimekus
ning huvihariduse ja huvitegevuse piirkondlik kättesaadavus. Elva
valla huvihariduse ja -tegevuse toetuse prognoositav summa on
2022. aastal kergelt üle 190 000 euro.
Kavaga on elluviijatena seotud nii munitsipaal- kui ka
eraõiguslikud huvihariduse ning huvitegevuse pakkujad. Elluviijate
leidmiseks korraldati 2020. aasta sügisel avalik pakkumuste
voor ning püstitati Elva valla huvihariduse ja huvitegevuse
valdkonnas prioriteedid ning kitsaskohad. Erilist tähelepanu
pöörati loodus-, täppisteaduste ja tehnoloogia (LTT) valdkonnale,
rahvakultuuri edendamisele ning liikumisele ja tervislike eluviiside
kujundamisele. Peale selle oli prioriteediks ka II ja III kooliastmele
suunatud tegevused. 2022. kalendriaasta kava kinnitamise eel
vaadati tegevused üle ning tehti kavas vajalikud kohendused.
Pidades silmas noorte huve ning riigilt laekuva toetuse suurust.
Elva valla huvihariduse- ja tegevuse kava on leitav valla
koduleheküljelt, kus paikneb noorsootöö all (www.elva.ee/
huviharidus) ja see on kõigile huvilistele avalikult tutvumiseks.
Lisainfo:
Auli Mäesalu, haridusspetsialist
auli.maesalu@elva.ee
tel 5886 4201

SOTSIAALVALDKONNA TUNNUSTAMISE
TÄNUÜRITUS 2021. AASTAL RÕNGU RAHVAMAJAS.

Hajaasustuse
programm on avatud
Hajaasustuse programmi taotlusvoor on
avatud 1. veebruarist 1.
aprillini.
Hajaasustuse programmi eesmärk on tagada hajaasustusega
piirkondades elavatele peredele
head elutingimused ning aidata
seeläbi kaasa elanike arvu
püsimisele neis piirkondades.
Toetatavad
tegevused
on
majapidamises
joogivee
kättesaadavuse tagamine; elamu
heitvee nõuetekohase kanaliseerimist
tagava
süsteemi

rajamine; aasta läbi ligipääsetava
juurdepääsutee rajamine; leibkonna
vajadustele vastava autonoomse
elektrisüsteemi rajamine (tingimusel, et majapidamine ei ole
liitunud elektrivõrguga).
Projektide teostumisse panustavad võrdselt nii riik, kohalik
omavalitsus kui ka taotleja. Toetuse maksimaalne summa on 6
500 eurot, toetuse osakaal projekti
maksumusest on maksimaalselt
67% ning omafinantseering 33%.
Toetust saavad taotleda hajaasustuse
piirkonna
elanikud.
Elva vallas ei ole hajaasustuse
piirkonnad Elva linn ja alevikud.
Toetust saavad taotleda haja-
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Kayvo Kroon

asustuse
piirkonnas
elavad
füüsilised isikud, kes vastavad
järgmistele nõuetele:
» 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. 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.
Taotlus esitatakse iga toetatava
valdkonna kohta eraldi. Taotlus

koosneb taotlusvormist ja
kohustuslikest dokumentidest.
Digiallkirjastatud taotlus või
paberil täidetud ja allkirjastatud
taotlus tuleb esitada Elva valla
piirkonna koordinaatoritele.
Kontaktid:
» Ede Möldre, tel 730 0642, 504
9912; ede.moldre@elva.ee
» Ene Joosing, tel 731 4480, 509
6202; ene.joosing@elva.ee
Programmi
puudutavate
küsimuste tekkimisel palume
ühendust
võtta
samuti
piirkonna koordinaatoritega.
Täiendav info, taotlusvorm,
dokumendiblanketid
ning
muu hajaasustuse programmi
puudutav info on leitav nii
Elva valla kodulehel www.elva.
ee/uldteave-hajaasustuseprogramm
kui
ka
Riigi
tugiteenuste keskuse kodulehel
www.rtk.ee.
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Tartu Maraton sai valitsuselt eriloa
ja toimub täies mahus

V

alitsus langetas otsuse, et 48. Tartu Maraton saab eriloa ning 20. veebruaril lubatakse kahe distantsi peale kokku osalema kuni 6000 inimest.
Suurürituse korraldajad on koostöös Terviseametiga koostanud ohutus-

plaani, mille abil maandatakse üritusel osalemise riske.

Ohutusplaan tagab
turvalisuse
Valitsuse eriloaga on lubatud
63 km distantsile kuni 4000
osalejat ja 31 km distantsile kuni
2000 sõitjat. Peale spetsiifiliste
ohutusmeetmete
kehtivad
maratonil kõik ajakohased COVIDi
reeglid: tõendi- ja maskikohustus.
Korraldajad
tagavad
rahva
hajutatuse nii rajal kui ka stardi- ja
finišipaikades. Stardid toimuvad
mõlemal distantsil 10-minutilise
intervalliga ning kõik osalejad
peavad
võistlusterritooriumil
kandma maske.
Tartu Maratoni peakorraldaja
Indrek
Kelgu
sõnul
on
korraldusmeeskond seda uudist
väga oodanud. „Tänavu tuli talv
väga vara, inimesed on saanud palju

suusatada ning korraldusmeeskond
on igapäevaselt kõvasti tööd
teinud, et maraton täies mahus
toimuda saaks. Selle uudise üle
on tohutult hea meel,“ rääkis ta.
Ta lisas, et nüüd on väga oluline
keskenduda ohutusele ning kõik
maratonil osaleda soovijad peavad
reegleid hoolega jälgima.
Korraldajad hoiavad osalejaid
maratonipäeva
muudatustega
kursis ning teavitavad uuendustest
esimesel võimalusel oma kanalites.
Maratoni
eelüritused,
Avatud Rada ja Teatemaraton,
toimuvad 13. veebruaril. Tartu
Maratoni lastesõidud toimuvad
Tartu Tähtvere spordipargis 19.
veebruaril.
Rohkem informatsiooni leiab
veebilehelt tartumaraton.ee.
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2021. AASTA TARTU MARATON.

LÜHIDALT

Selgusid Tartumaa
vabakonna parimad tegijad
Elva vallast sai auhinna
EELK Puhja Kogudus, kes
pälvis Tartumaa aasta
mittetulundusühenduse tiitli.
Esimest korda toimus Tartumaa
tunnustamiskonkurss „Hea tegu“ aastal
2010 ning sellega sooviti esile tõsta ja
tunnustada neid, kelle teod muudavad
meie kodukohta paremaks, kogukonda
ühtsemaks ning kodanikuühiskonda
tugevamaks.
Väga hea meel on tõdeda, et igal
aastal
esitatakse
kandidaatideks
väga erinevaid ühendusi ja inimesi,
kes tegutsevad väga erinevates
valdkondades
ja
sihtrühmadega.
Kindlasti oleks ilma nende panuseta
Tartumaa palju vaesem nii erinevate
sündmuste ja ettevõtmiste poolest,
mida ühendused ja vabatahtlikud
korraldavad. Samuti oleks ka probleeme
rohkem, sest nii mõnedki kitsakohad
saavad
kiiresti
ja
järjepidevalt
lahendatud
just
ühenduste
ja
vabatahtlike poolt.
Tartumaa
Arendusseltsi
eriauhind:
Kõige
innovaatilisema
kogukonnaprojekti
tiitli
sai
mittetulundusühenduse
Tartumaa
Noortekogu projekt „Noortevolikogu
igasse Tartumaa valda“.

