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Teeme jaanituled ohutuks

Hakka lõkkevalvuriks!
Tänavu soovitatakse tähistada jaanipäeva pere ja

aseme ümbruses ei oleks süttivat
materjali,“ lisab Tammiksaar.
Lõkkevalvuri kampaania toimub
kolmandat aastat, mullu registree
rus lõkkevalvuriks 437 inimest.

lähedaste seltsis. Selleks, et jaanilõke oleks ohutu,
kutsub Päästeamet üles leidma igale jaanitulele
lõkkevalvurit.

Meelespea jaanilõkke
valvurile:

E

t jaanipäev jääks meelde
toreda päevana, 
tuleb
silmas
pidada
kõiki
tuleohutusnõudeid ning
selle eest saab hoolitseda lõkke
valvur. Oma ohutu jaanituli regist
reeri a adressil jaanituli.geoape.com
ning kõikide registreerunud lõkke
valvurite v
ahel läheb loosi pea
auhinnana kvaliteetne söegrill ja
lisaauhindadena kolm tulekustutit.
„Jaanilõkke valvuri ülesanne on
kanda hoolt selle eest, et lõke oleks
tehtud ohutult ja tule tegemisel jär
gitaks tuleohutusnõudeid. Lõkke
valvur hoiab silma peal ka sellel, et
jaanipäevalised järgiksid ohutus
nõudeid ning kui tähistamine
lõppeb, kustutab valvur ka lõkke,“
selgitab Päästeameti ennetus
töö
osakonna ekspert Sandra Tammik
saar. „Kuna tänavu teevad inimesed
jaanilõkkeid ilmselt tavapärasest
rohkem ka koduaias, suvilas ja maa

REGISTREERI END
LÕKKEVALVURIKS.

Foto:
Bigstock

kodude juures, tasub olla eriti hoo
las ja tähelepanelik, et tuli ei väljuks
kontrolli alt. Kindlasti peab arvesta
ma tuule suuna ja tugevusega ning
tuleb hoolitseda selle eest, et lõkke

» Registreeri end oma jaanipäeva
lõkke valvuriks ja märgi kaardile
oma ohutu lõke aadressil: jaani
tuli.geoape.com;
» hoia kindlasti käepärast laetud
mobiiltelefon, et saaksid vajadu
sel numbrilt 112 abi kutsuda;
» alla meetri suuruse läbimõõduga
jaanilõke tee hoonest vähemalt 8
meetri kaugusele, üle meetri suu
ruse läbimõõduga lõke olgu hoo
nest vähemalt 15 meetri kaugu
sel. Metsast olgu lõkke kaugus
vähemalt 20 meetrit;
» jaanilõke tee selleks ettevalmis
tatud mittepõlevale pinnasele
ning hoia lõkkeaseme ümbrus
süttivast materjalist puhtana.
Lõkkes tohib põletada vaid pu
hast (immutamata) puitu ning
pappi ja paberit;
» tuld võib teha tuulevaikuses või
nõrga tuulega (tuule kiirus alla

Elva linnasüdame avamine
toimub 11. juulil

E

lva uue linnasüdame
avamine toimub 11.
juulil algusega kell 11
ning sündmusele on oodatud kõik huvilised.
Linnasüdame pidulikul ava
misel tänatakse projektiga seo

tud inimesi ning kõiki kohal
olijaid ootab ka muusikaline
üllatus.
Elva
linnasüdame
aja
kohastamise tööd lõppesid
2019. aasta detsembris ning
esialgu oli linnasüdame ava

mine plaanitud selle aasta
maikuusse. Eriolukorra 
tõttu
ei olnud võimalik väljakut
maikuus avada ning seetõttu
toimub avamine 11. juulil kell
11. Samal päeval toimub ka Elva
kohvikutepäev.

5,4 m/s). Jälgi ka tuule suunda,
et sädemed ei lendaks põlev
materjalidele või et lõkkesuits ei
häiriks naabreid;
» jaanipäevatunde ja hea meeleolu
loomiseks piisab ka väiksest lõk
kest. Tähtis ei ole lõkke suurus,
vaid meeleolu, mida lõke loob;
» nii lõkke tegemisel kui ka gril
limisel hoia käepärast esmased

kustutusvahendid, nt pangetäis
vett, liiva või tulekustuti;
» tuld ei tohi jätta 
järelevalveta,
isegi mitte hetkeks. Lõkke
valvurina kanna hoolt selle eest,
et tuli saaks kindlalt kustutatud;
» lõkete tegemise, grillimise ja
muude tuleohutusalaste küsi
mustega võib helistada pääste
ala infotelefonile 1524.

22. juunil on vallavalitsus
avatud kella 13ni

E

smaspäeval, 22. juunil on
Elva Vallavalitsus avatud
kell 8–13.
23.–24. juunil on vallavalitsus
suletud.
Ajal, mil vallavalitsus on sule
tud, on dokumente võimalik tuua

Elva vallavalitsuse ees asuvasse
postkasti või saata need e-aadressil
elva@elva.ee.
Soovime kõigile head võidu
püha ja rahulikku ning turvalist
jaanipäeva!
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Elva valla kauni kodu
konkurss tuleb taas
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Elva vallavalitsus kutsub

kompleks, kauplus, vaatetorn
jms);
» Kaunis avalik ruum (loodus
kaunis koht, supelrand, spordi
väljak, avalik park või väljak
vms).

kõiki aktiivseid elanikke
märkama Elva vallas
asuvaid kauneid kodusid,
hooneid ja avalikku

Konkursi tulemused avalikustatak
se Elva valla kodulehel, Elva valla
lehes, Facebooki lehel ning valla
äpis. Parimaid kodusid tunnus
tatakse Elva valla kogukondade
tunnustamise üritusel 2020. aasta
sügisel ning kategooriate võitjad
esitatakse „Eesti kaunis kodu 2021"
maakondlikku vooru.
Anna meile kaunist kodust
teada hiljemalt 31. juuliks e-aadressile elva@elva.ee märgu
sõnaga „Kaunis kodu" saates meile kauni kodu foto, selle
omaniku e-aadressi ning telefoni

numbri, et saaksime oma külla
tulekust ette teatada. Teavita ka
omanikku tema kandidatuuri üles
seadmisest.

ruumi ning esitama neid
„Elva valla kaunis kodu
2020" konkursile.

K

andidaate saavad esitada
kõik Elva valla elanikud
ja külalised. Objektide
hulgas võivad olla nii
hooned kui ka rajatised sh platsid,
puhkealad jms.
Konkursile saab kandidaate esi
tada neljas järgnevas kategoorias:
» Kaunis kodu ja aed (tradit
siooniline talumaja, linnamaja,
suvila, paarismaja ja ridaelamu);
» Kaunis kortermaja (korrus
maja või korrusmajade kogum);
» Kaunis ehitis (ühiskondlik
ehitis s.o rahvamaja, koolimaja
vmt, tööstushoone või hoonete

Foto: Jaanika Saar

ELVA VALLA KAUNIS KODU 2019 VÕITJA – LIIA JA
ENDEL TILGARI KODU.

Lisainfo:
Jaanika Saar, tel 5348 1114 või
jaanika.saar@elva.ee

Elva Elamusfestival ootab kõiki ettevõtjaid
oma tooteid ja teenuseid tutvustama

K

olmas Elva Elamusfes
tival toimub 22. augus
til Verevi järve ääres. Sel
korral laieneb festivali prog
ramm ning peale Elva valla et
tevõtjate saavad tutvustada oma
tooteid ja tegevusi ka teised Tar
tumaa valdade ettevõtted. Elva
Elamusfestival loob suurepära
se võimaluse turunduseks ning
oma ettevõtte laiemaks tutvus
tamiseks. Kõikidel asutustel on
võimalus osaleda tasuta Tartu
Ärinõuanda koolitusel, mis on
Elamusfestivali
ettevõtjatele
suunatud ning avaneb võima
lus tutvustada oma ettevõtet ka
Tartu kesklinna rajataval Auto
vabaduse puiesteel Elva Elamus
festivali alal.
Peale ettevõtjate messi toi
mub laste- ja noorteala huvite
gevuse mess, kus tutvustavad

