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Lisa 5. Juhtimine ja kodanikuühiskond 
 

Juhtimine 
 
Elva valla valitsemise aluseks on “Kohaliku omavalitsuse korralduse seadus” ning Elva valla põhimäärus.  
Valla kõrgeimaks kohalikuks võimuorganiks on 29-liikmeline vallavolikogu. Vallavalitsuses on 
poliitikakujundamine ja strateegiline juhtimine eristatud igapäevase halduse ja teenuste osutamise 
funktsioonidest. Osakonnad tagavad strateegilise juhtimise ja poliitikakujundamise tasandile vajaliku 
informatsiooni ning vastutavad teenuste professionaalse osutamise eest. Teenuste kättesaadavus 
piirkondade elanikele on tagatud.  
 
Valla hallatavad asutused:  

Hallatav asutus Tegevusala Hallatav asutus Tegevusala 

Elva Lasteaed Murumuna Alusharidus Aakre Lasteaed-Algkool Üldhariduskool 

Elva Lasteaed Õnneseen Alusharidus Aakre Rahvamaja Rahvamaja 

Puhja Lasteaed Pääsusilm Alusharidus Hellenurme Maakultuurimaja Kultuurimaja 

Rannu Lasteaed Alusharidus Konguta Rahvamaja Rahvamaja 

Rõngu Lasteaed Pihlakobar Alusharidus Puhja Seltsimaja Seltsimaja 

Konguta Kool Alusharidus Rannu Rahvamaja Rahvamaja 

Valguta Lasteaed-Algkool Alusharidus Rõngu Rahvamaja Rahvamaja 

Aakre Lasteaed-Algkool Alusharidus Elva Muusikakool Huvikool 

Elva Gümnaasium Üldhariduskool Elva Huviala- ja Koolituskeskus Huvikool 

Konguta Kool Üldhariduskool Uula Huvikeskus Huvikeskus 

Palupera Põhikool Üldhariduskool Aakre Raamatukogu Raamatukogu 

Puhja Kool Üldhariduskool Hellenurme Raamatukogu Raamatukogu 

Rannu Kool Üldhariduskool Elva Linnaraamatukogu Raamatukogu 

Rõngu Keskkool Üldhariduskool Konguta Raamatukogu Raamatukogu 

Valguta Lasteaed-Algkool Üldhariduskool Puhja Raamatukogu (Ulila, Rämsi harud) Raamatukogu 

Rannu Raamatukogu (Sangla haru) Raamatukogu   

Rõngu Raamatukogu (Koruste, 
Teedla, Valguta harud) 

Raamatukogu   

Puhja Päevakeskus Päevakeskus   
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Elva Vallavolikogu on moodustanud üheksa alalist komisjoni: arengu- ja planeeringukomisjon; ettevõtlus- 
ja turismikomisjon; haridus- ja noorsootöökomisjon; kultuurikomisjon; majanduskomisjon; 
rahanduskomisjon; revisjonikomisjon; sotsiaal- ja tervisekomisjon; spordikomisjon. Vallavalitsuse 
osakondadel on  strateegilise juhtimise ja halduse kompetents, tugiteenused ja kitsalt spetsialiseeritud 
teenistujad. Volikogu tööd juhib volikogu esimees ja tema eemalviibimise korral aseesimees.  
Elva vallavalitsuses on 68,5  teenistuja ametikohta. Administratsioon koosneb viiest osakonnast ja valla 
kantseleist, mida juhib vallasekretär. 

 
Piirkonnakogud 
Elva vallaks ühinenud omavalitsused moodustasid oma territooriumil piirkonnakogud. Piirkonnakogu 
eesmärk on, et piirkondade elanikel oleks Elva vallas võimalik oma huvisid paremini esindada ja aktiivseid 
kohalikke elanikke rohkem otsustusprotsessidesse kaasata. Piirkonnakogu moodustamise peamine 
argument on elanike tahe ja soov kohalike asjade ajamisel kaasa rääkida. Kogu ülesandeks on võimaldada 
elanikele kaasarääkimisvõimalusi kohalikes ja ülevallalistes otsustusprotsessides, teha ettepanekuid ja 
anda tagasisidet valla otsustusorganitele (vallavalitsus, vallavolikogu ja selle komisjonid) piirkonna arengu 
ja piirkonna halduse kvaliteedi kohta. 