ELVA VALLA
SPORDIVALDKONNA
TÄNUSÜNDMUS
LÜKKUB
KEVADESSE

“TARTUMAA HEA TEGU
2021” MAAKONNA PARIMAD
VABAKONNA TEGIJAD:
» kodanikuühenduse tegevuse toetaja
on Terminal Oil Grupp / AS Tartu
Terminal
nominent: Elva Vallavalitsus
» Tartumaa aasta vabakondlane on
Mare Rajamäe
nominendid: Kerli Püll, Mariets
Steinberg, Sandor Tabo.
» Tartumaa mittetulundusühendus
on Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku
Puhja Kogudus
nominendid: Veeriku Selts,
Kõrveküla maanaiste selts Miina,
MTÜ Tartu Maheaed, MTÜ
Mäksa Kolhoos.
» Ilma projektita sündinud tegu on
Kavastu rannaala korrastamine
Kõik
kategooria
võitjad
said
kingituseks Tartumaa kontuuriga kella.
Täielik Tartumaa tuleb välja kui kõik
neli auhinda kõrvuti asetada. Selline
lahendus sümboliseerib koostegutsemist,
üksteisega arvestamist ja ühiseid saavutusi
Tartumaa edendamisel ja arendamisel.
Igal kella saajal on olnud selles protsessis
oma roll ja auhind on meeldetuletus
ja tänu selle panuse eest. Mustris on
peidus nii Emajõe lained kui Lõuna-Eesti
künklik maastik. Üksik küngas on lihtsalt
küngas. Ja üksik laine lihtsalt lomp. Palju
kupleid tihedasti koostööd tegemas on

T
VASAKULT RITA PUIDET JA
ANNELI KLAUS.
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aga paljude võimaluste maastik ja palju laineid
koos võnkumas võimas vetevoog. Nende süles
olev kolmeks jaotatud tervik aga sümboliseerib
jätkuvalt ühenduses ja koostöös peituvat
tugevust.
Tunnustamisürituse korralda-mist toetab
Kodanikuühiskonna sihtkapital.
Tartu Ärinõuandla

raditsiooniliselt on
spordivaldkonna
tegijaid Elva vallas
tänatud ja tunnustatud
aasta alguses jaanuaris või
veebruaris, kuid kiiresti
tõusvate nakatumisnäitajate valguses on vallavalitsus
otsustanud tänusündmuse kevadess lükata, et seda
saaks korraldada väärilise
pidulikkusega.
Tunnustustele
esitati
üle 60 kandidaadi, kelle
hulgast
on
selgunud
rahvalemmikud ja komisjoni valitud laureaadid,
kuid nende nimed tehakse
teatavaks alles tänusündmusel.
Jagame ürituse kohta
infot esimesel võimaluse.
Lisainfo:
Karmen Moont,
kultuurispetsialist
tel 5384 4233
karmen.moont@elva.ee
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Valitsus toetab täiendavaid
energiahinna leevendusmeetmeid
25. jaanuar kiitsid
Valitsuse liikmed
kabinetinõupidamisel
heaks täiendavad
energiahinna toetusmeetmed nii era- kui
äritarbijatele.

J

aanuarist märtsini saavad kodutarbijad elektrija gaasiarvete hinnapiiri
toetust ning ettevõtetele
hüvitatakse täielikult elektritarbimise võrgutasu. Peale selle suunab
valitsus 50 miljonit eurot laenukäendusteks ettevõtetele, kellel
on kõrgete energiahindade tõttu
tekkinud ajutised likviidsusprobleemid.

„Euroopat ja arvestatavat osa
maailmast on tabanud hüppeliselt
kasvanud energiahinnad ning meie
jaoks on oluline, et Eesti inimesed
ei peaks kõrgete energiaarvete
tõttu muret tundma,“ ütles
peaminister Kaja Kallas. „Meie
eesmärk on, et toetused jõuaksid
võimalikult
kiiresti
Eestimaa
inimeste ja ettevõtjateni. Uued
leevendusmeetmed
kehtivad
kõigile ning inimeste ja ettevõtjate
energiaarved on automaatselt selle
võrra väiksemad ehk toetust pole
vaja eraldi taotleda.“
Peaminister
rõhutas,
et
samaaegselt
tegeleb
valitsus
ka
pikaajaliste
lahendustega
energiahindade
allatoomiseks.
„Praeguste kriisimeetmete kõrval
töötab valitsus energeetikasektori
pikemaajaliste
lahenduste
väljatöötamisega, et vähendada
hinnašokke tulevikus, tagada Eesti
tootmisvõimsuste töökorras olek ja
hoogustada uute tootmisvõimsuste
turule tulekut.“
Uue toetusmeetmena kehtestab
valitsus
kodutarbijatele
kuni

TTJA nõuanded elektri
teadlikumaks tarbimiseks
Tarbijakaitse ja tehnilise
järelevalve amet vastab
korduma kippuvatele
küsimustele ning
annab ka 10 lihtsat
soovitust, kuidas
kodust elektritarbimist
paremini juhtida.

Mis erinevused
on börsipaketil ja
fikseeritud hinnaga
paketil?
Elektripaketid
jagunevad
üldjoontes börsi- ja fikseeritud
hinnaga
pakettideks.
Võib
esineda ka osaliselt muutuva
hinnaga pakette, mis koosnevad
börsija
fikseeritud
hinna
kombinatsioonist. Elektrimüüjad
pakuvad ka keskkonnasõbralikke
rohelise
energiaga
pakette,
mille puhul on elekter toodetud
taastuvatest energiaallikatest.

Fikseeritud hinnaga lepingud
võivad
olla
tähtajatud
või
tähtajalised (nt 12, 24 või 36 kuud
sõltuvalt,
mida
elektrimüüja
pakub). Fikseeritud elektrihind
sobib pigem neile tarbijatele,
kellel ei ole võimalust ega soovi
oma elektritarbimist juhtida, kelle
tarbimine on suurem ning kes
eelistavad pigem elektriarvete osas
kindlust ja ettenähtavust.
Börsipaketi puhul tuleb aga
arvestada, et arvete suurused
võivad kuude lõikest oluliselt
rohkem kõikuda, sest igapäevased
elektrituru
hinna
muutused
kajastuvad otseselt elektriarvel.
Seega on börsipaketti mõistlik
valida neil tarbijatel, kellel on
võimalus oma elektritarbimist
juhtida ning kes on valmis võtma
suuremaid
hinnariske
ning
saama lühemas plaanis hakkama
kõrgemate arvetega. Börsihind
kujuneb
elektribörsil,
milleks
Põhjamaades on Nord Pool.
Börsipakettide
puhul
võib
hind sõltuda kaalutud keskmisest
börsihinnast või igal tunnil
tarbitud elektrikogusest ja sellel
tunnil kehtivast börsihinnast.
Kasutades tunnipõhist börsipaketti
on tarbijal võimalik tarbimist
reguleerida ja suunata odavamatele
tundidele.