KÕIKIDEL
ELVA VALLA
ETTEVÕTETEL
ON VÕIMALIK
LÄBI ERINEVATE
ELAMUSTE
TUTVUSTADA
OMA TOOTEID
JA TEENUSEID.
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lva vallavalitsus müüb
avalikul kirjalikul enam
pakkumisel tootmispiir
konnas asuva kinnistu aadres
siga Ringtee 15, Rannu alevik,
Elva vald (66601:008:0096),
sihtots
tarve 100% tootmis
maa, suurus 2507 m². Kinnis
tul asuvad Pärnamäe puurkaev
(PRK 0006753, sanitaarkaitse
ala 30 m) ja pumbamaja (EHR
104036698, ehitisealune pind
24 m²). Olemas on toimiv
elektriühendus 3x380 A (60A).
Kinnistu enampakkumise müügihinna algsuurus on
5 000 eurot. Avaliku kirjaliku
enampakkumise
tingimus
tega saab tutvuda Elva valla
veebilehel
elva.ee/vallava
ra-muuk ning tutvustavaid
pilte leiab www.kv.ee.
Vormikohane
avaldus
enampakkumisel osalemiseks koos lisadokumentidega tuleb esitada kirjalikult
kinnises ümbrikus (märkega „Ringtee 15 pakkumus“)
hiljemalt 26. juunil kell 9
Elva vallavalitsusele, aadressil
Kesk 32, 61507 Elva linn. Kirja
võib saata tähitult, lihtpostiga
või panna käsipostiga valla
maja trepil asuvasse postkasti.
Enampakkumise tagatis
raha 500 eurot tuleb tasuda
hiljemalt 26. juuniks.
Avalduse esitamisel tuleb
kasutada Elva vallavalitsuse
koostatud vormi, mis asub
aadressil
elva.ee/vallavaramuuk.
Lisainfo:
Terje Korss, tel 53020888,
terje.korss@elva.ee
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SURNUAIAPÜHAD
» 21. juuni 13–14
Sikamäe kalmistu

erinevad Tartumaa spordiklubid,
noorte keskused, huvikoolid jt
oma huvitegevuse võimalusi.
Peale selle on kultuuriprogramm
lausa kolmel laval. Samuti kor
raldatakse messil konkursse ja
võistlusi. Taas toimub eelmisel
aastal menukaks osutunud kü

lastajamäng Bingo, kus osalejate
vahel loositakse välja auhindu,
mille on välja pannud Elamusfes
tivalil osalevad ettevõtted. Mess
toimub kella 13–18, misjärel al
gab õhtune kontsertprogramm
Verevi järve rannaplatvormil.
Õhtuse kontserdi peaesineja on

Svjata Vatra ning õhtu lõpetab
ilutulestik.
Mess on kõigile tasuta!
Kõik ettevõtjad, aga ka huvi
tegevuse pakkujad, kes soovivad
messile tulla, võtke ühendust kul
tuurispetsialist Margit Kingiga,
tel 5855 3137, margit.kink@elva.ee

» 23. juuni 11–12.30
Elva kalmistu
» 24. juuni 11–12.30
Rõngu kalmistu
» 24. juuni 14–15
Rannu kalmistu
» 24. juuni kell 11
Puhja kalmistu
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Elva valla bussiringid
alustasid taas sõitu
Juuni algusest alustasid Elva valla bussiringid taas sõitu. 2. juunist lisandus ka
uus bussiring "Aakre tururing", mis viib soovijaid Rõngu turule.
Aakre tururing sõidab igal
teisipäeval ning selle graafik on
järgmine:
7.30 Rõngu – Ametimäe –
Prakli – Kasumetsa –
8.00 Aakre – Undi – Rõngu.
Tagasisõidu algusaeg kokku
leppel bussijuhiga.

Rannaküla – Lõve teeots –
Paaslangi – Koruste – Rõngu.
Kaks korda kuus, iga kuu esime
sel kolmapäeval ja eelviimasel
neljapäeval sõidab buss Elva,
marsruudil:
8.35 Rannaküla – 8.50 Val
guta – 9.00 Teedla – 9.05
Tammiste – 9.10 Uderna kool
– 9.20 Elva. Tagasisõiduga
alustatakse kell 12.00.

Jätkatakse aastaid toimunud
Rannaküla tururingiga, mis sõi
dab igal teisipäeval Rõngu turule.
Graafik on järgmine:
8.10 Rõngu – 8.20 Limnoloo
gia bussijaam – Rannaküla –
8.30 Valguta – Lõve teeots –
Paaslangi – Koruste – Rõngu.
Tagasi 11.30 Rõngu bussijaam
– Tilga – Kirepi – Teedla
– Valguta – Limnoloogia –

Igal neljapäeval sõidab vallabuss
Puhja piirkonnas.
9.45 Puhja teenuskeskus –
9.50 Järvaküla – 9.55 Kop
li – 10.00 Puhja. Tagasi 11.15
Puhja – Mäeselja – Järvaküla
– Aruküla – Puhja;

10.05 Puhja kauplus – 10.15
Saareküla – 10.20 Poriküla
– 10.25 Nasja – 10.30 Puhja
kauplus. Tagasi 12.30 Puhja
– Leegi – Nasja – Poriküla –
Saareküla – Vihavu – Puhja;
10.32 Puhja kauplus – 10.35
Mõisanurme – 10.40 Võsive
re – 10.43 Ridaküla – 10.45
Ulila – 10.47 Karjääri – 10.50
Rämsi – 11.10 Puhja kauplus.
Tagasi 13.00 Puhja – Rämsi
– Karjääri – Ulila – Ridaküla
– Võsivere – Kaimi – Mõisa
nurme – Puhja.
Lisainfo:
Terje Korss, vallavaraspetsialist
terje.korss@elva.ee või
tel 5302 0888

Eesti noorsooteater toob sel suvel
vaatajateni pöörase röövlimürgli
„Röövel Hotzenplotz”

O

tfried Preussleri jutustuse
põhjal tõi Mirko Rajas lavale
tempoka kogupereloo.
Rändtrupp sõidab vankriga linnast
linna ja etendab lugu hirmuäratavast
Hotzenplotzist, kasutades rütmipille ja
lennukat fantaasiat.
On üks väike linnake, kus elavad
sõbrad Kasperl ja Seppel. Kõik on
imehästi seni kuni ühel päeval pää
seb vabadusse kohutav röövel ning
linnaelanike suur hirm Hotzenplotz,
kes istus pristimajas luku taga. Röö
vel pistab Kasperli vanaema majas
nahka kõik praevorstid ja hapukap
sad. Sõbrad seda asja juba nii ei jäta –
alatu vorstivaras tuleb kinni nabida!
Röövlijahi ajal vahetatakse maske ja
rolle, nii et keegi ei pruugi olla see, kel
lena alguses paistab.
Augustis antakse etendusi vaba
õhulavadel üle Eesti. Elva lauluväljakule veereb teatrivanker 6. augustil
kl 18. Piletid juba saadaval! Eelmüük
Piletilevis.

LÜHIDALT

Uus ametnik Elva
vallavalitsuses

A

ndres Maikov asus tööle ehitus
spetsialisti ametikohale.
Ehitusspetsialisti ülesanne on
ehitusalase tegevuse korraldamine Elva
vallas. Ehitusspetsialist kontrollib ehitusja kasutuslubade, kirjalike nõusolekute
ANDRES MAIKOV.
ning projekteerimistingimuste taotlu
seid ja vormistab vastavaid lube. Samuti teostab ehitusspetsialist
ehitusjärelevalvet.
Andres omab varasemat töökogemust hoonete energiatõhususeja projekteerimise valdkonnas.
Kontakt: andres.maikov@elva.ee või tel 7309 895.

Mesika tänava kergliiklustee
ehitus algab juunis

E

lva vallavalitsus sõlmis Käärdi aleviku Mesika tänava
kergliiklustee ehitamiseks töövõtulepingu ettevõttega
KV Infra OÜ. Ehitustööd algavad juuni teises pooles.
Ehitustööde käigus ehitatakse ligi 1 km kergliiklusteed ning
ehituse kogumaksumus on 273 170 eurot. Kergtee valmib hiljemalt
selle aasta septembris.
Ehitusjärelevalvet teostab objektil Tarindiproff OÜ. Projekti
rahastab Riigi tugiteenuste keskus ja Elva vallavalitsus.
Loe rohkem projekti kohta: elva.ee/mesika-kergtee
Lisainfo: Kristjan Vilu, taristuspetsialist
kristjan.vilu@elva.ee