Piirkonnakogu moodustamiseks oli ühinevatel omavalitsustel kolm võimalust, sest ühinemisläbirääkimisi 
pidades leidsid ühinevad omavalitsused, et piirkonnad on piisavalt erinevad, mistõttu üks piirkonnakogu 
moodustamise mudel ei sobiks kõikidesse piirkondadesse. Konguta ja Puhja piirkonnakogud on 
moodustatud valimistulemuste põhjal- kogusse kuuluvad volikogu valimistel kandideerinud, selles 
piirkonnas elavad, kuid volikogusse mitte pääsenud inimesed. Konguta piirkonnakogus on 7 ja Puhja 
piirkonnakogus 13 liiget. Rannu ja Palupera piirkonnakogud on moodustatud sihtrühmade esindajate 
põhjal, liikmete arv on nendes vastavalt 11 (Rannu) ja 7 (Palupera). Rõngu otsustas moodustada vähemalt 
7liikmelise piirkonnakogu asustusüksuste põhjal, Elva asumiüksuste (vastavalt Elva linna üldplaneeringule) 
esindajatest (11 liiget). 
 

Külavanemad 
Külavanemate statuudid on varasemalt kehtestatud ja külavanemad on valitud endises Palupera vallas ja 
Rõngu vallas, hetkel kehtivad nendes piirkondades varasemalt kehtestatud statuudid. Elva valla 
külavanema statuut töötatakse välja koostöös Elva valla aktiivsete külade esindajatega sügisel 2018.  
 

Külaliikumine 
Mittetulundusühing Tegevusala  
Küla Arendamise Selts Sääniku MTÜ  
 

kohaliku kultuuri- ja kogukonnaelu edendamine, kultuuritegevuse 
koordineerimine ja korraldamine 

MTÜ Uula külaselts  Küla-, hariduse- ja sotsiaaltegevuse edendamine ja arendamine. 
Külaelu aktiviseerimine, kõikidele huvigruppidele eakohase 
arendava tegevuse võimaldamine. Heakorra ja loodushoiu 
põhimõtete realiseerimisele kaasaaitamine. 

MTÜ Sooveere  Ulila Keskuse ja Ulila aleviku igakülgsele arendamisele kaasa 
aitamine, aleviku elanikele vaba aja veetmis võimaluste 
pakkumine, keskkonnasäästliku ellusuhtumise propageerimine. 

MTÜ Aakre külaselts Aakre küla- ja kultuurielu edendamine. 

Puhja Aja Mälu MTÜ Puhja kihelkonna ajaloo ja kultuurielu uurimine ja talletamine, 
trükiste väljaandmine, ajaloolise mälu säilitamine ja väärtustamine 

MTÜ Elva Elama MTÜ Elva Elama on ühing, mis haarab enda tegemistesse Elva linna 
aktiivseid kodanikke Elva elu edendamisel 
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Puhja Maanaiste Selts Puhja naiste ühendamine, perekonna tugevdamine, tervise- ja 
kodukultuuri edendamine, täiendõppe ja –koolituse 
organiseerimine, looduse ja puhta elukeskkonna kaitsmine, 
maaelu alalhoidmine ja oma kodukandi kultuuri ja traditsioonide 
säilitamine ning heategevusega tegelemine 

MTÜ P-Rühm Palupera piirkonna külaelu edendamine, Palupera külamaja 
haldamine 

MTÜ Perekas Ettevõtmiste ja ürituste korraldamine Puhja piirkonna peredele, 
koolituste organiseerimine, osalemine kogukondliku elu 
korraldamises. 