märtsini elektri- ja gaasiarvete
hinnapiiri, millest alates riik
kompenseerib
energiakulud.
Elektritarbimise puhul on hinnalagi
kodutarbijatele 12 senti kilovatttunni kohta. Sellest piirist kõrgema
hinna korral kompenseerib riik
elektriarve kuni 650 kilovatt-tunni
ulatuses. See tähendab, et kui
elektri kuu keskmine hind kas börsil
või fikseeritud hinnaga paketis
ületab 12 senti kilovatt-tunni
kohta, maksab seda hinda ületava
osa elektriarvest kinni riik. Näiteks
kui kodune kuine tarbimine on 650
kilovatt-tundi ja arve 150 eurot,
on inimese keskmine kulu 23,08
senti kilovatt-tunni kohta. Seega
on tarbija kulu koos riigipoolse
abiga mitte rohkem kui 650 kWh
x 12 senti/kWh + km = 93,6 eurot
ehk riik kompenseerib 150 eurosest
arvest 56,4 eurot.
Gaasitarbimise puhul kehtib
riigipoolsele toetusele samasugune
skeem: hinnapiir kodutarbijatele
on 65 eurot megavatt-tunni eest
tarbimisele kuni 2,75 megavatttunni ulatuses. „Tarbija ise

kompensatsiooni saamiseks midagi
tegema ei pea, vaid veebruaris
laekuvatelt arvetelt on hinnalage
ületav osa juba maha arvestatud,“
rõhutas minister Aas.
Korterelamutele
kompensatsiooni
makstes
jaanuarikuus
gaasi ja elektri tarbimispiiri ei
arvestata. Veebruaris analüüsitakse
kompensatsiooni
sihipärasust
korterelamute puhul ja vajadusel
korrastatakse selle aluseks olevaid
andmeid.
Lisaks
kodutarbijatele
on
minister Aasa sõnul riigi jaoks
oluline
ulatada
abikäsi
ka
ettevõtetele ja asutustele, kes
on
energiakriisis
keerulisse
olukorda sattunud. Kui seni kehtis
ettevõtete jaoks 50-protsendiline
elektrienergia võrguteenuse tasu
hüvitamine, siis jaanuarist märtsini
hüvitatakse see täielikult.
50 miljoni euro kõrval on elektrija gaasiarvete hinnapiiri ning elektri
võrgutasu
kompensatsiooniga
seotud kogukulu hinnanguliselt
74,6 miljonit eurot. Tegelik kulu
sõltub energiahindade tasemetest,

börsihinnaga seotud elektri- ja
gaasilepingute ning fikseeritud
hinnaga lepingute osakaalude
muutusest ja fikseeritud lepingute
hinnatasemest. Samuti sõltub kulu
elektri ja gaasi tarbimismahtudest
lähikuudel - need näitajad võivad
prognoosituga võrreldes oluliselt
muutuda.
Energiakriisi leevendamiseks on
valitsus eelnevalt otsustanud ajutisi
toetusmeetmeid 240 miljoni euro
ulatuses. Nende hulgas on elektrija gaasivõrgutasu hüvitamised
nii era- kui äritarbijatele ja
ka sihitud toetusmeede alla
mediaansissetulekut
saavatele
peredele, kellele kompenseerib
riik 80 protsenti gaasi-, keskkütteja elektrihinna tõusust. Seda
toetusmeedet
tuleb
eraldi
taotleda, rohkem infot: www.
rahandusministeerium.ee/et/
energiakulude-huvitamine.

missugune
võrgupakett
on
varasematest tarbimisandmetest
lähtuvalt soodsaim.

sobiv toatemperatuur, kui kasutad
elektrikütteseadmeid.
7. Põrandakütet kasuta vaid
vajadusel.
8. Kasuta kodumasinaid võimalikult ökonoomselt ja optimaalsetes
töörežiimides.
9. Võimalusel vaheta välja oma
vanad vähem energiatõhusad kodumasinad
energiasäästlikemate
vastu.
10. Kui sa elektriseadet ei
kasuta ega vaja, siis ära jäta seda
ooterežiimis ühendatuna elektrivõrku.

Täies pikkuses pressiteadet saab
lugeda veebilehel www.valitsus.ee/
uudised

Kus saan võrrelda
elektrihindu?
Elektrimüüjate
pakutavaid
elektrihindu
saab
võrrelda
veebilehtedel: www.elektrihind.ee
ja www.energiaturg.ee .
Paketi vahetamise huvi korral
saab seda teha eelnimetatud
veebilehtede kaudu või küsida
pakkumist
oma
praeguselt
elektrimüüjalt ja soovi korral
personaalset
pakkumist
ka
teistelt elektrimüüjatelt. Kindlasti
soovitame endale sobiva paketi
valimiseks kasutada oma eelmiste
aastate tarbimisgraafikuid, mis
annavad väärtuslikku infot näiteks
talvise elektritarbimise mahu
ning öise ja päevase tarbimise
osakaalu kohta, millest omakorda
sõltub sobivaima paketi valik.
Senise elektrimüüja juures toimub
paketi vahetus kiiremini, kuid
elektrimüüja vahetamise protsess
võib võtta aega üle kuu.

Missugust võrgupaketti
valida?
Praegune elektrihinna tõus
ei ole seotud võrgutasudega,
kuid kuna võrgutasu suurus
sõltub tarbimisest, siis tasub
olla veendunud, et olemasolev
võrgupakett on kõige sobivam ja
soodsam. Võrgupakettide kohta
uuri infot oma võrguettevõtjalt.
Näiteks võrguettevõtja Elektrilevi
veebilehe
www.elektrilevi.ee
iseteeninduses
saab
võrrelda,

10 soovitust koduse
elektritarbimise
paremaks juhtimiseks:
1. Hoolda elektriseadmeid õigeaegselt.
2. Kasuta nutikaid lahendusi,
mis aitavad energiat säästa.
3. Võimalusel kasuta elektriseadmeid ajal, kui elektrihind on
soodsam.
4. Asenda valgustites olevad
hõõglambid või halogeenlambid
ledlampidega.
5. Kustuta tuled ruumides, mida
sa parasjagu ei kasuta.
6. Vali sinule minimaalselt

Rohkem infot Tarbijakaitse ja
tehnilise järelevalev ameti kodulehelt www.ttja.ee.
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Peedu raudteejaama
reisipaviljon sai
taaskord uue kuue

A

strid Reinla kirjutas
kunagi raamatu kass
Teofrastusest, kes elas
Peedu raudteejaamas.
See andis 2003. aastal kohalikule rahvale tõuke päevinäinud üle
poole sajandi peedulasi teeninud
hoone katta ühiste talgute käigus
vastavalt Lea Malini joonistatud
kaanepildile võilillevärvidega. Rahalist tuge pakkus Elva linnavalitsus, Edelaraudtee toetas moraalselt
ning nende esindaja käis uue kuue
saanud reisipaviljoni avamisel ja tõi
omalt poolt sildi. Aeg tegi oma töö,
värv luitus ja hakkas koos vanade
kümnete kihtidega maha kooruma.
Eesti Raudtee ehitas ootekoja
ette metalse katusealuse, ent
see ei kaitse ootajaid tuule ega
külma eest. Vahepeal valmis
raamatu alusel armas animafilm,
mis on mitmel pool maailmas

auhindu võitnud. Taas võttis
Peedu Korraldusselts nõuks asumi
visiitkaart renoveerida.
2019. aastal vahetasid KMH
Ehitus OÜ töömehed Kert Väinsalu
juhtimisel hoone katuse, 2021. aastal
laudise ja muud amortiseerunud
puitosad.
Peedu
kogukonna
taotlus oli taastada ootekoda
võimalikult originaalilähedaselt,
see tähendas ka aastate hämaruses
kadunud akende ja ukse lisamist.
Rahastuse saamiseks kirjutati
projektid Kohaliku omaalgatuse
programmile, kust küll toetust
saadi, aga seoses inflatsiooni ja
ehitushindade tõusuga läksid
puidutööd poole kallimaks kui
alguses arvatud.
Peedu Korraldusseltsi juhatus
otsustas ettevõetud projekti siiski
lõpuni viia. Lootust vajalik summa
kokku saada andsid novembris
toimunud annetamistalgud. Suur
tänu kõigile headele inimestele, kes
oma panuse on andnud, suurem

Sõbrapäeva
lumelinna ehitamine
Vastlapäev jääb see aasta küll märtsikuusse, kuid kuna tegemist on
kogupereüritusega, põimitakse omavahel sõbrapäev ja vastlapäev.
Ulila Suveaed kutsub kõiki lumelinna ehitama. Üritus toimub
päev enne sõbrapäeva, 13. veebruar algusega kell 13 Ulila
paadisadamas.
Selleks, et sõbrapäeva ja Vastlapäeva sel aastal teisiti tähistada, on
kõik huvilised oodatud Ulila Paadisadamasse lumelinna ehitama.
Iga meeskond saab vabad käed, milline ehitis just nende arvates
lumelinnas olema peaks. Loomulikult saab lasta ka pika vastlaliu.