Vallavalitsus algatas
Mesika 32 kinnistu
detailplaneeringu

E

lva vallavalitsuse 2. juuni istungil algatati Kalme külas Me
sika 32 kinnistu detailplaneering. Eesmärk on kehtiva detail
planeeringuga määratud krundi kasutamise sihtotstarbe
muutmine elamumaaks ning ehitusõiguse saamine elamu püstita
miseks. Detailplaneeringuga tehakse ettepanek muuta 2007. a keh
testatud Käärdi kinnistu detailplaneeringut Mesika 32 krundi osas.
Algatatud detailplaneering on kooskõlas Rõngu valla üldplanee
ringuga. Detailplaneeringu algatamise lähtedokumentide ja alal
kehtiva detailplaneeringuga on võimalik tutvuda www.elva.ee/et/
detailplaneeringud.
PUNASE
JOONEGA ON
MÄRGITUD
MESIKA 32
KRUNDI PIIRID.
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Elva lasteaed Murumuna
pälvis Rohelise lipu
Elva lasteaeda Muru

riigilistes
ja
rahvusvahelistes
keskkonnakampaaniates ja -projek
tides. Maailmakoristuspäeval käidi
oma kodulinna prügist puhtamaks
tegemas ning teemat käsitleti sü
vendatult õppetegevustes. Sooja
kampsuni päeval riietuti soojades
se kampsunitesse, alandati rühmas
olevat õhutemperatuuri, 
räägiti
kliima soojenemisest, vaadati
temaatilisi videoid ja m

 eisterdati
vahvaid kampsuneid. Kasvatati
taimi, tehti kotikomposti, koguti
elevantidele kõrvitsaid ning osaleti
mitmetes heategevuslikes aktsioo
nides.

muna tunnustati 5.
juunil rahvusvaheliselt
tunnustatud öko
märgisega – Rohelise
lipuga.
KRISTIINA JURKEN
ELVA LASTEAED MURUMUNA,
ROHELISE KOOLI TÖÖGRUPI
JUHT

R

oheline lipp antakse välja
haridusasutustele, kes on
välja kujundanud kesk
konnahariduse strateegia,
järgivad seda oma õppetöös, maja
haldamisel ja kogu tegevuse korral
damisel. Peale laste ja õpetajate on
kaasatud keskkonnategevustesse
ka lapsevanemad ja kõik haridusasutuse töötajad.
Murumuna lasteaed on Rohelise
Kooli programmis osalenud kaks
õppeaastat. See on ülemaailmne
programm, milles osaleb ligi 53 000
kooli 67 maalt. Programmi juhib
Taani organisatsioon Foundation
for Environmental Education (FEE),
mille eesmärk on keskkonnahari
duse abil edendada jätkusuutlikku
arengut. Eesti Programmi juhib
Eesti Looduskaitse Selts (ELKS), ol
les FEE täieõiguslik liige. Rohelise

Keskkonnasõbralikud
aktsioonid

ELVA LASTEAED MURUMUNA ESIUKSE EES LEHVIB
NÜÜD UHKE ÖKOMÄRGIS - ROHELINE LIPP.

Kooli programmi koordinaator Ees
tis on Tartu Loodusmaja.

Muututud on
keskkonnateadlikumaks
Programmis osalemine on muut
nud lasteaia keskkonna alase tege
vuse süsteemsemaks ja eesmärgi
pärasemaks. Kasutades strateegia
seitset sammu, on loodud täiskas
vanute ja laste keskkonnatöörühm,

Foto: Liis Org

korraldatud keskkonnaülevaatus,
koostatud on tegevuskava, toimu
nud on monitooring ja hindami
ne. Iga aasta on läbitud vähemalt
kolm teemat keskkonnast, mille
tegevused on seotud 
õppekavaga.
Peale selle on loodud blogi ning
järgitakse

lasteaia
keskkonna
põhi
mõtteid ja kaasatakse lapse
vanemad.
Osaletud on erinevates üle

Elva Südaööjooks
toimub virtuaal
jooksuna
Elva Südaööjooks toimub kaugosalusega ehk
virtuaaljooksuna ajavahemikus 15.–28. juuni.

O

salejad saavad kümne
kilomeetrise distantsi
läbida enda valitud
kohas ja ajal. Jooks on võima

lik sooritada ka ametlikul tras
sil, kuid palutakse vältida lähi
kontakte teistega. Lastejookse ei

LÜHIDALT

toimu. Registreerimine jooksule:
elvasüdaööjooks.ee.
Jooksu tulemus tuleb 
saata
pulsikella või nutirakenduse
näidu näol korraldajatele ning

osalejamedal, mis sel aastal
kujutab 

aasta looma nahkhiirt,

ELVA SÜDAÖÖJOOKSU
MEDAL 2020. AASTAL.

saadetakse peale võistlust postiga
koju. Tulemuse, koos konkreetse
jooksu lingiga, foto või ekraani
tõmmisega saate üles laadida
keskkonda goandrun.eu, misjärel
teie tulemus lisatakse võistlus

Lasteaiasiseselt on algatatud mit
meid aktsioone, näiteks PataRein
kogub koridoris patareisid, Paberi
Hunt paberit ja pakendid kogutakse
muust prügist eraldi. Hoogustunud
on erinevad teemanäitused: ,,Jahi
trofeed“, ,,Tibud ja linnu
munad“,
,,Leidlik taaskasutus“ ja ,,Bakterid“.
Kaks aastat on korraldatud foto
konkurssi ,,Märka märtsi“, kuhu
on saabunud väga palju ilusaid
looduspilte Elva vallast.
Lapsed, lapsevanemad ja õpeta
jad on muutunud keskkonnaalas
tel teemadel teadlikumaks ning on
hakatud ,,rohelisemalt“ mõtlema.
Lasteaed on lipu üle väga õnne
lik ning tunnustus annab jõudu ja
motivatsiooni edasi tegutseda.

protokolli. Tulemuse õigsuse eest
vastutab iga osaleja ise ning selle
lisamine käib “aus mäng” põhi
mõtetel.
Jooksu originaalrada stardi
ja finišiga Elva Kultuurikeskuse
parklast pannakse üles jooksu
ajaks 15.–28. juuni. Sel ajavahemi
kul on võimalik jooksu sooritada.
Osalema oodatakse kokku 1000
jooksjat ja kõndijat. 
Võistluse
osavõtutasu on kümme eurot.
Osalustasudest toetatakse TÜ
Kliinikumi Lastefondi.
Oma tulemus tuleb sisestada
hiljemalt 28. juuniks.
Lisainfo: Marek Pihlak, 529 5564,
marekpi@hotmail.com

FILMITEGIJAD
OTSIVAD STSEE
NIDE FILMIMISEKS
KORTEREID
HELLENURMES
JA RÄMSIS
Stellar Film otsib seoses
Eesti uue mängufilmi
"Tagurpidi torn" võtete
ga erinevaid kortereid
Hellenurmes ja Rämsis.
Soovitakse leida korterid,
et seal sel suvel augustis
ja septembris filmida
mõned stseenid, mis
toimuvad peategelaste
kodudes.

K

ui omate Hellenurmes
või Rämsis sobivat
korterit, siis palutak
se ühendust võtta e-aadressil
stellar@stellar.ee või helista
da 5825 7623. Sellelt e-aadres
silt ja telefonilt saate küsida
ka lisainfot.
"Tagurpidi torn" räägib
10-aastase Kristjani kambast,
kes trotsib kõiki ohte ja keel
de, et säilitada oma mängu
maa – vana lagunenud toot
miskompleks. Ühel päeval
juhtub kompleksi valvuriga
õnnetus. Kui ühise eesmär
gi nimel otsustatakse valvur
pantvangiks jätta, leiab Krist
jan ennast karmist vastassei
sust oma parimat sõpradega.
Filmi režissöör on Jaak Kil
mi, kelle käe all on valminud
mängufilm "Sangarid" ning
sellel talvel linastuv lastefilm
"Jõulud džunglis".
Peale Hellenurme ja Rämsi
huvitavad filmi
tegijaid veel
ka Koosa ja Melliste korterid.

HELLENURME
VESKIJOOGA

J

uuli ja augusti esmas
päevadel toimub tradit
siooniline Hellenurme
veskijooga algusega kell 18.30.
Joogat tuleb õpetama Püha
järevalt pärit jooga instruk
tor Marika Kapp. Hind: 7 euro
/ 1 kord. Trennid toimuvad
Helle
nurme vesiveskis. Lisa
info: mae@veskimuuseum.ee,
52 05 142
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Elamusterohke suvi
Rõngu rahvamaja seltsis

Sumedad suveõhtud
ootavad külla
Juulis alustab rahvamaja taas
sumedate suveõhtutega terrassil.
Juba 10. juulil võib mõnusa suve
õhtu mööda saata ansambel Q
 valda
saatel. Täpsem info Rõngu rahva
maja Facebooki lehel.
Ühtlasi toimuvad Tegusad Teisi
päevad, mis on suunatud piirkonna
noortele. Noorteürituste sari saab
avapaugu 7. juulil, kus suveterrassi
lavale astuvad Ropz x Denu$ion.
Igal teisel teisipäeval muutub
rahva
maja sisehoov noortealaks,
kus toimub midagi igale maitsele.
Külla on tulemas ka Vabadussport
oma slackline ja parkuuri õpitoaga.

