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Arenguks on vaja teha õigeid käike, oskust mõelda ja tegutseda, julgust öelda ja vastutada. Meie 

jaoks on kõige tähtsam inimene, tema tervis ja heaolu. Kui sellega nõustud, siis vali 

Keskerakond! 

 

Õige käik Elva vallas! 

• Eakatele 50 eurot pensioni toetust!  

• Kaotame lasteaia kohatasu! 

• Säilib tänane koolivõrgustik! 

• Valla põhiteed mustkatte alla, kergliiklustee Elva ja Rõngu vahele! 

• Uues tervisekeskuses arstiabi uuele tasemele! 

• 50 uut pinki üle kogu valla! 

 

Asjaajamine vallaga kiireks ja lihtsaks! 

• Ühe akna süsteem elanike jaoks – ühe ametnikuga saab probleemi lahendatud. 

• Igal valla elanikul on kodulähedane avaliku teenuse punkt, kust nad saavad reaalselt 

probleemidele lahenduse. Rakendame nendes punktides ühe akna süsteemi. 

• Säilitame füüsilise ja paberil asjaajamise võimaluse neile, kellele seda on vaja.  

• Loome munitsipaalelamu fondi noortele peredele. Selleks kasutame ka olemasolevaid 

hooneid. 

• Anname õige käigu Elva valla kodulehele. Info peab olema ajakohane, värske ja kiirelt 

leitav. 

• Ametnikud on pädevad ja asjaajamine vallaga toimub senisest kiiremal käigul. 

 

Elvas on hea liikuda ja liigelda! 

• Toetame tasuta maakondlikku ühistransporti.  

• Jätkame hoogsal käigul teede ja tänavate korrastamist.   

• Kaardistame liikluskoormuse valla teedel, et planeerida teede korrastamist. Eesmärgiks 

on saada valla põhiteed mustkatte alla.  

• Eramajade ja talude juures muudame teed tolmuvabaks.  

• Töötame selle nimel, et Elva ja Tartu vahel oleks katkematu kergliiklustee. 

• Loome toetusprogrammi vallas alustavale ja juba toimivatele väikeettevõtetele. Anname 

õige käigu Elva valla mentorklubile. 

• Valla elanike jaoks on vallasisene bussiliiklus tasuta ja planeeritud nutikalt. 

Ühistranspordikeskus peab rakendama uusi lahendusi kiiremini. 

• Seisame selle eest, et Elva – Rõngu vahele ehitataks kergliiklustee koostöös riigiga ja 

alustataks teiste kergliiklusteede planeerimist. Leiame võimaluse suviseks 

kergliiklusvahendite laenutamiseks. 

• Tagame igal aastal vähemalt 20 000 € kortermajade parklate ehitamiseks. 



Terve inimene on väärtus oma perele, kogukonnale, meie vallale! 

• Toetame vallas tervise- ja perepäevi, korrastame unarusse jäänud terviserajad (Näiteks 

Hiugemäe terviserada). Need otsused teeme koos piirkonnakogudega. 

• Arstiabi kvaliteet uues tervisekeskuses paraneb perearstide ja eriarstide koostöös.  

• Toome juurde eriarste ja muudame arstiabi kättesaadavamaks. 

• Koduõendus peab olema kättesaadav igale abivajajale. 

• Pöörame rohkem tähelepanu noorte sõltuvushäiretele. 

• Terviseedenduslikud projektid peavad muutuma jätkusuutlikumateks ja sisukamateks. 

 

Elva valla noored saavad hea hariduse! 

• Koostöös riigiga võtame eesmärgiks kaotada lasteaia kohatasu. 

• Elva Gümnaasium peab olema nii tugev, et see oleks valla elanike esimene valik. 

• Säilitame keskhariduse saamise võimaluse Rõngus ning kodulähedase alghariduse. 

• Seisame väiksematesse asulatesse lastehoiu teenuse loomise eest. Selle käigu teeme ära 

Ulilas.  

• Iga soovija peab saama koha Elva õpilaskodus. 

• Lasteaiakoht peab olema kodu lähedal igale valla lapsele. 

• Jätkame haridusvaldkonnas tähelepanuväärsete tegijate tunnustamist. Leiame võimaluse 

tunnustamise sisukamaks muutmiseks. Näiteks aasta õpetaja tunnustusega kaasneks ka 

1500 € preemia, aasta klass saab premeeritud õppereisiga jne. 