LÜHIDALT

TASUTA BUSSILIIN
KÄÄRDIST
TARTUSSE
Alates 10. jaanuarist väljub liin
433 Käärdist, Rukki peatusest
kell 08.45 ja sõidab Tartusse.
Buss sõidab E-L ja jõuab
Tartusse kell 9.40.
Buss sõidab marsruudil:
Rukki – Turuplatsi – Nooruse –
Elva – Lootuse – Uuta –
Altmäe – Tamsa – Rundsu –
Luke – Viinamärdi – VanaNõo – Nõo tee – Tartu
PEEDU RAUDTEEJAAMA RENOVEERITUD
OOTEPAVILJON.

osa arvest on nüüdseks tasutud.
Hoonel on jälle aknad ees, pea
samasugused kui pool sajandit
tagasi, ka ilmestab majakest üle
mitmekümne aasta taas uks.
On hoopis teine tunne seista
tuulevarjus ja näha, millal rong
jaama jõudma hakkab.
Selliseid
jaamahooneid
on
Eestis säilinud vaid mõni üksik,
näiteks Taevaskojas. Peedul võib

Foto: Triinu Paas

rongiootaja leida endale ka teel
või kodus lugemiseks sobiva
raamatu seinal asuvast riiulist. See
on nn avalik raamatukogu, mida
iga lugeja võib julgelt täiendada.
Teofrastus võib rahule jääda.
Ilmar ja Ülle Särg

Tagasisõidu liini praegu pole,
kuid seda võimalust arutatakse,
et mõnda Tartust Elvasse
sõitvat liini Rukki peatuseni
pikendada. Jagame selle kohta
infot esimesel võimalusel.
Lisainfo:
Terje Korss
53 020 888,
terje.korss@elva.ee

ÕBRAPÄEVA

S

LUMELINN

Osalejatele pakutakse ka sooja teed ja maitsvat suppi ning üritus
on kõigile tasuta.
Lumelinna ehitamise reeglid:
» Võistkonnal tuleb ennast registreerida hiljemalt 10. veebruaril
(maksimaalselt 6liikmeline grupp);
» kohapealne registreerimine
13. veebruar kell 13;
» ehitamise algus kell 13.30;
» registreeritud võistkondadele antakse lumekuhi (suurus võrdselt vastavalt lumeoludele);
» võistkond kasutab oma tööriistu, kühvleid, redeleid jms;
» kasutada võib värve, porgandeid jms;
» külma ilma korral annab korraldaja ka vee;
» ehitusaeg lõppeb kell 16 ning seejärel valitakse publiku lemmik.
NB! Üritus toimub vastavalt ilmastikuoludele ja kuupäev võib
seetõttu muutuda.

ÜRITUS TOIMUB VASTAVALT ILMASTIKUOLUDELE!
REGISTREERUMINE JA TÄPSEM INFO ULILA SUVEAIA FACEBOOKI LEHEL!

Rohkem infot ürituse kohta ning meeskondade registreerimine Ulila Suveaia Facebooki lehelt.
Toetajad:
Elva vald, Salvest AS, Sound Group OÜ, Sõbra Pesa OÜ ja MTÜ Sooveere/Ulila keskus.
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Väike palavik aitab organismil
haiguse vastu võidelda
Palavikust tingitud ebamugavustunne ja loidus panevad sageli inimesi kiiresti ravimite järele
haarama, kuid see võib olla asjatu,
sest väike temperatuuritõus on
keha loomulik reaktsioon paljude
haigustekitajate vastu võitlemisel.
Apteeker jagab nõuandeid, millal
ja kuidas palavikku alandada ning
missuguseid tegevusi peaks palavikuga vältima.
Benu apteegi farmatseudi Lauri
Baari sõnul on palavik üldiselt keha
reaktsioon võitlemaks erinevate
haigustekitajatega: bakterite, seente ja viirustega. “Keha temperatuuri tõus takistab haigustekitajate
paljunemist kehas ja aitab mõnda
neist isegi hävitada ning seetõttu
ei pea väiksemat palavikku alati ravimitega alandama,” selgitas Baar
palaviku tervendavat mõju.
“Palaviku tekkepõhjus ei pruugi
olla üksnes reaktsioon haigustekitajale, vaid temperatuuritõus võib
olla märk kehas toimuvast tugevast
põletikulisest protsessist,” selgitab apteeker ning märgib, et lisaks
haigustega seotud põhjustele võib

kehatemperatuuri tõus tekkida ka
vedelikupuudusest või kõrge temperatuuri käes viibimisest. Peale
selle muutub farmatseudi sõnul
kehatemperatuur loomuliku päevarütmi käigus ning on madalam
hommikul ja kõrgem pealelõunasel
ajal või pärast füüsilist koormust.

“Palavikku aitab langetada näiteks
pärnaõie ja angervaksa tee, millest
viimane paneb keha hästi higistama” toob Baar näiteid looduslikest
palavikualandajatest.

Parim ravi on puhkus

immuunsuse tõstjatest ja iivelduse pärssijatest, näiteks ternespiima, ingveri, punase päevakübara ja greibiseemne ekstrakti preparaatidest,” lisab
Baar.

Millal peaks palavikuga pöörduma arsti poole?