Päevane laager noortele

RÕNGU RAHVAMAJA NAUDIB MEELEOLUKAT SUVE 2 + 2 REEGLIT JÄRGIDES.

Sel suvel korraldab
Rõngu rahvamaja eri
nevaid põnevaid üritusi
kõikidele huvilisele. Saab
nautida nii sumedaid
suveõhtuid kui ka
aktiivseid päevaseid
tegevusi.

MARI-LIIS VANAISAK
RÕNGU RAHVAMAJA
JUHATAJA

R

õngu rahvamaja avas 29.
mail ametlikult oma You
tube’i kanali otsesaatega
„Vahva rahva õhtusaade“. Saadet
on võimalik järgi vaadata samuti
Youtube’i keskkonnast. Uus suvine
saade on rahvamaja kanalilt nähtav

Foto: erakogu

otseülekandena juba 19. juunil
algusega kell 19.30.
Otsesaade läheb sel korral eet
risse Võrtsjärve kaldalt, Rannakü
last. Räägime ettevõtlusest, meele
lahutusest, vabatahtlikust päästest
ning saatejuhtidel on külalistele
varuks uued põnevad väljakutsed.
Samuti oodatakse mõtteid ja
ettepanekuid kolmanda otsesaate
külaliste osas e-aadressile mariliis.
vanaisak@elva.ee.

E-Selver jõuab Elva
ja Nõo elanikeni
Selveri Tartumaa kojuveopiirkond sai juurde suure
tüki maad – teenust hakatakse osutama nüüd ka Elva
linnas ning Elva ja Tartu senise teeninduspiirkonna
vahelisel alal.

1.

juunist lisandusid e-Sel
veri senisele teenindus
piirkonnale Nõo, Elva,
Tõravere, Vellavere, Käo, Kalme,
Rõhu jt piirkonnad.
„Aina kasvav vajadus e -Selveri
teenuse järele andis 
võimaluse
teenusepiirkonda
Tartumaal
laiendada. Nüüd saavad Selveri
e-poe mugavust nautida ka Elva
ja Nõo elanikud. Eesti suurim

e-toidupood on Tartumaal nüüd
kättesaadav rohkem kui 120 000
elanikule. Tellimused paneme
nüüd kokku Tartu Anne Selveris.
Iga Tartu elaniku e-poe tellimus
annab seega tööd Tartu enda
inimestele, kes kaupu komplek
teerivad ja ka kodudesse kohale
toovad," ütles Selver AS-i juhatuse
liige Kristi Lomp.
Esitades tellimuse päeva esi

E-SELVERI TEENUS
NÜÜDSEST KA ELVAS.

meses pooles, saab kaubad kätte
juba samal päeval kas kulleriga
koju kätte või väljastusega kaup
luse infoletist. Kliendi eest kokku
pandud tellimuse komplekteeri
mistasu on 2 eurot, kulleriga koju
tellimine maksab 4,90.

Esmakordselt pakub Rõngu rahva
maja koostöös huviringide juhen
dajatega päevast laagrit lastele.
Juuli kolmandal nädal ootab lapsi
iga päev kell 10–17 teguderohke
päevakava. Laagris mängitakse,
kokatakse, tehakse trenni, meister
datakse, õpitakse loodust tundma,
võisteldakse ja vaadatakse kino.
Ühel päeval tuleb külla must
kunstnik ja terve ühe päeva mat
katakse looduses. Matka korraldab
Looduse Õpituba. Laagri nädal (5
päeva) maksab 75 eurot lapse kohta.
Oodatud on 7–15 aastased lapsed.
Iga päev pakutakse lastele sooja
lõunat ja mõnusaid vahepalasid.
Iga laps saab kingiks laagri särgi.
Registreerumiseks ja lisainfo saa
miseks kirjuta koskteele@gmail.
com. Laagris on 20 kohta.

E-Selveri kliendil on võima
lus ka tellimuse teekonda jäl
gida. Kohe, kui kaup on kokku
pandud, bussi tõstetud ning see
hakkab kauplusest kliendi poole
liikuma, hakkab ka klient kaardil
liikuvat bussi nägema. Kaardi link
saabub koos tellimuse kinnituse
ja arve-saatelehega. Kaart uueneb
iga 20 sekundi järel.
E-Selveri klientidel on v
 õimalus
tellimust tehes valida, kas kaup
pakitakse kile- või paberkotti.
Pakendisoovist tuleb märku anda
tellimuse ostukorvi vaates, täites
tärniga kastike „Soovin, et kilekoti
asemel pakendatakse tooted pa
berkotti". Kilekott jääb aga paken
dina kasutusse sügavkülmutatud
toodete puhul, millele otsitakse
samuti keskkonnasäästlikumat
alternatiivi.
Peale laia valiku toidu- ja

LÜHIDALT
PUHJAS HAKKAB
ÜHISVEEVÄRGI
TEENUST
PAKKUMA AS
EMAJÕE VEEVÄRK

A

S Emajõe Veevärk
annab teada, et oman
das 19.05.2020 OÜ-lt
Peat Mill Puhja aleviku ühis
veevärgi ja -kanalisatsiooni
taristu. Lähtuvalt 28.01.2019
Elva vallavolikogu otsuse nr
1-3/106 punktile 2 on AS Ema
jõe Veevärk määratud Elva val
las, seal hulgas Puhja alevikus,
vee-ettevõtjaks talle kuuluval
ühisveevärgi ja -kanalisatsioo
ni taristul.
AS Emajõe Veevärk alustab
eelmainitud piirkonnas vee
teenuse pakkumist alates 1.
juulist 2020.
Vastavalt
Konkurentsi
ameti 4.06.13 tehtud otsusele
nr 9.1-3/13-011 kehtestas AS
Emajõe Veevärk teeninda
tava piirkonna elanikele ja
ette
võtetele ühisveevärgi ja
-kanalisatsiooni teenuste hin
nad alljärgnevalt:
» Veeteenus: 1,219 €/m3
(km-ta); 1,463 €/m3 (km-ga)
» Kanalisatsiooniteenus:
1,542 €/m3 (km-ta); 1,850 €/
m3 (km-ga)
AS Emajõe Veevärk

tööstuskaupu toob e-Selver koju
kätte ka suured kodutehnikad
nagu külmkapid, pesumasinad,
telerid ning ka mängukonsoolid.

Kuidas osta?
» Logi Partnerkaardiga k
 liendina
e-Selverisse (selver.ee) või
alusta ostmist külalisena;
» broneeri kauba kättesaamise
aeg ja koht;
» vali kaubad välja ja lisa need
ostukorvi;
» kontrolli ostukorvi sisu ja
maksa internetipangas;
» tule broneeritud ajal kaupadele
järele või võta need kullerilt
vastu enda valitud kohas
(kulleriga tellimise võimalus
on saadaval vaid e-Selveri
teeninduspiirkonnas).
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NATTY PÄHKLIVÕID.

BIRCH LAGOONI KASEMAHLAD.

EELISTA KOHALIKE KASVATAJATE KÖÖGI- JA JUURVILJU.

Foto: Bigstock

LAARI TALU MAASIKAD.

Tunne Elva elamust!
Juunis saab hoo sisse kohalike tootjate ja teenusepakkujate toetuseks loodud
kampaania „Tunne Elva elamust!“, mille eesmärk on kutsuda Elva valla inimesi
tarbima kohalike tootjate toodangut ning kasutama kohalikke teenuseid.
Oleme kokku pannud ülevaate Elva vallas ja lähipiirkonnas tegutsevate
(väike)tootjate, kalurite ja toitlustusettevõtjate kohta, kelle toodangut ja
teenuseid tarbides toetad kohaliku elu arengut. Samuti leiad ideid, kus pidada
sünnipäeva või kuhu niisama nädalavahetusel mõnusalt aega veetma minna!
Köögi- ja juurviljad
» Eha Puidak FIE (maasikad, juu
rikad, lilled) tel 5881 0610, eha.
puidak@mail.ee
» Juurviljaekspress (kodumaised
juurviljad, tegutseb Nõo vallas,
teostab kojuvedu ka Elva vallas)
juurviljaait.ee
tel 5373 0607,
» Kenaste talu (tomati-, kurgija paprikataimed, maasikad,
kartulid, porgandid, kapsas, till,
hernes, küüslauk, uba, spinat,
oblikas, kaalikas) tel 5649 2713,
kristina.jaanikesing@gmail.com
» Koni talu toodete OÜ (kartul,
porgand, punapeet; pakub Elva
valla piires kojuveoteenust)
Toomas Tehvand, tel 529 3251,
toomaskoni@hot.ee