• Valla stipendium edukatele vallast pärit üliõpilastele, et anda nende haridusteele sujuvam 

käik. 

 

Toetame oma valla elanikke! 

• Jätkame tasuta sooja toidukorraga kõigis Elva valla koolides. Vähemalt üks tasuta 

toidukord ka lasteaedadesse. 

• Maksame vanaduspensionäridele sünnipäevaks vähemalt 50 € toetust.  

• Maksame esimesse klassi astujatele ranitsatoetust vähemalt 100 €. 

• Arendame välja vajalikud sotsiaalteenused kogu valla piires – eakate päevahoid (ka 

mitmeks päevaks), toetatud elamise teenus, jne. 

• Piirkonnakogudele hoog sisse! Seisame selle eest, et piirkonnakogudel tekiks reaalselt 

otsustusõigus. 

• Tasume valla elanikele statsionaarse õendusabiteenuse omaosaluse Elva haiglas. 

• Valla elanikud ja seltsingud saavad kasutada valla busse erinevatel üritustel käimiseks. 

• Säilitame sotsiaalkorterid, ehitame munitsipaalmaja ja ehitame uue Elva päevakeskuse. 

 

  



Elva vallas on meeldivad vaba aja veetmise võimalused! 

• Säilitame tasuta huviringi igale lapsele.  

• Seisame selle eest, et valgustada ja luua uusi suusa-, kepikõnni- ja jooksuradasid üle kogu 

valla. 

• Jätkame välisjõusaalide rajamist ja täiendame olemasolevaid, et treeningud väljas saaksid 

õige käigu.  

• Seisame selle eest, et igas valla piirkonnas oleks turvaline ja kaasaegne laste 

mänguväljak. 

• Otsime võimalusi jalgratastele olümpiakrossi raja loomiseks Elva valda, et anda vallale 

kuulsust toonud rattaspordile juurde üks värske käik.  

• Arendame edasi Elva valla kettagolfi radasid ja selle harrastamise võimalusi. 

• Loome valla erinevatesse randadesse uusi vaba aja tegevusi ja korrastame valla 

territooriumil olevaid randasid. Parandame Elva Paisjärvele ligipääsu tingimusi ja 

suplusala. 

• Jätkame tunnustamist – tunnustame parimaid valla kultuuri-, haridus- ja sporditöö 

eestvedajaid. 

• Muudame valla raamatukogud kogukondade keskusteks, kust saaks ka abi arvutipõhiste 

lahenduste kasutamisel. 

• Seisame ujula ja SPA valmimise eest Elva vallas.  

• Teeme Elvasse turuplatsi, kus oleks kauplejatele sobivad varikatusega müügilauad. 

• Korrastame Puhja tuletõrje-veevõtutiigi selliselt, et seda saaks taas supluskohana 

kasutada. 

 

Meie vallas on hea ja turvaline elada! 

• Paigutame Elva valda vähemalt 50 uut pinki ja asukohtade valikud teevad 

piirkonnakogud, et igal inimesel oleks pingilt startides õige käik.  

• Loome politseinikke toetava korrakaitseametniku töökoha. 

• Suured avalikud üritused planeeritakse koos politseiga. 

• Muudame Elva metsapargi korrastatuks ja meeldivaks inimeste vaba aja veetmise 

kohaks. 

• Veekogud ja roheline elukeskkond vallas vajavad erilist tähelepanu. Toome EL raha meie 

veekogudele ja rohelisele keskkonnale.  

• Toetame ajaloolises arhitektuuristiilis hoonete taastamist ja korrastamist. 

• Korrastame kalmistud, ehitame Elvasse uue kabeli ja loome Elva linna kalmistule 

urnimatuse võimaluse. 

• Leiame võimaluse lemmikloomade surnuaia rajamiseks. 

• Viime kiirelt lõpuni Elva linna üldplaneeringu kehtestamise.  

• Tagame häirenupu teenuse sageli abi vajavatele eakatele. 

• Laiendame valla piirkonna kvaliteetsete turvakaamerate võrgustikku. Leiame võimalusi 

kaamerate liitmiseks politsei võrgustikku.  

• Aitame kaasa ahiküttega majadesse vingugaasi anduri paigaldamisele. 

Meiega liigub Elva vald edasi õigel käigul! 