“Palavikuga peaks pöörduma arsti poole, kui see kestab kauem kui paar
Nagu enamike tervisehäirete päeva või kui palavikuga tekivad teie enda jaoks tavatud sümptomid, näikorral, on apteekri sõnul ka pala- teks lööbed kehal, hingamisraskused või krambid,” soovitab Baar ja lisab,
viku puhul esmane soovitus anda et arsti poole tuleks pöörduda ka siis, kui palavik on liginemas 40 kraadile
Millal peaks palavikku
organismile puhkust. “Palavikuga
ja senine ravi pole tulemust andnud.
tuleks juua palju vedelikku. Soovialandama?
Apteeker soovitab täiskasvanu- tan mineraalvett, et taastada ketel kehatemperatuuri hakata lan- hast välja higistatud sooli. Tuleks
Seoses Haigekassa lepingu mahtude Elva Haiglas suurenemisega on
getama alates 39 kraadist, kui arst vältida rasket füüsilist koormust,
tegemist,”
lisandunud
täiendavad eriarstide vastuvõttude ajad, mis toimuvad:
pole soovitanud teisiti. “Kui palavik eriti palavikuga trenni
rõhutab
Baar.
 Elvas aadressil Supelranna 21
häirib tugevalt enesetunnet või kui
Peale
selle
soovitab
 farmatseut
Tartus Vaksali Tervisekeskuse hoones Vaksali 17
on vaja teha töid ja tegevusi, mis
võimalusel
end
jahutada,
näiteks
nõuavad täit tähelepanu, siis võiks
Järjekorrad
lühikesed, uuringute võimalused (eriarstide suunamisel)
külmakoti
või
märja
lapiga
otsmipalavikku alandada ka madala temkul
ja
riietuda
pigem
kergemalt.
peratuuri juures, sest palavik muuELVAS
“Need, kellele meeldib palavikudab inimese uimaseks ja vähendab 
dr A. Sööt
alustab märtsis vastuvõttudega Elvas
ga lasteneuroloog
sooja teki all higistada,
peaksid
reaktsioonikiirust,”
põhjendab 
ortopeed dr P. Laasik võtab vastu perearsti saatekirja alusel (haigekassa leping)
kindlasti rohkesti vett jooma, sest
Baar.
 ilma saatekirjata võtavad vastu günekoloogid dr K. Siilak ja dr A. Kalinina
vedelikupuudus ja liigne higistaLühiajaliselt võib apteekri sõnul 
ämmaemanda iseseisev vastuvõtt, ämmaemand Evelin Schasmin
mine võib krampe tekitada,” juhib
palavikku alandada nii käsimüügi 
füsioterapeudi teenusele saab neuroloogi, ortopeedi või perearsti suunamisel tasuta
valuvaigistitega, millel on lisaks Baar vedeliku tarbimise olulisusele
tähelepanu. “Veel võib tervenemivalu vaigistavale ka palavikku alanTARTUS
dav toime, aga ka ravimtaimeteega. sel abi olla erinevatest looduslikest

 avatud uute seadmetega sisustatud silmakabinet, teenust osutavad dr M. Safonova ja dr K. Väärsi

tööd onElva
alustanud
neuroloogid
dr Ü. Linnamägi,
Seoses Haigekassa lepingu mahtude
Haiglas
suurenemisega
on dr E. Toots ja lasteneuroloog dr A. Sööt
Seoses Haigekassa lepingu mahtude
lisandunud
täiendavad
eriarstide vastuvõttude
ajad, mis toimuvad:
 Elva
uue Haiglas
tasulisesuurenemisega
teenusena onon
võimalik
Vaksali
Tervisekeskuses
külastada kognitiivse
psühhoteraapia
lisandunud
eriarstide
misvastu
toimuvad:
	
Elvastäiendavad
aadressil Supelranna
21 javastuvõttude
hüpnoteraapiaajad,
kabinetti,
võtab dr J. Olari
	 Elvas
Tartus
Vaksali Tervisekeskuse
 hoones
füsioterapeudi

aadressil
Supelranna
21 Vaksali 17teenusele saab neuroloogi, ortopeedi või perearsti suunamisel tasuta

podomeetria
– Vaksali
jalalaba
koormuse
uuring, tallatoed
Järjekorrad
lühikesed,
uuringute
võimalused
(eriarstide
suunamisel)
 Tartus Vaksali Tervisekeskuse hoones
17
Eriala

Arst

Esmaspäev

Järjekorrad lühikesed, uuringute
võimalused
(eriarstide11.00-14.00
suunamisel)
Ortopeed
dr P. Laasik
Ortopeed

ELVAS
»
»
»

BENU APTEEK

dr A. Rull

Teisipäev

dr S. Pärli

09.00-15.00

Info registratuurist
10.00-14.00
08.00-12.00 Tartu

08.00-12.00 Tartu

10.00-16.00

09.00-15.00 Tartu

11.00-14.00 Tartu
08.15-14.00
08.30-14.00 Tartu

»
»

09.00-14.30

Väärsi

12.00-16.00

09.00-15.00

 uue tasulise teenusena on võimalik Vaksali
Tervisekeskuses
külastada
kognitiivse psühhoteraapia
Psühhiaater
dr. V. Parve
13.00-20.00 Tartu
ja hüpnoteraapia kabinetti, vastu võtab
dr J. Olari
Psühhiaater
dr J. Olari - tasuline
08.40-16.00 Tartu
08.40-16.00 Tartu
TARTUS
 füsioterapeudi teenusele saab neuroloogi,
ortopeedi
või
perearsti
suunamisel
tasuta
Kardioloog
dr A. Kork
» avatud uute 
seadmetega
sisustatud–silmakabinet,
teenust uuring,
podomeetria
jalalaba koormuse
tallatoed dr A. Kaasik
Kardioloog
Info registratuurist

»

Reede

14.00-16.30 Tartu

A. Kalinina
Silmaarst
dr H. Müürsepp
08.15-14.00
» ämmaemanda iseseisev vastuvõtt, ämmaemand Evelin
Silmaarst
dr M. Safonova
08.40-14.30
TARTUS
Schasmin
Silmaarst
dr K. Väärsi
09.00-18.00 Tartu
» füsioterapeudi
teenuseleuute
saab neuroloogi,
ortopeedi
või pere- silmakabinet, teenust osutavad dr M. Safonova ja dr K.
 avatud
seadmetega
sisustatud
Psühhiaater
dr. E. Veidenberg
arsti suunamisel
tasutaon alustanud neuroloogid dr Ü. Linnamägi, dr E. Toots ja lasteneuroloog dr A. Sööt
 tööd

»

Neljapäev

08.00-16.00 Tartu

ELVAS
Ortopeed
dr E. Puuorg
lasteneuroloog
dr A. Sööt alustab märtsis
 lasteneuroloog
dr A.vastuvõttudega
Sööt alustab märtsis
vastuvõttudega
Elvas 09.00-13.00 Tartu
Lasteneuroloog
dr A. Sööt
Elvas
 ortopeed dr P. Laasik võtab vastu perearsti
saatekirjadralusel
(haigekassa
leping) 08.00-14.00
Neuroloog
A. Lepik
14.00-20.00
ortopeed dr
P. Laasik
võtab
vastu
perearsti
saatekirja
alusel
ilma saatekirjata võtavad vastu günekoloogid
ja dr A. Kalinina
Neuroloog dr K. Siilak
dr E. Toots
(haigekassa leping)
 ämmaemanda iseseisev vastuvõtt, ämmaemand
Evelin
Schasmin
Neuroloog
dr Ü. Linnamägi
12.00-17.00 Tartu
ilma saatekirjata võtavad vastu günekoloogid dr K. Siilak ja dr
 füsioterapeudi teenusele saab neuroloogi,
ortopeedi
või
perearsti
suunamisel
tasuta
Neuroloog
dr R.Kinks
18.00-20.00 Tartu
09.00-13.00 Tartu

