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Statistika
• Elva linn+ Konguta vald+Palupera valla Astuvere, Atra, Hellenurme, 

Palupera, Mäelooga, Pastaku ja Urmi külad+ Puhja vald + Rannu vald+ 
Rõngu vald + Puka valla Aakre piirkonna külad (Aakre, Palamuste, Rebaste, 
Pedaste, Pühaste, Purtsi külad)

• Elva valla pindala 732,27 km2, rahvaarv 14 478
• Kõrgeim tipp- Astuvere külas 158,61m, madalaim punkt- Laugesoo raba  

31.05m
• Elva vallas on 7 linnalist asulat: Elva linn ning Puhja, Rõngu, Käärdi, Rannu, 

Ulila ning Kureküla alevik. Linnaliste asulate elanikud moodustavad 58% 
kogu valla elanikest. 42% valla elanikest elab Elva valla 78 külas.

• Elva vallas on 9 kooli, 10 lasteaeda, 2 huvikooli, 7 raamatukogu ja 6 
harukogu, 7 kultuurimaja, 4 eakate päevakeskust



Elva valla sümboolika- Tasakaal

• Vapil kujutatu sümboliseerib aja
kulgemist, päikest ja õnne, tähistades nii
vallarahva minevikku kui tulevikku. 

• Läbipõimunud sümbol tervikuna on 
oleviku sümboliks. Märksõnad päike ning
õnn viitavad vallale kui heale
looduskaunile elupaigale ning
puhkuspiirkonnale.

• Topelt kolmjala otspunktid tähistavad
ühinenud kuut endist piirkonda ning
nende piirkondade inimesi, väärtuseid ja 
parimaid omadusi.
Kõik punktid on üksteise suhtes tasakaalus
ning nõnda moodustubki ühine tervik.



Vallavolikogu

• Volikogus on 29 liiget. 

• Kokku on 9 alalist komisjoni: 
• arengu- ja planeeringukomisjon

• haridus- ja noorsootöökomisjon

• ettevõtlus- ja turismikomisjon 

• Kultuurikomisjon

• majanduskomisjon

• rahanduskomisjon

• sotsiaal- ja tervisekomisjon

• spordikomisjon

• revisjonikomisjon



Struktuur
• Ühinemislepingus kokkulepitud põhimõte: eristatakse 

poliitikakujundamise ja strateegilise juhtimise tasand ning haldamise 
ja teenuste osutamise tasandid. Moodustatakse osakonnad, mida 
juhivad ametnikud. Osakonnad tagavad strateegilise juhtimise ja 
poliitikakujundamise tasandile vajaliku informatsiooni ning vastutavad 
teenuste professionaalse osutamise eest.

• Vallavalitsus on 5 liikmeline: vallavanem, 3 abivallavanemat ja üks 
valitsuse liige. 

Vallavalitsuse struktuuris on 6 osakonda ja 5 teenuskeskust: 

KOKKU=68,5 38A+30,5T 



Valla osalused (konsolideeritud)

• SA Elva Laste- ja Perekeskus

• SA Puhja Arendus

• SA Elva Kultuur

• Uderna Hooldekodu SA

• Rõngu Hooldusravikeskus SA 

• SA Elva Teenused

• Elva Soojus OÜ

• Elva Varahaldus OÜ 



Eelarve 

• Eelarve kogumaht 25,8 miljonit eurot
•Põhitegevuse tulud 19, 1 miljonit eurot
•Põhitegevuse kulud 18, 6 miljonit eurot
• Investeerimistegevus 3,5 miljonit eurot
•Finantseerimistegevus 1,54 miljonit 



Teenuskeskused ja piirkonnakogud

• Elva vallas on 5 teenuskeskust: Annikorus, Hellenurmes, Puhjas, 
Rannus ja Rõngus. Teenuskeskuses töötavad piirkonna koordinaatorid 
(v.a Rannu), sotsiaaltööspetsialistid ja 2 lastekaitsespetsialisti. 

• Elva vallas on 6 piirkonnakogu: Elva, Konguta, Palupera, Puhja, Rannu, 
Rõngu. 

• Piirkonnakogud on moodustunud 3 erineva põhimõtte järgi: 
valimistulemuste põhjal, sihtrühmade esindajatest või asumite 
esindajatest. 



Piirkonnakogu eesmärk, ülesanded 
• Piirkonnakogu on piirkonna elanike esindajate kogu, mis moodustatakse 

piirkonna elanike huvide paremaks arvestamiseks kohaliku omavalitsuse 
teostamisel.

• Piirkonnakogul on õigus teha kohaliku elu küsimustes volikogule ja -
valitsusele ettepanekuid õigusaktide vastuvõtmiseks, muutmiseks või 
kehtetuks tunnistamiseks. Piirkonnakogul on õigus olla informeeritud 
vallaeelarve koostamise protsessist ja esitada ettepanekuid eelarve 
kujundamiseks.

• Piirkonnakogu informeerib vallavolikogu ja -valitsust piirkonna 
probleemidest ja vajadustest ning teeb ettepanekuid nende 
lahendamiseks.

• Piirkonnakogule esitatakse seisukoha andmiseks: valla arengukava ja 
eelarvestrateegia; valla üldplaneering ja selle muudatused; muud piirkonna 
jaoks olulised eelnõud.



Avatud valitsemine- läbipaistev, kaasav, vastutav

• Elva vallaks ühinevad omavalitsused valiti osalema e-Riigi Akadeemia 
projektis “Avatud valitsemine ühinevates omavalitsustes

• Projekti raames valmisid soovitused valitsemise avatumaks muutmiseks:
1. Tegutseme läbipaistvalt ja võimaldame avalikkusele ligipääsu kohaliku 

võimu tegevust puudutavatele teabele (koduleht, VOLIS, 
kommunikatsioonistrateegia)

2. Aruta kogukonnaga/kodanikuga! Dialoog kogukonnaga neid 
puudutavates otsustes kasutades e-lahendusi (kaasamise hea tava- kogu 
meeskonna koostöös; kaasav eelarve) Iga elanik on oluline ja iga 
kodaniku mure on tähtis!

3. Toetame kohalikke omaalgatusi (kõigil võrdne ligipääs infole; tegevus- ja 
projektitoetuste määramisel selged reeglid- meie meeskond oskab ja 
tahab huvilisi nendel teemadel nõustada)
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4. Avalike teenuste delegeerimine vabaühendustele, 

kogukonnateenuste arendamine

5. Ergutame noorte osalust ja omaalgatust

6. Me ei tolereeri korruptsiooni ja teame, kuidas seda ennetada

7. Juurdepääs internetile ja oskus turvaliselt tarbida e-teenuseid ja e-

osalemise kanaleid



Arengukava protsess 

• Ideekorje- volikogu
komisjonides, piirkonnakogudes, 
rahvakoosolekutel, koolides jne. 
Ideekorje tulemused on leitavad
www.elva.ee/arengukava

• Visioonikonverents (04.05.18) ja 
Hullude Ideede Seminar 
(24.04.18), rahvakoosolekud
kõikides piirkondades

http://www.elva.ee/arengukava


Uued traditsioonid

•Ettevõtjate 
Mentorklubi

•Visioonikonverents

•Külade Kärajad 



Leader piirkonnad

• Tartumaa Arendusselts (Puhja, Konguta)

• Võrtsjärve Ühendus (Rõngu, Rannu)

• Valgamaa Partnerluskogu (Palupera, Aakre)



Vesi ja tegevused veel

















Tänan!