» Liivaku Põld OÜ (kartulikasva
tus, pakuvad kojuveoteenust)
Andres Jaanson tel 502 9448,
Uno Rootsmaa tel 5300 4970,
andresjaanson@hot.ee

» Kanarbiku veinitalu OÜ (kodu
veinid, pakub kohapeal ka veini
de degusteerimist) Meelis Kask,
tel 5345 4169, kanarbikuveinita
lu@gmail.com

» Marju Pahva FIE (kartuli
kasvatus, kojuvedu Elva valla
piires) tel 5399 7397,
marjupahva@hot.ee

» Voldi Pruulikoda (käsitööõlled)
voldi.ee
tel 505 7710,

» Tarmo Põld OÜ (kapsas, kõr
vits, kurk) Tarmo Tuvikene tel
53942819, tamopold@hot.ee

» Aivar Kärp FIE (kalapüük) tel 514
0022, aivar.karp@mail.ee

Kohalik joogipoolis
» BirchLagoon OÜ (kasemahla
joogid) tel 525 1588,
birchlagoon.ee
» Järiste veinitalu (eestimaine
vein ja siider) tel 5373 0607,
jaristeveinitalu.com

Värske kala
» Erich Kalandus OÜ (kalapüük)
Erich Saaremaa, tel 510 2582,
erichmatkad@hot.ee
» Järvekala OÜ (kalapüük) tel 521
8718, aasatiiu@hot.ee
» Jüri Zirk FIE (kalapüük) tel 525
1269, kristiina.zirk@emu.ee
» Kiviranna OÜ (kalapüük) tel 529
kiviranna.ee
8561,

ELVA KEEGEL JA RESTO.

» Piirikivi talu OÜ (kala, maa
sikad, vaarikad) tel 5686 7902
www.facebook.com/
PiirikiviTalu/

» Mareile tordid (tordid, magusad
küpsetised) tel 5836 0884,
www.facebook.com/
Mareiletordid/

» Ruusaku talu (mahe kana
munad, kala, mesi) Jevgenia
Piiroja tel 520 1663,
Jevgenia.ruusaku@gmail.com

» Pagarimoor/Angelika Saad
järv FIE (tordid, väikekoogid,
www.
kringlid) tel 5347 0857,
facebook.com/angelikasaadjarv/

» Uuno Piir FIE (kalapüük) tel
517 4924

» Pärna pagar OÜ (pagari- ja
kondiitritooted) tel 5649 9475,
terjetinask@gmail.com

» Võrtsukala OÜ (kalapüük)
tel 5382 6762,
vortsjarvekalad@hot.ee

Koogid, tordid, küpsetised
ja muud pagaritooted
» Elwa pagar OÜ (küpsetised) tel
5564 4350,
www.facebook.
com/ElwaPagar/
» Helina tordid (tordid,
kringlid, koogid) tel 525 6772,
helyna03@hot.ee
» Hellenurme veskimuuseum (leib
ja leivalaadsed tooted: sepik,
karask, jahu, eesti-ciabatta) tel
520 5142,
veskimuuseum.ee
» Jaana Hendrikson FIE
(saiakesed, küpsised, kringlid)
tel 5343 4086,
jaana.hendrikson@gmail.com
» Karima Elva OÜ (küpsised,
koogid, tordid, saiakesed) tel 745
karima.ee
6150,
» Kataköök OÜ (koduleivad,
tordid, koogid, võileivatordid,
suupisted) tel 5623 7060,
www.katakook.ee

» Rõngu pagar (pagaritooted,
tordid, koogid, küpsised) tel 745
rongupagar.ee
9369,
» Tordikata OÜ (tordid) tel 5332
www.facebook.com/
8870,
TordiKata/

Marjad, moos, mesi,
mahl
» Aakre aed (mesi, õunamahl,
mustsõstar, õunad) tel 520 6583,
aakreaed.ee
» AS Bacula (Aakre moosid, mah
lad, siirupid) tel 5556 4125,
moos.ee
» Biomari OÜ (mahemarjad,
mahelimonaadid, mahemoosid,
biomari.ee
mahemahlad),
» Eha Puidak FIE (maasikad, juuri
kad, lilled) tel 5881 0610, eha.
puidak@mail.ee
» Kaia Pau FIE (kodune õuna
mahl) tel 5300 2123 või kaia
pau@gmail.com
» Kenaste talu (tomati-, kurgija paprikataimed, maasikad,
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VIINAMÄRDI TALU TOODANG.

MATKAMÄNG "ELVA ELAMUSTE RADADEL".

KARLI JA LINDA MAIUSTUSED.

kartulid, porgandid, kapsas, till,
hernes, küüslauk, uba, spinat,
oblikas, kaalikas) tel 5649 2713,
kristina.jaanikesing@gmail.com
» Laari talu (maasikad), tel 508
www.facebook.com/
4676,
LaariTaluMaasikad
» Maldivar OÜ (moosid ja kont
sentreeritud mahlajoogid),
eestimoos.ee
» Marjasoo talu (mustikad, jõhvi
kad), toomas@marjasoo.ee
marjasoo.ee
» Piirikivi talu OÜ (kala, maa
sikad, vaarikad) tel 5686 7902,
www.facebook.com/
PiirikiviTalu/

pidamisega. Saab ise järele
tulla, kuid pakutakse vajadusel
ka Elva piires kojuveo teenust)
tel 513 2425,
eveliandrek82@gmail.com
» Luke farmimeierei (Breti juus
breti.ee
tud), tel 5668 8878,
» Ruusaku talu (mahe kana
munad, kala, mesi) Jevgenia
Piiroja tel. 5201663,
Jevgenia.ruusaku@gmail.com
» Viinamärdi talu OÜ (lambapii
majuustud, lehmapiimajuustud,
juustumesi) tel 5565 0939,
viinamarditalu.ee

Muu hea ja parem

» Ruusaku talu (mahe kana
munad, kala, mesi) Jevgenia
Piiroja tel 520 1663,
Jevgenia.ruusaku@gmail.com

» Karli ja Linda maiustused (šoko
laadid, müslišokolaadid, šoko
laadikreemid) tel 5211662,
karlijalindamaiustused.ee

» Rõngu Mahl (moosid, mahlad)
mahl.ee
tel 745 9369,

» Männiku talupood (suitsusink,
liha, suitsukana, suitsukala,
käsitööleib) tel 5330 6402,
www.facebook.com/
tedretalu/

» Rämsi Agro OÜ/Tiku Talu FIE
(teravilja- ja maasikakasvatus)
Tiina Parkja tel 5564 7521
» Sääniku Talu puhkekeskus
(vaarikad) tel 5665 9210,
rutt.tuvike@mail.ee

Piimatooted
» Kase talu Kirepi külas (Kase
talust saab osta pardi-, haneja vutimune, kanamune,
pärlkanademune (mis säilivad
ligi aasta, neid nimetatakse
delikatess munadeks ja väga
kasulikeks. Kanad on vaba

Foto: Inna-Inga Kalmus

ARBI PROMENAADI PURSKKAEV.

» Natty OÜ (mahedad pähklivõid)
natty.ee
tel 5687 3386
» Riska talu (küüslauk, viinamar
jad, küüslaugu määrded) tel
www.facebook.
5660 4098,
com/riska19oy/

Kuhu minna sööma?
» Ego kohvik tel 745 6150,
info@karima.ee
» Elva Keegel ja Resto tel 526
elvaresto.ee
4964,

» Kohvik Ruup / Oiu Pizza tel
www.facebook.
5894 1712
com/oiupizza/
» Komorebi Sushi tel 521 4411,
komorebi.ee
» Piilu baar tel 745 1582,
www.facebook.com/
piilubaar/

Külastage järvemuuseumit
kalala.emu.ee/et/kalala/
» Mine keeglit mängima Elva
Keegel ja Restosse
www.facebook.com/
elvakeegeljaresto/
» Minge põgenemistuppa Room
roomescape.ee
Escape

» Seilake parvsaunaga Võrtsjärvel
haagissaun24.ee
» Minge Palupera mõisaparki
jalutama ja National Geographicu
kollase akna taustal pilti tegema
» Külastage Ulila suveaeda
ulilasuveaed.ee

» Pubi Üksteist tel 730 3616,
pubi11.ee

» Külastage Tartu observatooriu
kylastuskeskus.to.ee
mit

Kuhu saata sõbrad ja
sugulased ööbima?

» Vapramäe pubi „Vana Jäär“
tel 5645 2020,
vapramaepubi.ee

» Osalege matkamängus „Elva
Elamuste Radadel“
visitelva.com/elvaelamused

» Elva Apartments külaliskorterid
www.facebook.com/
Elvaapartments

» Waksal Wabrik tel 508 6179,
waksalwabrik.ee

Kuhu minna
nädalavahetusel?