Psühhiaater

Kolmapäev

09.00-15.00 Tartu
08.40-14.00
09.00-15.00 Tartu

09.00-15.00 Tartu

osutavad dr M. Safonova ja dr K. Väärsi
Kardioloog
dr V. Korrovits
09.00-15.00 Tartu
09.00-15.00 Tartu
tööd
on alustanud neuroloogid
E. Toots ja
Eriala
Arst dr Ü. Linnamägi, drEsmaspäev
Teisipäev
Kolmapäev 17.00-20.00Neljapäev
Reede
Kardioloog
dr E. Tamm
Tartu
15.45-20.00
lasteneuroloog dr A. Sööt
dr K. Siilak
10.00-16.00
Ortopeed
dr P. Laasik
11.00-14.00 Naistearst
08.00-16.00 Tartu
uue tasulise teenusena on võimalik Vaksali Tervisekeskuses
Naistearst
dr A. Kalinina
Info registratuurist
Ortopeed
dr A. Rull
14.00-16.30 Tartu
külastada
kognitiivse psühhoteraapia
ja hüpnoteraapia
Ämmaemand
E. Schasmin
Info registratuurist
Ortopeed
dr E. Puuorg
Info registratuurist
kabinetti,
vastu võtab dr J. Olari
Kliiniline psühholoog A. Taal
09.00-12.00
08.00-16.00
füsioterapeudi
teenusele saab
ortopeedi
või pereLasteneuroloog
dr A.neuroloogi,
Sööt
09.00-13.00
Tartu Logopeed
10.00-14.00
M-L. Rants
08.00-18.00
08.00-18.00
08.00-18.00
08.00-18.00
arsti
suunamisel tasuta
Neuroloog
dr A. Lepik
14.00-20.00 Füsioterapeut
08.00-14.00 E-R08.00-12.00
08.00-12.00
08.00-16.00 Tartu
ElvasTartu
ja Tartus - liikumisavi, massaaž, elektriravi, soojaravi, külmaravi
podomeetria – jalalaba koormuse uuring, tallatoed
Uuringud
Elvas ja Tartus – röntgen, ultraheli, veloergomeetria, EHHO, EKG
Neuroloog

Neuroloog
Neuroloog

10.00-16.00

dr E. Toots

dr Ü. Linnamägi

12.00-17.00 Tartu

09.00-15.00 Tartu

Asutus jätab õiguse teha muutusi vastuvõtuaegades

11.00-14.00 Tartu

Info ja registreerimine telefonil 737 0300, 734 1903. Arsti vastuvõtule on võimalus registreerida ka interneti kaudu – www-.digilugu.ee
dr R.Kinks
18.00-20.00 Tartu
09.00-13.00 Tartu
Info ja registreerimine telefonil 737 0300, 734 1903

Silmaarst

dr H. Müürsepp

Silmaarst

dr M. Safonova

Silmaarst

dr K. Väärsi

08.15-14.00Arsti vastuvõtule
08.15-14.00
on võimalus registreerida ka interneti kaudu – www-.digilugu.ee
08.40-14.30
09.00-18.00 Tartu

08.30-14.00 Tartu

09.00-14.30

10

Elva valla leht

07. veebruar 2022

Nr 106

TTJA paneb südamele hoida
hoonete katused lumest puhtana

T

arbijakaitse ja Tehnilise
Järelevalve Amet (TTJA)
tuletab hooneomanikele
meelde, et katustele
kogunev raske lumi võib kujutada
endast ohtu nii katuste all liiklejaile
kui ka varale, näiteks autodele. Oht
suureneb veelgi sulailmadega, mil
lumi ja jää hakkavad katustelt alla
libisema. Võimaliku ohu puhul
tuleb piirata inimeste ligipääsu
räästa alusele alale ning puhastada
koheselt nii katus kui ka räästad.
„Liigne lumekoormus ohustab
eriti teras- ja puitkonstruktsioonidega kergehitisi või ehitiste
osasid, lameda katusega või
väikese
katusekaldega
ehitisi
ning vanemaid amortiseerunud
ehitisi. Lisaks tuleb vältida
lume ja jää kogunemist katuse
räästarennidesse ning sadevee

äravoolutorudesse ja -lehtritesse,
kuna see võib kahjustada sadeveesüsteeme
ning
takistada
katuselt lumesulamise vee ärajuhtimist,“ selgitab TTJA ehitusja raudteeosakonna juhataja Kati
Tamtik.
Lumekoormuse
hindamisel
tuleb silmas pidada, et seisnud ning
märgunud lume kaal on tunduvalt
suurem värske lumekihi kaalust.
Arvestama peab ka hoonete projekteerimisel ette nähtud võimalikke
lisakoormusi. Üleliigne lumi tuleb
katustelt eemaldada ja paralleelselt
jälgida, et see ei tekita ajutist
lisakoormust.
Lume ja jää eemaldamisel
soovi-tab TTJA järgida järgmisi
nõudeid:
» katusel liikudes tuleb kasutada
turvavarustust ning end
kindlalt konstruktsiooni külge
kinnitada;

» kui hoone omanikul puudub
nõuetekohane turvavarustus ja
muud tööohutuse tagamiseks
vajalikud vahendid, siis tellida
katuse lumekoristustööd sellele
spetsialiseerunud ettevõttelt;
» katusele minnes arvestada
ilmastikutingimustega, sest jää,
tugev lumesadu ja tuul võivad
alla kukkumise riski oluliselt
suurendada;
» lund ei tohi visata hoone
kõrgemalt osalt madalamale
osale, kuna nii võib tekkida
liigne koormus hoone
madalamale osale ning
põhjustada selle varingut;
» kui lund visatakse inimeste
ja sõidukite liikumistsooni,
tuleb eelnevalt piirata inimeste
ligipääs antud tsooni;

Foto: Unsplash.com

» ohutuks liikumiseks on soovitav
paigaldada katusele katusesillad
ja -redelid;
» lume ja jää katuselt varisemise
takistamiseks paigaldada
katusele lumetõke;
» lume ja jää sulatamisel
vältida keemilisi aineid ja
tehnoloogiaid, mis võivad
kahjustada katusekatet või
sadeveesüsteeme, samuti
vältida jää lõhkumisel teravaid
esemeid, mis võivad katusekatet
vigastada;
» lume ja jää mehaanilisel
eemaldamisel kasutada õigeid

vahendeid, et vältida külmaga
rabedaks muutunud katuse või
selle katte lõhkumist.
TTJA paneb südamele, et
katuseräästad
peavad
olema
ohutud igal ajahetkel. Majaomaniku kohustus on jälgida
lumeperioodil katusele kogunevat
lume ja jää seisukorda. Ehitise
omaniku kohustuste eiramine
on rahaliselt karistatav. Varalise
kahju tekkimisel vastutab omanik
tsiviilkorras, teisele inimesele
tervisekahjustuse põhjustamisel
võib järgneda omaniku vastutus
karistusseadustiku alusel.

KODULUGU

Kas Elva ostis vallamaja või raekoja?
Dokumendid jutustavad

I

gas linnas seisab üks eriline
maja. Sinna on asja pea igaühel, kes end linna elanikuks
peab. Et tulla kasvõi valima.
Nendel majadel, nagu headel lastelgi, on üsna mitu nime.
Olid ajad, kui sellist ehitist
nimetati
täitevkomiteeks.
Aga siis ei olnud see sugugi
asumi kõige tähtsam hoone.
Kõige tähtsamad asjamehed
astusid hoopis üle teise maja,
parteikomitee, läve. Just sealt
algas autoritaarses ühe partei
riigis inimese poliitiline karjäär.
See kas viis aina suuremasse
linna ja suuremasse parteimajja
või distsiplinaarkorras allapoole
– täitevkomiteesse, ametiühingu
kontorisse või, raskemate pattude
puhul, kultuurivaldkonda. Nii
need asjad N Liidus käisid.
Tavakodanik
ei
pruukinud
parteimajja eluski sattuda.
Elvas on need hooned ajaloo
sunnil ühistunud. Praegune
vallamaja ehitati kõigepealt
parteimajaks. Teisiti polnud
võimalik, Elvast oli vahepeal
saanud rajoonikeskus. Saatus
aga mängis viimasel hetkel
vingerpussi – Elvalt võeti
rajoonikeskuse tiitel ära ja maja
läks hoopis haiglale.
Kui
Supelranna
uulitsas
uus haiglakompleks lõplikult
valmis sai, läks Kesk tänava
esindushoone Elva raele. Sõnu
„raad“ ja „raekoda“ pole vist
Elvas suhu võetudki. 19. sajandi
keskel, kui Vene impeeriumis