Mäeotsa külaselts Mäeotsa külaelu edendamine, Mäeotsa külamaja haldamine ja 
Mäeotsa mäesuusakeskuse arendamine. 

Rakke külaselts MTÜ Rakke külaelu edendamine, MTÜ Tamme Klubi tegevuse 
korraldamine 
 

Kogukonnaliikumise arendamisega tegelevad veel Peedu Korraldusselts, Peedu Kooli Selts, Rõngu 
Maanaiste Selts, Valguta Maanaiste Selts, Rõngu Rõõmsaks jt  
 

Vallale kuuluvad või valla osalusega organisatsioonid 
 
OÜ Elva Varahaldus 
Omanik 100% Elva vald. Varahalduse kaks peamist tegevusala on kinnisvara korrashoiuteenuste 
pakkumine korterelamutele ja heakorrateenuste osutamine kohalikule omavalitsusele ja erasektorile. 
 
OÜ Elva Soojus 
OÜ Elva Soojus on eraõiguslik ettevõte, mille osad kuuluvad 100 % Elva vallale. OÜ Elva Soojuse 
põhitegevus on soojuse tootmine, jaotamine ja müük. Tegevuspiirkonnaks on Elva linn. Elva linnas on kolm 
kaugkütte võrgupiirkonda. Elva Soojus haldab kolme kaugkütte katlamaja ja ühte lokaalset katlamaja. 
Alates 2011 aasta aprillist haldab Elva Soojus ka Enics AS-ile kuuluvat katlamaja. 
 
AS Emajõe Veevärk 
AS Emajõe Veevärk on 2004. aastal Keskkonnaministeeriumi initsiatiivil omavalitsuste poolt loodud 
ettevõte. Ettevõte osutab veeteenust 92 asulas, mis asuvad 4 maakonnas. Ettevõtte eesmärkideks on 
hoida oma halduspiirkonnas veemajanduse infrastruktuur vastavuses kehtivate nõuetega, et võimaldada 
klientidele kvaliteetne veeteenus; tagada pikaajaliselt jätkusuutlik veeteenus läbi edasiste investeeringute 
ja keskkonnahoidliku tegevuse lähtudes ressursside säästliku kasutamise põhimõtetest; efektiivse 
äritegevusega käsikäes käiv sotsiaalmajanduslik regionaalareng. 

 
SA Elva Laste-ja Perekeskus 
SA Elva Perekodu loodi 2012.aastal ja võttis üle senise riigiasutuse Elva Väikelastekodu tegevuse. Samal 
aastal käivitati ka rehabilitatsiooniteenus puudega lastele ja alustati lapsehoiuteenuse pakkumist. 2014. 
aastal andis Haridus- ja Teadusministeerium Elva Perekodu allasutusele Järve Eralasteaed tegevusloa. 
2017.aastal muudeti Elva Linnavolikogu 19.06.2017. otsusega nr 1-3/23 asutuse nime, milleks sai SA Elva 
Laste- ja Perekeskus. 
 
SA Vapramäe-Vellavere-Vitipalu 
Vapramäe, Vellavere ja Elva-Vitipalu tegeleb maastikukaitsealade baasil komplekse ja säästliku 
majandamisviisi kaudu avalikkusele suunatud puhkamis-, sportimis- ja õppimisvõimaluste loomisega, 
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arvestades iga kaitseala omapära ja võimalusi, eesmärgiga toetada Elva puhkepiirkonna terviklikku 
arengut. 
  
SA Elva Kultuur 
SA Elva Kultuuri eesmärgiks on Elva linnas kultuuri- ja turismivaldkonna arendamine ning selleks vajalike 
tingimuste loomine. 
 
SA Uderna Hooldekodu 
Vanurite ja puuetega inimeste hoolekandeasutuste tegevus. Sihtasutus on loodud eakatele ja puuetega 
inimestele, kelledel erinevatel põhjustel on raskusi iseseisva eluga toimetulekuks. Pakutakse 
ööpäevaringset hoolekandeteenust, kindlustame klientidele kodutunde ja auväärse kohtlemise. 