Kus pidada sünnipäeva
või korraldada
seminari?

» Külastage Hellenurme veski
muuseumit
veskimuuseum.ee

» Elva kultuurikeskus
elvakultuur.ee

» Minge discgolfi mängima Anni
koru või Sportland Prodigy Elva
discgolfi parki!

» Külalistemaja Vehendi motell
vehendi.ee
» Luke mõis

lukemois.ee

» Sääniku talu puhkekeskus
ugaraja.ee/portfolio/saani
ku-talu-puhkekeskus/
» Tartumaa tervisespordikeskus
tervisesport.ee
» Vapramäe loodusmaja
vapramaja.ee
» Waide motell

waide.ee

Mida teha koos lastega?
» Minge Elva seiklusparki
elvaseikluspark.ee

» Minge Luke mõisaparki piknik
lukemois.ee
ku pidama!
» Külastage Rõngu pillimuuseumit
pillimuuseum.weebly.com
» Minge päikeseloojangul Elva
keskväljakule jalutama ning
Arbi purskkaevu värvide mängu
nautima!
» Matkake Vapramäe – Vellavere
– Vitipalu matkaradadel
vvvs.ee
» Minge Tartumaa tervisespor
dikeskusesse vibu laskma või
lasketiiru kätt proovima
tervisesport.ee

» Kiviranna puhkemaja
kiviranna.ee
www.
» Pansion Hermann
facebook.com/Pansion-Her
mann-R%C3%B5ngu-61001-Tar
tu-mnt1-238777367021773/
www.facebook.
» Sepa talu
com/sepatalu/
» Tartumaa tervisespordikeskus
tervisesport.ee
» Vehendi Marienhof
www.facebook.com/marien
hofvehendi/
» Verevi motell

uus.verevi.ee

» Waide motell

waide.ee

Kust leida lisainfot?
» www.elvakultuur.ee
» www.elvasport.ee
» www.visitelva.com
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Elva piirkonna
turismiettevõtete
tutvustus
Kas otsid ideid, kus pidada oma sünnipäeva või pulmi? Või oled pikemat
aega mõelnud, mida meeskonnaga ettevõtte suvepäevade puhul üheskoos
teha? Või otsite hoopiski ideid, kuhu perega nädalavahetusel minna? Sel kuul
tutvustame teile järgmiseid turismiettevõtjaid, kes pakuvad meie koduvallas
põnevaid elamusi nii kohalikele kui ka kaugemalt tulijatele.
Põnevate ideede ammutamiseks hoidke silma peal ka Visit Elva kodulehel
visitelva.com, Facebooki lehel ning Instagrami kontol (@visitelva).

Pansion Hermann
Pansion Hermann on ajalooli
se Rõngu kihelkonna üks vani
maid ning eripäraseima tsaari
aegse 
arhitektuurse lahendusega
kodaniku
maju, mille ehitusaasta
ulatub 1889. aastasse. Tänu viien
dat põlve tegutsevale p
 ererahvale
on senini Pansion Hermannis
võimalik tunnetada just seda aja
loolist ning iseäralikku hõngu ja
atmosfääri. Eriti tore on see, et Pan
sion Hermanni hommikusöögi
laualt
leiab
peale
oma
koduaia saaduste ka maitsvat koha
likku toodangut, sealhulgas Rõngu
pagari imemaitsvaid küpsetisi ning
Aakre moosi. Kõigile ajaloohuvi
listele on pansioni fuajees avatud
ka väike Rõngu-teemaline näitus.
Pansion Hermannile on omistatud
EHE ökoturismi kvaliteedimärgis
(Ehtne ja Huvitav Eesti), millega
tunnustatakse loodussõbralikke
ja keskkonnasäästlikke maapiir
konnas pakutavaid turismiteenu
seid. Seega kõik ajaloohuvilised
suvitajad, Pansion Hermann ootab
Teid sel suvel meeldejäävale aja
rännakule!
» Rohkem infot: Pansion Her
manni Facebooki lehelt
» Kontaktid: tel 5563 0418, pan
sion.hermann@hotmail.com

Tartumaa
tervisespordikeskus
Tartumaa tervisespordikeskuses
asuvad lasketiirud on avatud kõigi
le huvilistele. Igaühel on võimalus
kätt proovida ning oma tavalisele
argipäevale grammike adrenaliini
ja hasarti juurde lisada. Tervises

pordikeskuses saab pidada sünni
päeva, korraldada muid toredaid
üritusi või koguni ettevõtte suve
päevi. Peale lasketiiru saab kätt
proovida ka maastikuvibu rajal,
discgolfis või muudes aktiivsetes
tegevustes. Samuti on võimalik
kohapeal ööbida nii kämpingutes,
suvemajades kui ka hostelis. Roh
kelt elamusi ning kosutav puhkus
roheluses on garanteeritud. Tulge
kohe kasvõi pikemaks ajaks!
» Rohkem infot: tervisesport.ee,
Tartumaa Tervisespordikeskuse
Facebooki lehelt või Instagrami
lehelt (@tervisespordikeskus)
» Kontaktid: tel 745 6333, tartu
maa@tehvandi.ee

Parvsaun24
Kas olete mõelnud pidada sel aastal
teistlaadi sünnipäeva või seminari?
Parvsaun24 Võrtsjärvel on selleks
ideaalne koht. Haarake sõbrad,
pere või kolleegid kaasa ning tulge
nautige Eesti suurima siseveekogu
võlusid. Eriliseks teevad parvsauna
avar tekk, kus kuumal suvepäeval
mõnusalt peesitada ning särts
kuum saun, kus hüva leili nautida.
Kalasõbrad saavad kala püüda ning
hiljem valmistada imemaitsvaks
õhtusöögiks kas angerjasuppi või
hoopiski suitsukala. Parim osa on
aga see, et kapteniga hästi jutule
saades on võimalik külastada isegi
kurikuulsat Tondisaart. Ning soovi
korral saab parvsaunal ka ööbida.
Vot see kõlab juba tõeliselt eksoo
tilise seiklusena!
» Rohkem infot: parvsaun24.ee,
Parvsaun24 Facebooki lehelt
» Kontaktid: tel 5624 8932, info@
haagissaun24.ee

Luke mõis
Luke mõis ootab kõiki sumedatel
suveõhtutel mõisakompleksi avas
tama. Kui soovite kogeda 
midagi
erakordset ja suursugust, siis
mõisaromantika Luke mõisapargis
on just Teile. Võtke kaasa pikniku
korv ning nautige v
 eevulinat ning
lindude sirinat k
ivitreppi valva
vate betoonist lõvikujude ja Luke
Veenuse valvsa pilgu all. Soovi

korral saate kogeda romantilist
maitseelamust Luke mõisa kärneri
majas või paviljonis. Luke mõis
pakub ka vapustavat atmosfääri
pulmade korraldamiseks või sünni
päeva pidamiseks. Kindlasti tasub
juba sel suvel sammud seada just
Luke mõisaparki, kuna toimumas
on mitmeid suviseid kontserte
ning suveetendusi. Soetage oma
suveelamuse pilet Piletilevi kesk
konnast juba täna. Kohtumiseni
Lukel!
» Rohkem infot: lukemois.ee,
Luke mõisa Facebooki lehelt või
Instagrami lehelt (@lukemois)
» Kontaktid: tel 5568 9096, 508
8359, info@lukemois.ee

Pillimuuseum
Pillimuuseum on küll veel vanu
selt võrdlemisi noor, kuid hingelt
juba praegu äärmiselt kõrge aja
looväärtusega. Muuseum loodi
kodanikualgatusena 2014. aastal,
kui hulk kogutud pille enam sau
na eesruumi ära ei mahtunud. Nii
tekkiski idee luua erakordne pilli
muuseum, mis pakub äratund
misrõõmu kõigile. Peale erinevate
pillide p
akuvad avastamisrõõmu
erinevad plaadimängijad, lintma
kid, video
aparaadid, telefonid ja

palju muud põnevat. Pillimuuseu
mil on üks eriti hästi hoitud sala
dus – nimelt avaneb külastajatel
sel hooajal võimalus näha koduloo
toas Martin Järveoja ja Ott Tänaku
eelmise aasta Saaremaa ralli ka
rikat. Avastamis
rõõmu jagub nii
spordihuvilistele kui ka muusika
sõpradele.
» Rohkem infot: pillimuuseum.
weebly.com, Pillimuuseum Face
booki lehelt
» Kontaktid: tel 5661 9805, pilli
muuseum@gmail.com