talurahvaseadus vastu võeti, lubati
ka vallanõukogusid moodustada.
Et kohe ka vallamajad oleks püsti
pandud, seda luksust matsidele ei
lubatud.
Aga kuhu ka vallavanem või
toonases keelepruugis vallatalitaja
oma abilistega ei läinud, ikka
hakkas nendega koos käima ka
mõiste „vallamaja“. Omainimestele
polnud aadress üldse tähtis.
Elva alevi-, siis linna- ja siis
vallamaja on vahetanud aadresse
üsna mitu korda. Esiotsa oli
Elva elanikul pistmist koguni
kolme vallamajaga. Meie armas
Elva oli kolme mõisa – Uderna,
Konguta ja Meeri – vahel ära
jagatud. Kuni 1923. aastani meie
asum administratiivkeskuseks ei
olnudki. Oli lihtsalt jaamaasula.
Vastavalt pidi üks elvakas kõndima
ühte mõisakeskusse, teine teise ja
kolmas kolmandasse.
Huvitaval kombel hakkasid
olukorda esimestena muutma
Uderna mõisa maatamehed. Kas
jumala juhuslikult Uderna kõrtsis
vindise peaga maailma parandades,
või seekord õllekannud hoopis
kuivaks jättes, koostati lausa
„protokoll“!
Elvakatest
taheti
Uderna
vallas lahti saada. Teisisõnu
oma vallamajja neid mitte enam
lubada. Et on sellised poollinlased
ja topivad oma nina põllumeste
asjadesse.
Asi arenes riburada ja 1923.
aasta 1. juulil sai Elva asundus
alevi õigused. Elva usumees ja

kroonikakirjutaja Jaan Kompus on
jätnud teate, et Jaan Tamminist
sai Elva esimene alevivanem
ja alevi kantseleiks, täpsemini
sekretäri töökohaks, üüriti korter
Kesk tänavas August Kaski majas.
Siinkohal oleks põhjust kasutada
kaasaegses keeles reklaamipausi ja
meenutada, et alates 1908. aastast
oli elvalaste teenistuses Priitahtliku
tuletõrje seltsi maja.
See oli oma aja kohta hiigelsuur
ja enne Estonia valmimist Tallinnas
Eesti suurima, 400kohalise saaliga
ühiskondlik hoone. Seltsimaja kahe
sõja vahelise tegevuse kokkuvõte
tehti ajalehe Elva Elu 1935. aasta 20.
oktoobri numbris: „Elva tuletõrje
seltsimaja täidab rahvamaja aset”.
Miks
siis
alevivalitsusele
seal kohta ei leitud? Leiti küll.
Alevivalitsuse koosolekud peeti
ikka seltsimajas… Ja ainult.
1935. aastal otsustas Vabariigi
Valitsus kinkida igale rahvamajale
5000 krooni. Elva puhul piisanuks
maja nime muutmisest. Elva
omad jätsid majale vana nime ja
loobusid boonusest. Asumi elanike
üldkoosolekuid, jumalateenistust,
koolitunde ja isegi kohtuistungeid
peeti siin ilma pikema jututa.
Kontoriteks aga seltsimajas keegi
ruume ei saanud. Isegi alevivalitsus.
Kontoriruumid tuli kelleltki
üürida. Härra Kask andis üürile
oma maja. Ja paluks meeles pidada,
et Elva esimene omavalitsuse
peamaja kandis väga soliidset
nimetust – k a n t s e l e i.
Tegelikult taheti ikka maja. See

oli juhtumisi Elvas täiesti olemas.
Neli aastat tagasi, Vabadussõja
päevil, mürsukildudest korralikult
täksitud, aga vägevate paksude
maakivist seintega Uderna kõrts.
Praegu Tartu maantee koolimaja
ees seista võinud hobupostijaam
pani oma pillid kotti 1917. aastal,
kõrts aga tegutses väheke aega
edasi.
Elvalased oma alevis veel päris
peremehed ei olnud. Kõrtsihoone
krunt oli Tartu maavalitsuse ehk
landrati võimu all. Ja landrat tahtis
kõrtsimaja loomaarstile anda.
Elvalased, kes olid vahepeal nii
tarmukaks saanud, et muutsid
isegi
rongide
sõiduplaane
(selleks jaguneti rühmadeks ja
käidi
kordamööda
Tallinnas,
ministeeriumis
oma
nõudeid
esitamas), võtsid seekord aga aja
maha. Panid landratile taotluse
teele ja jäid ootele.
Samal aastal tuli elvalaste
taotlusele
jaatav
vastus.
Loomatohter sai endale korraliku
puidust ametihoone Jõe tänavale
neli aastat hiljem, 1927. aastal.
Uderna
kõrtsihoone
oli
omavalitsuse staap 17 aastat. Mis
edasi sai, sellest on juttu Postimehe
artiklis, mis ilmus kolmapäeval,
10. aprillil 1940. Ilusas gooti kirjas
ja veel ilusamate w-tähtedega
tänapäevaste v-tähtede asemel.
Loo pealkirjaks oli pandud: Elwa
Wallamaja ja „raekoda“.
„Äsja (märtsis 1940 – K.H.) osteti
Elwa wallale Elwa linnas wallamaja
jaoks hoone, kuhu nüüd üle kolitud. Seni

töötas walla kantselei üüriruumides
Walga maanteel, kuid seal polnud
ruumid eriti sobuvad. Uus wallamaja
asub Männi tänaval, mahutades
nii kantselei kui ka ametnikkonna.
Maksma läks wallamaja koos
lisakuludega üle 24 tuh. kr. Ette
on nähtud mõned wäiksemad
ümberkorraldused kantselei osas,
kuhu muide muretsetakse ka uut
sisustust.
Elwa wallale kuulub praegu
neli endist wallamaja (Pangodis,
Hellenurmes, Kirepis ja Udernas).
Üldse on wallal 11 kinnistusüksust,
kus olemas kinnisvarad peal.
Wallamaja asukohana on peetud
kõige otstarbekamaks Elwa linna kui
ümbruskonna tsentrumit.
Samal ajal, kui wald ei tarvitse
häbeneda oma wallamaja üle, pole
Elwa suvituslinnal põhjust kaugeltki
mitte uhkustada oma „raekojaga“.
See asub end. Uderna kõrtsihoones
suures
ilmetus
maakividest
hoonemürakas.
Hoone wälises korraldamises pole
seni suudetud nimetamiswäärset ära
teha. Isegi hoone ümbrus on kõle ja
lage. Pool hoonet leiab kasutamist
materjalide
panipaigana.
Wiimastel aastatel on wähemalt
kantseleiruumide sisustuse eest
tublisti hoolitsetud“.
Seekord oli tegu ikkagi
Elva raekojaga. Linna õigused
anti Elvale Vabariigi Valitsuse
linnaseadusega alates 1. maist
1938.
Kalju Hook
Koduloo rubriigis kirjutab Kalju
Hook Elva vallaga seotud inimestest,
kohtadest ja sündmustest.
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KUULUTUSED

Igal teisipäeval ja reedel peatub

KALAMAJAKAS

UPRUSE TALU
PIIMABUSS:

VÄRSKE KALA JA MEREANNID

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

Elva turul kell 13.15
Elva raudteejaamas kell 13.30
Elva "Lendteatri" ees kell 13.45

Saeketaste ja -kettide teritus ja parandus.
Höövliterade teritus. Tel 5198 4130
Ostan kasvavat võsa, lehtpuu ja üraskikahjustusega metsa. Hea hind, kerge tehnika, kvaliteetne töö. Lisainfo tammepalk@
gmail.com või tel 510 9827
Ohtlike puude langetamine ja hooldus.
Viljapuude lõikus, okste äravedu.
ww.igihaljas.ee, tel 56501649
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

Müüme: talupiima, kohupiima,
hapukoort, võid, sõira,
juustu.
NB! Piima ja koore jaoks
vajalik oma anum.
Telefon: 529 0955

Ostan metsa- ja põllumaad. Küsi hinda.
Telefon 552 7322
Santehnilised tööd. Tel 5595 1141
Ostan 1-toalise korteri vallas, võib olla
remonti vajav. Hind kuni 20 000 €,
tel 5191 4845
Pakume katustelt lume lükkamist ja jääpurikate eemaldust. Nii viil- kui ka lamekatused. Kmhehitus@gmail.com, tel 5662 3765.