SA Rõngu Hooldusravikeskus 
Hooldekodus pakutakse nii lühi- kui ka pikaajalist hooldusteenust 
 
SA Elva Teenused 
SA Elva Teenused eesmärgiks on Elva valla haridusasutustes toitlustamise korraldamine, lähtudes eelkõige 
tervisliku ja kohaliku tooraine kasutamise põhimõtetest ning Elva valla hoonete ja rajatiste haldamine, 
majandamine ning korrashoid 
 
SA Puhja Valla Arendus 
Puhja piirkonnas tegutsenud sihtasutus, mille põhikirjaliseks  eesmärgiks on: uuringu- ja 
arendusprojektide ning teemaplaneeringute algatamine, korraldamine ning läbiviimine; 
ettevõtluskeskkonnaks tingimuste loomine ning taristute arendamine ja korrashoid; sihtasutusele 
kuuluvate või tema kasutuses või haldamisel olevate ehitiste ja muu vara majandamine, rentimine ja 
üürimine ning nende kasutajate teenindamine; Puhja valla haridus-, spordi- ja kultuuriehitiste ning 
sotsiaal- ja tehnilise taristu ehitamine ja rekonstrueerimine ning ehitamise rahastamine. Elva vallavalitsus 
on seisukohal, et SA tuleks likvideerida (volikokku vastav eelnõu 2018. aastal).  

 
Elva valla osalemine MTÜ-des 
 
MTÜ Eesti Tervislike Linnade Võrgustik  
Mittetulundusühingu eesmärk on tervisliku linna põhimõtete levitamine ja rakendamine Eestis ning 
koostöö arendamine võrgustikku kuuluvate kohaliku omavalitsuse üksuste vahel. 
 
MTÜ Vooremaa Geopark 
MTÜ Vooremaa Geopark eesmärk on stimuleerida piirkonna majanduslikku aktiivsust ja jätkusuutlikku 
arengut läbi geoturismi, s.t suurendada piirkonna külastatavust loodus- ja pärandkultuurist huvitatud 
turistide poolt.  
 
MTÜ Tartumaa Arendusselts 
Tartumaa Arendusselts on Leader tegevusgrupp, mis tegutseb Tartumaa kaheksas vallas ja ühes linnas. 
TASi liikmeskonda kuulub 38 ettevõtet ja 53 mittetulundussektori esindajat. TASi tegevuspiirkonnas on 
rohkelt loodus-, kultuuri- ja oskusressursse, mida kasutatakse piirkonna arenguks leidlikult ja säästlikult. 
Väärtustame puhast loodust, esivanemate pärandit ning inimest oma tarkuse, oskuste ja võimetega. 
Kohalike ressursside baasil sünnib siin rohkelt tulusaid, elanikele hüvesid loovaid ning uuenduslikke 
tooteid ja teenuseid. 
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MTÜ Võrtsjärve Ühendus 
Moodustatud mittetulundusühingu eesmärgiks on ühise tegevuspiirkonna, mis moodustub ühiste 
majanduslike, kultuuriliste ja sotsiaalsete huvidega Võrtsjärve läheduses asuvate omavalitsuste 
territooriumist, arendamine läbi kohaliku initsiatiivi, tuginedes kolme sektori - avaliku, era- ja 
mittetulundusliku - partnerlusele ja koostööle. Moodustatud ühing on avatud uute liikmete vastuvõtuks.  