Külalistemaja Vehendi
motell
Otsite kohta, kus pidada pulma
pidu või tähistada meeldejäävat
sündmust? Külalistemaja Vehendi
motell maalilise Võrtsjärve kaldal
ootab just Teid. Möödunud aastal
pälvis Vehendi motell Eesti Vaba
riigi presidendi „Kaunis Kodu 2019“
autasu. Ühtlasi on Vehendi motelli
näol tegemist Eesti suurima frees
palkmajaga. Seda kõike tasub oma
silmaga näha. Kogu kompleksi il
mestab rohelusest pakatav loodus
ning imekaunis hooldatud maastik.
See pole mingi juhus, kuna Vehendi
motelli perenaine on diplomee
ritud maastikuehitaja, kes jagab
oma teadmisi hea meelega ka kõigi
külalistega. Seega nippe ja trikke

leidub sealt kõigile rohenäppudele.
Võimalusterohke kompleks so
bib nii talviseks seminariks, suvi
seks pulmapeoks kui ka sügiseseks
surfamiseks või kalastusretkeks

Võrtsjärvel. Broneeri oma puhkuse
või ürituse toimumisaeg Vehendi
motellis juba täna!
» Rohkem infot: vehendi.ee, Ve
hendi Motelli Facebooki lehelt
või Instagrami lehelt (@vehen
dimotell)
» Kontaktid: tel 5345 2892, mo
tell@vehendi.ee

Hellenurme
veskimuuseum
Kas olete mõelnud, miks püksid sõe
luvad püüli või miks kaks kõva kivi
hääd jahu ei jahvata? Just nendele
ning paljudele teistele küsimustele
leiate vastused Hellenurme veski
muuseumist. Hellenurme vesiveski
on tänaseni Eestimaa viimane vee
jõul töötav veski, kus saab näha ja
tunda vana-aja veski eluolu. Koge
must vürtsitavad veskiemanda vär
vikad lood ning meeliülendav ahju
sooja rukkileiva hõrgutav aroom.
Suures suveootuses on veski juures
valminud hubane õueköök, kus
saate korraldada mõnusaid üritusi
ja ühiskokkamisi. Menüüsse saate

lisada valiku õuepliidil valminud
pannkookidest ahjus küpsetatud
pitsadeni. Samuti saab juuli ning
augustikuu sumedatel õ

htutel
osaleda veskijoogas. Tegevust jagub
nii suurtele kui väiksematele selts
kondadele!
» Rohkem infot: veskimuuseum.
ee, Hellenurme Veskimuuseumi
Facebooki lehelt või Instagrami
lehelt (@veskimuuseum)
» Kontaktid: tel 520 5142, mae@
veskimuuseum.ee

Waide motell
Waide motell on kui väike armas
külakene, mis asub Elva valla
metsade vahel. Puhkekompleksi
kuulub mitu puhkemaja, kus
rahulikult lõõgastuda ning ruu

mikas pea
maja ja seminarimaja,
kus 
erinevaid üritusi korraldada.
Waide m
 otellis asub suur auto
karavanipark, kus p
 ikalt teekonnalt
tulles peatuda ning mõnusalt jalgu
sirutada. W
 aide motellis tegutseb
teist põlve järjest toimekas ja tubli
perekond, mille tulemusel on pere
ettevõte 
tegutsenud igapäevaselt
juba ligi 27 aastat. Nende südikus
ja ettevõtlikkus teevad silmad ette
nii mõnelegi – kas teadsid näiteks,
et aastaid tagasi tegelesid nad vuti
kasvatusega? Kuni tänase päevani
pakutakse külastajatele imemaits
vaid hõrgutisi, mille valmistamisel
on kasutatud just kohapeal
kasvatatud toorainet. Nimelt kuu
lub Waide motelli perenaine ning
peakokk Katrin Eesti Peakokkade
Ühendusse. Seega uskuge meid,
juba tema hõrgutiste pärast tasub
Waidesse tulla, kuna need viivad
keele alla. Broneerige oma puh
kus või meeleolukas üritus Waide
motellis juba täna – lõõgastav puh
kus ning imelised maitseelamused
on garanteeritud!
» Rohkem infot: waide.ee, Waide
Motelli Facebooki lehelt või Ins
tagrami lehelt (@waidemotell)
» Kontaktid: tel 730 3606, info@
waide.ee

Haagissaun24
Mis oleks jaanipäev ilma õige sau
nata? Haagissaun24 aitab hädast
välja. Haagisel saun on vahva viis
kolida oma saunatamine üks
kõik kuhu. Saate nautida ratastel
saunarõõme kas koduõues või vee
kogu ääres, peatudes puhkeplatsil
või hoopiski kalaretkel. Saun on
ruumikas ning sumeda valgusega,
seega saate sõpradega mõnusalt
saunarõõme nautida. Haagissauna
le saate juurde rentida ka haagisel
kümblustünni, kus mõnusalt lõõ
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gastuda. Seega kui tunnete, et
tahaksite oma jaaniõhtule või
mõnele muule üritusele meele
olukat vaheldust või hoopiski
sõpradele toredat üllatust, bro
neerige haagissaun juba täna!
» Rohkem infot: haagis
saun24.ee, Haagissaun24
Facebooki lehelt
» Kontaktid: tel 5624 8932,
info@haagissaun24.ee

Kiviranna puhkemaja
Kiviranna puhkemaja on tubli
ja töökas pereettevõtte, kelle
pakatav külalislahkus ja soov
pakkuda oma külalistele ehedat
emotsiooni paistab juba kaugelt
silma. Kas teadsid, et neil on
kolm väga vahva nimega puhke
maja: MARU, TORM ja TUUL.
Kõik ootavad Teid avasüli külla.
Kivirannas saate valida oma
puhkuse jaoks täpselt endale
meelepärase pesa. Peale selle on
võimalus avastada V
õrtsjärve
imekaunist piirkonda, kus
päikeseloojangul
purjekaga
seilata või basseiniga terrassi

kohvikus maitsta ahvatlevaid
kohalikke hõrgutisi. Tulge Kivi
ranna puhkemajja ning nautige
kosutavat puhkust täiel rinnal!
» Rohkem infot: kiviranna.ee,
Kiviranna Puhkemaja Face
booki lehelt või Instagrami
lehelt (@kivirannapuhke
majad)
» Kontaktid: tel 529 8561, 5303
1329, kiviranna@kiviranna.ee

Estriver
Heade mõtete linnas Tartus
ootab Teid jõelaev Signild, mis
pakub unustamatuid elamusi
Emajõel, Võrtsjärvel, Peipsil või
Piirissaarel. Estriveri valikus
on erinevate pikkuste ja siht
kohtadega pakette. Ü
 ritusi or
ganiseeritakse vajadusel just
Teie soovidele tuginedes. Suve
hooajal korraldab E

striveri
meeskond erinevaid vahvaid
koolitusi nagu näiteks grilli
koolitus,
veinikoolitus
või
koguni õllede koolitus ning de
gusteerimine. Saunasõpradel
on võimalus kere kuumaks küt
ta, sest reisilaeval on olemas
saun. Niisiis sõbrad, k
 innitagem
turvavööd ning asugem meele
olukale kruiisile!
» Rohkem infot: estriver.ee,
Estriveri Facebooki lehelt või
Instagrami lehelt (@estri
vercruises)
» Kontaktid: tel 5597 3901,
info@estriver.ee
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Rannu ja Konguta kandi kohvikute
päev „Kohvile üten üleaidsetega“
Rannu kandi kohvikute
päev tuleb taas 18. juu
lil. Seekord on endise
naabervalla rahvas aval
danud soovi avada koos
kohvikuid. Seega saab
sellel aastal toimuma
Rannu ja Konguta kandi
kohvikute päev „Kohvile
üten üleaidsetega“.

P

äeva jooksul toimub temp
lite kogumise mäng. Võitja
loositakse välja õhtul kell 21
Rannu külade seltsi platsil
toimuval rahvapeol. Auhinnaks on
Elva Keegel ja Resto kinkekaart.
Õhtusel
rahvapeol
saab
ühiselt sisse õnnistatud Rannu

külade seltsi värskelt valminud

vabaõhulava. Tantsuks mängib

ansambel Melody.
Kohvikute tee algab Elvast
Rannu peale keerates. Esimene

kohvik võtab vastu Konguta küla
platsil. Ja nii mööda teed kulgeb
Väike-Rakkeni välja. Tee peale jääb
kümme külalislahket kohvikut,
nendest neli on külaseltside omad.

Kohvikud ise
tutvustavad endid nii:
KKK – KONGUTA KÜLA
KOHVIK
» Avatud: 10–13
» Asukoht: Külaplatsi, Konguta
» Pakume nii soolast kui ka
magusat. Mõnus koht, kuhu

tulla koos perega aega veetma.
Tulge ja Te ei kahetse!