Otsime oma
Otsime
oma lisaks
meeskonda
meeskonda lisaks
-

KOKKA

-

K
KK
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DITEENINDAJAT

-

K
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ETN I N D A J A T
ALBI IE
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Ö
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-

ABITÖÖLIST

Lisainfo: 5554 2283 või info@soolocatering.ee
Lisainfo: 5554 2283 või info@soolocatering.ee

RATASTEL

SINU KODUKANDIS OTSE PÄRNUST

IGAL NELJAPÄEVAL!
RÕNGU 11:50 - 12:50 KONSUMI KÕRVAL
ELVA 13:20 - 14:20

COOP`I KÕRVAL TURUPLATSIL

VÕI TEE ETTETELLIMUS E-POEST NING TOOME

SINU KAUBA MEIE PEATUSPUNKTI!

KALAMAJAKAS.EE

+372 5697 9340 /8.00-16.00/
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TEATED

Elva valla sündmuste kalender
Sündmustekalendris võib ette tulla muudatusi, mis ei ole siin kajastatud. Palume kontrollida
elvakultuur.ee lehelt, kas üritus toimub või mitte. Täname mõistva suhtumise eest!
KUUPÄEV
SÜNDMUS
ASUKOHT
PILETI HIND
1. veebruar kuni 31.
Eve Valperi maalinäitus „Näeb värvi“
Elva kultuurikeskus
tasuta
märts
8. veebruar kell 19 Priit Pius ja Kait Kall „Midagi ikka“
Elva kultuurikeskus
17 € / 19 €
9. veebruar kell 11
Väärikate ülikooli loeng
Elva kultuurikeskus
tasuta
Viljandi laste- ja noorteteater Reky
10. veebruar kell 11
Elva kultuurikeskus
10 €
etendus: Kunksmoor ja Kapten
Trumm
12. veebruar kell 11
Rõngu suusamatk-maraton
Rõngu keskkooli juures
5€
12. veebruar kell 11
Õpituba „Kogukond maalib“
Palupera Pritsikuur
tasuta
Stiilipidu „Glamuursed 80-ndad“
12. veebruar kell 19
Aakre rahvamaja
10 € / 15 €
ansambliga Amadeus
13. veebruar
Õpituba „Kogukond maalib“
Rõngu rahvamaja
tasuta
kell 11
13. veebruar kell 13
Sõbrapäeva lumelinn
Ulila Sadam
tasuta
13. veebruar kell 14
Eakate tantsuline puhkeõhtu
Elva kultuurikeskus
5€
13. veebruar kell 19
Kalle Sepp ja Mikk Tammepõld
Konguta rahvamaja
13 €
15. veebruar kell 19
Film „Kupee nr 6“
Puhja seltsimaja
4€/5€
Elva spordihoone
19. veebruar
49. Elva Talikross I etapp
2 – 20 €
ümbrus
19. veebruar kell
Korvpall: Optibet rahvaliiga LõunaElva spordihoone
tasuta
11/13/15/17
Eesti regioon
19. veebruar kell
Eesi Vabariigi aastapäevale
Rõngu rahvamaja
5€
18.30
pühendatud teatriõhtu
22. veebruar kell 18
Film „Soo“
Konguta rahvamaja
4€/5€
Elva valla mälumäng
22. veebruar kell 18
Elva kultuurikeskus
tasuta
#ÜleVallaMälukas
EV 104. aastapäeva tähistamine.
Puhja seltsimaja
tasuta
23. veebruar kell 19 Kontserdikülalised Birgit Sarrap ja
Mihkel Mattisen
EV 104. aastapäevale pühendatud
24. veebruar kell 10
Konguta rahvamaja
tasuta
matk
EV 104. aastapäeva tähistamine
Rannu kalmistu
tasuta
24. veebruar kell 11
Rannu kalmistul
24. veebruar kell 13
Film „Soo“
Rannu rahvamaja
tasuta
24. veebruar kell 13 Iseseisvuspäeva tänujumalateenistus
24. veebruar kell 15
26. veebruar
26. veebruar kell 11

Elva EELK kirik

EV 104. aastapäeva aktus-kontsert

Elva kultuurikeskus
Elva spordihoone
49. Elva Talikross II etapp
ümbrus
Külade kärajad
Konguta rahvamaja
LISAINFO ELVA.EE/KALENDER VÕI ELVA VALLA ÄPIST

tasuta
tasuta
2 – 20 €
tasuta

Lemmikloomade kiibistamine
Alates 1. jaanuarist 2022 peab Elva valla territooriumil elutsevad koerad ja kassid olema kiibistatud.
Tuletame meelde, et 2020 aastal kehtima hakanud Elva valla koerte ja kasside
pidamise eeskirja kohaselt peab Elva vallas elav koer ja kass hiljemalt 1. jaanuariks
2022 olema kiibistatud veterinaari juures.
Loom tuleb registreerida lemmikloomaregistris LLR.EE, siis on vallaametnikel
olemas ka ülevaade omanduses olevatest lemmikloomadest. See võimaldab lahti
pääsenud ja hulkuva looma kiiremini peremehega kokku viia.
Täpsem info https://www.elva.ee/lemmikloomad

Elva valla leht

Tervitame uusi
ilmakodanikke!
Miiali Vääri
sündis 06.01.2022

Johannes Richard
Kuuskvere
sündis 17.01.2022

Leo Toom
sündis 20.01.2022

Elva vald mälestab
Maimu Kaarna

16.02.1919 - 15.01.2022

Ferdinand Loog
25.03.1929 - 19.01.2022

Enno Patska
27.03.1939 - 16.01.2022

Voldermar Suvi
28.02.1948 - 21.01.2022

Arvo Kikas
08.10.1929 - 18.01.2022

Raivo Erikson
03.05.1947 - 25.01.2022

Hommiku saabudes vaikseks
jäi tuba, lakkas tuksumast
väsinud süda.
Avaldame kaastunnet
Lindale, Andresele ja Elvile

Enno Patska

Mälestame majaelanikku

Hilja Mägi
ja avaldame kaastunnet
lähedastele.

kaotuse puhul.
KÜ Rukki 9
Mälestavad kõik naabrid
Võsivere külast

Elva Jehoova tunnistajate kogudus
Pühapäeviti kell 11 pooletunnine loeng elulisel teemal piibli
vaatevinklist;
20. märts „Kas õiglus pääseb kunagi võidule?“
27. märts „Kas Piibli põhimõtted aitavad tulla toime tänapäeva
probleemidega?“
Koosolekud toimuvad videokonverentsina.
Info telefonil 527 8545 või veebilehel www.jw.org

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