
Eesti Keskerakonna valimisplatvorm Elva vallas 

2017.a. 

Elva vallas tahavad elada nii noored kui vanad, nii linnainimesed kui ka 

maainimesed. Siin on  korras lasteaiad mänguväljakutega, noortele 

kvaliteetne haridus ning huvitavad vaba aja tegevused, eakatele vajalikud 

sotsiaalteenused, elanikele tagatud tänapäevased kommunikatsioonid ja 

rohked tervisliku eluviisi harrastamise võimalused.             

Teised lubavad , meie teeme: 

• Eakatele maksame 50.00 pensioni toetust  

• Kõigile lastele  tasuta 1 sooja toidu kord päevas 

• Teed ja tänavad korda, bussiliiklus käima 

• Ehitame valmis ujula /spordihoone 

Avalikud teenused  

• rakendame rohkem e-teenuseid, vallavalitsuse tegevused paberivabaks, ühe 

akna süsteem elanike jaoks  

• vallal on üks kommunaalettevõte kvaliteetsete ja kättesaadava hinnaga 

teenuste jaoks 

• munitsipaalelamu fondi loomine noortele peredele, selleks kasutame ka 

olemasolevaid hooneid 

• igal valla elanikul on kodulähedane avaliku teenuse punkt  

Transport ja tänavad 

• korrastame olemasolevad teede ja tänavate asfaltkatte  

• alustame tänavate tolmuvabaks muutmise linnades/asulates ning teedel 

talude juure 

• alustame kergliiklustee rajamist Elvast Külitsesse                          

• loome ettevõtlustoetuse nutikatele valla väikeettevõtetele  

• tasuta linnaliini buss Peedult Käärdi 

• valla elanike jaoks on vallasisene busiiliiklus tasuta ja planeeritud nutikalt - 

nii õpilastele kui ka eakatele  

• loome Elva linnasisese kergliiklusteede võrgustiku, koos suvise rataste 

laenutuse võimlusega  

• tagame igal aastal 15 000.00  kortermajade parklate ehitamiseks  

Tervis- inimese tähtsaim vara   



• toetame vallas tervise ja pere päevi, ehitame välja teviseradu 

• tervisekeskus perearstidele ja eriarstidele parandab arstiabi kättesaadavust 

inimestele  

• tagame koolides kvaliteetse arstiabi 

• toetame terviseedenduslikke projekte 

 

 

Haridus 

• tugevdame Elva Gümnaasimi kodanikukaitse õppesuunda  

• tagame laste päevahoiuteenuse, nii lasteaias kui ka nädalavahetustel 

• iga soovija peab saama koha Elva õpilaskodus 

• lasteaiakoht peab olema igale lapsele  

• Aasta õpetaja preemia 5000  

• Aasta klassi preemia 5000 

•  valla stipendium edukatele vallast pärit üliõpilastele 

Sotsiaal 

• 1 tasuta sooja toidu kord kõigis Elva koolides ja lasteaedades  

• maksame pensionäridele sünnipäevaks 50.00 pensioni toetust  

• maksame esimesse klassi astujatele ranitsatoetust 

• arendame välja vajalikud sotsiaalteenused kogu valla piires – eakate 

päevahoid, toetatud elamise teenus, jne. 

• tasume valla elanikele õendusabi teenuse omaosaluse Elva haiglas 

• võimalus kasutada õpilastel valla bussi spordivõistlustele käimiseks ja 

eakatel ekskursioonidel 

 

Huvitegevus ja kultuur  

• 1 tasuta huviring igale lapsele  

• valgustatud suusa- ja kepikõnni rada Elvasse 

• laiendame välisspordiväljakute treeningu aparaatide arvu, ka puuetega 

inimestele 

• rajame igal aastal ühe uue või renoveerime vana laste mänguväljaku 

• korrastame Elva skatepargi turvaliseks võistluspaigaks 



• loome valla erinevatesse randadesse uusi vaba aja tegevusi  

• tunnustame parimaid valla kultuuri-, haridus- ja sporditöö eestvedajaid 

• muudame valla raamatukogud kogukondade keskusteks 

• ehitame valmis ujula/spordihoone, sobivaks ka puuetega inimestele 

Linnaruum ja turvalisus 

• viime ellu Elva linna keskuse planeeringu 

• muudame Elva metsapargi korrastatuks ja meeldivaks inimeste vaba aja 

veetmise kohaks 

• loome arhitektuuri preemia ajaloolises arhitektuuristiilis hoonete 

taastamiseks 

• korrastame kalmistud ja loome Elva linna kalmistule urnimatuse võimaluse 

• tagame eakatele ahiküttega majadesse vingugaasi anduri valla poolt,  

• anname häirenupud sageli abi vajavatele eakatele 

• laiendame linna turvakaamerate võrgustikku liites sellega kogu valla 

võrgustiku  

• toetame kogu vallas abipolitseinike rakendamist 

 

Tagame kaasrahastuse nii kodanikualgatuse korras tekkinud 

tegevusprojektidel avalikus sektoris (sport, kultuur, tervis, haridus, 

sotsiaal, huviharidus,jne.) , kui ka riiklikele investeerimis projektidele. 

 