 

MTÜ Võrtsjärve Kalanduspiirkond 
MTÜ Võrtsjärve Kalanduspiirkond on vabatahtlikkuse alusel ühinenud Tartu ja Viljandi maakondades 
tegutsevate juriidiliste isikute, füüsilisest isikust ettevõtjate ja kohalike omavalitsusüksuste iseseisev 
kasumit mitte taotlev ühendus, mis tegutseb avalikes huvides kohaliku algatuse ning kalanduse ja kohaliku 
elu arendamise eesmärgil. MTÜ Võrtsjärve Kalanduspiirkond eesmärgiks on kalanduspiirkonna säästev 
areng, kalanduspiirkonna strateegia väljatöötamine ning strateegia eesmärkide saavutamisele 
kaasaaitamine.  

MTÜ Eesti Andmesidevõrk 
Mittetulundusühing Eesti Andmesidevõrk loodi Lõuna-Eesti kohalike omavalitsuste algatusel eesmärgiga 
arendada Eestis lairiba tehnoloogial põhinevat fiiberoptilise kaabli baasvõrku, mis võimaldab lõppteenuse 
pakkujatel viia kiire internetiühendus ja sellega kaasnevad teenused lõpptarbijani ka hajaasustusega 
aladel. Tänaseks on organisatsiooni tegevusvaldkond laienenud ning ülesanneteks on ka jaotusvõrkude 
rajamine ja üldine liikmete nõustamine sidevõrkude ehitamise osas. 
 
MTÜ Mõiskoolide Ühendus 
Eesti Mõisakoolide Ühenduse eesmärk on ühendada erinevaid mõisakoole ja mõisakoole omavaid 
omavalitsusi ning edendada nendevahelist koostööd mõisakoolide arendamisel kaasaegse 
õpikeskkonnaga haridusasutusteks ja kogukonna külastuskeskusteks. Samuti aitab Eesti Mõisakoolide 
Ühendus kaasa kultuuri järjepidevuse hoidmisele ning selle sidumisele eesti rahvuskultuuri, kohaliku 
sotsiaalse majandusliku arengu, rahva ajaloomälu säilitamisele ja tugevdamisele ning kogub, korraldab, 
kirjastab ja levitab muinsuskaitsealast teavet mõisakoolide kohta. Ühenduse eesmärkide hulka kuulub ka 
täiendavate rahastusallikate leidmine mõisakoolide hoonete ja parkide korrastamiseks, et toetada 
kogukonna jätkusuutlikku arengut ja koostööd. 
 
MTÜ Eesti Kodukaunistamise Ühendus 
Eesti Kodukaunistamise Ühendus viib läbi üle-eestilist konkurssi "Eesti kaunis kodu" koostöös 
maakondade ning Pärnu, Narva, Tallinna ja Tartu linnadega.  
 
MTÜ Tartumaa Omavalitsuste Liit 
Tartumaa Omavalitsuste Liit on organisatsioon, mis ühendab Tartu maakonna omavalitsusi. Liit muu 
hulgas esindab maakonda ja maakonna omavalitsusi riigiorganites ja muudes institutsioonides.  
 
MTÜ Tartumaa Ühistranspordikeskus 
MTÜ Tartumaa Ühistranspordikeskus korraldab Tartu maakonna bussiliiklust ja laevaliiklust Piirissaarega. 
 
MTÜ Eesti Linnade ja Valdade Liit 
Eesti Linnade ja Valdade Liit (ELVL) on üleriigiline omavalitsusliit, mille liikmeteks on 2018. aasta seisuga 
15 Eesti linna ja 58 valda, mis hõlmab kokku 98% Eesti elanikkonnast. Liidu eesmärgiks on esindada ja 
kaitsta liikmete huve nii riigisisesel kui ka maailma tasandil. Liidu tegevusvaldkond hõlmab kogu kohaliku 
omavalitsuste korraldust, alates eelarvetest ja lõpetades välissuhtlusega. 

https://et.wikipedia.org/wiki/Tartu_maakond
https://et.wikipedia.org/wiki/Omavalitsus
https://et.wikipedia.org/w/index.php?title=Riigiorgan&action=edit&redlink=1
https://et.wikipedia.org/wiki/Institutsioon
https://et.wikipedia.org/wiki/Institutsioon
http://www.ell.ee/liikmed/