BRIKENI KOHVIK
» Avatud: kell 10–19.
» Asukoht: Halliku talu, Kulli küla
» Brikeni kohvik pakub õiget
seljankat ja ahjusooja suitsu

angerjat. Erinevaid maitsvaid
hõrgutisi, mis kõik on tehtud
hoole ja armastusega. Lastele
on oma plats, kus saab mängida
minigolfi, hüpata batuudil ning

joonistada ja värvida ja teha
muid lõbusaid tegevusi. Koha
peal on ka väiksed vutid, erine
vad jänesed ning muud kodu
linnud. Brikeni kohvik loosib
ostjate vahel välja head ja pare
mat täis piknikukorvi.

RISTI RANTŠO PUHVET
» Avatud: 10–16
» Asukoht: Risti talu, Neemisküla
» Risti Rantšo puhvet pakub suu
täie nii soolase kui ka magusa
sõpradele. Valmib värske suitsu
kana ja šašlõkk ning ei puudu ka
üle küla kuulsaks saanud õlis val
mistatud lihapirukad. Magusa
sõpradele leidub koogikesi ja
palju muud.

METSIKULT MAITSEKAS
METS
» Avatud: 10–23
» Asukoht: Soo talu, Pööritsa küla
» Kohvik üllatab nii lillede, kunsti
kui ka maitsete vallas. Pulmalille
kodustuudio ootab avastama ja
osa saama ning jäädvustama.
Erinevad karkassid, lilleseaded ja
fototaustad, kaunid loodusvaa
ted, hubased nurgakesed ning
meeleolumuusika – siin naudid
päeva ja leiad aega endale! Sinu
päeva püüab pildile professio
naalne fotograaf. Catwalk kell 19

KOHVIK „ROOSI“
» Avatud: 12–18
» Asukoht: Konguta rahvamaja
park
» Kohvik „Roosi“ pakub toidu
elamusi nii magusasõpradele kui
ka soolasema toidu austajatele.
Kõige hea ja veel parema kõrval
pakume ka kultuurielamusi.

VÕIKU 2 KOHVIK

KOHVIK VAHTRA

» Avatud: 15–uneajani
» Asukoht: Pargi 2, Rannu
» On aeg tuua k
ohvikutepäevale
midagi nooruslikku ning selleks
puhuks on Pargi 2 uued asu
kad otsustanud avada 
Teile
oma akna! Oleme teinud pikka
uurimustööd ja selgitanud
välja

missuguste
koduste
hõrgutiste lõhnad meelitaksid
enim Rannu rahvast meie
juurde. Võiku 2 aknalaud on
kaetud hea ja paremaga igale
maitsele, soolasest magusani
ja magusast tagasi soolaseni.
Ootame Teid aknal, ära palun
naabrite omi kividega pillu…

» Avatud: 10–15
» Asukoht: Pargi 6, Rannu
» Ilus lehtla vahtrapuu all ehk
kohvik Vahtra ootab oma vanu
ja uusi külastajaid maitsma nii
soolaseid kui ka magusaid suu
pisteid. Traditsiooniline suitsu
kala otse ahjust ja värsked
küpsetised perenaistelt.

MARJAKESE KOHVIK
» Avatud: 12–18
» Asukoht: Paju küla
» Marjakese kohvik pakub tänava
toitu, mõnusaid küpsetisi ja
käsi
tööjäätist. Nautida saab
head toitu ja muusikat, tegevust
jätkub ka lastele.

BUSSIJAAMA PUTKA
KOHVIK
» Avatud: 11–16
» Asukoht: Sangla bussijaam,
Väike-Rakke
» Väike-Rakkes ootab 
bussijaama
Putka kohvik, mis kirjeldab end
järgnevalt: „Väike-Rakke pole väi
ke, siin on bussijaam kui päike.
Bussijaama kodu
kohvik tuleb,
näljane siin kõhutäie p
 ureb. Siit
saab süüa, siit saab juua, võime
ka siin tantsu lüüa. Külma sup
pi, kuuma suppi, kala, kama, lei
vasuppi. Vipid seerumit siit saa
vad, tule ka sina osa saama!“

Elva
Elva
Kohvikutepäev
Kohvikutepäev

11.juuli
juuli2020
2020
11.

RANNU RANNA
ROMANTIKA KOHVIK
» Avatud: 12–16
» Asukoht: Rannu külaplats
» Rannu külade seltsi kohvik, mis
on vallatuid üllatusi täis, leiab
tee teie südametesse.
» Menüü koosneb riukalikest
maiustest ja värskendavast
armurüüpest, sest armastus käib
kõhu kaudu!

kohvikutepäev.elva.ee
kohvikutepäev.elva.ee
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politseinike kontaktid

In memoriam

K

Ain Kaalep

ui märkate avalikus ruumis liigeldes korra
rikkumist või on mingi muu probleem, mis
vajab kohest politseilist sekkumist, tuleb
helistada hädaabi numbril 112. Kui tegemist on
probleemiga, mis ei vaja kohest reageerimist ning
on hiljem lahendatav, saate pöörduda omakandi
piirkonnapolitseiniku või noorsoopolitseiniku
poole.

04.06.1926–09.06.2020

V

aid mõni päev pärast oma
94. sünnipäeva lahkus el
valane Ain Kaalep, kes tuli
püsivalt Elvasse, tegelikult
tagasi oma lapsepõlvemaadele, 1958.
aastal. Keerulistesse aegadesse sündi
nud põlvkonna mehena oli tal selleks
ajaks selja taga Treffneri gümnaasium,
õpingute alustamine Tartu ülikoolis,
vabatahtlikuna teenimine Soome sõ
javäe eesti rügemendis, teadlikult teh
tud valik tulla tagasi Eestisse, sõja järel
ülikoolist poliitilistel motiividel välja
heitmine, KGB vangistus, TRÜ kaug
õppes soome-ugri keelte alal diplo
mini jõudmine, juhuslikud töökohad
perele leiva teenimiseks. Elvasse asus
Kaalep juba vabakutselise kirjaniku ja
tõlkijana.
Just kirjaniku ja tõlkijana, kultuuri
vahendajana, on Kaalep eesti kultuuri
loos vaieldamatu jääv suurus, kelle
autoriteeti on tunnistanud kolleegid
ja pühendunud humanitaarid. Tsitee
rides põlvkonnakaaslast Jaan Krossi –
Kaalep on Eesti õpetaja. Veendumus
telt rahvuslasena oli ta samas maailma
kultuurimaastike kodanik, kes tõi vä
simatult koju kätte inimvaimu kogu
tud tarkust: tõlkis paljudest keeltest,
tutvustas, kommenteeris. Ta toitis
oma kaasaegsete vaimu. Ka Kaalepi
te Elva kodu nii Tartu maanteel kui
ka Nooruse tänaval oli lahkelt avatud
kõigile, kes janunesid informatsiooni
ja särava diskussiooni järele avaliku
vaimuelu kitsidel aegadel.
Kui 1960.- aastatel olid end Elvas
sisse seadnud Arvo Mälberg, Karl ja
Ilme Muru ning Uno Kuresoo, kujunes
neist selline sünergiline kooslus, mis

Elva politsei teeninduspunktis on piirkonnad
jagatud järgmiselt:
» Elva linn – piirkonnapolitseinik Jaana Toode.
Tel 5330 7120, e-aadress jaana.toode@politsei.ee;
» Palupera, Rõngu, Käärdi, Rannu, Kureküla
piirkond – piirkonnapolitseinik Tiit Treial.
Tel 5330 7121, e-aadress tiit.treial@politsei.ee;
» Neemisküla, Sangla, Puhja, Ulila, Rämsi
piirkond – piirkonnapolitseinik Alik Säde.
Tel 5330 7118, e-aadress alik.sade@politsei.ee
Alaealisi puudutavates küsimustes pöörduda
piirkonnajärgse noorsoopolitseiniku poole.
» Elva linn – noorsoopolitseinik Kirsika Jõks. Tel
5300 7283, e-aadress kirsika.joks@politsei.ee
» Elva vald (Palupera, Rõngu, Aakre, Rannu,
Puhja, Konguta) – noorsoopolitseinik Kadri
Urb. Tel 5364 4053, e-aadress kadri.urb@polit
sei.ee
käivitas Elva koolis kirjandusklasside
õppekava. Sisuliselt oli tegu omamoo
di rahvusliku alltekstiga, haridusmäs
suga, kui püüti laiemaks venitada hu
manitaarhariduse võimalusi. Kaalep
kutsuti õpetama fakultatiivainetena
soome, ladina ja hispaania keelt, pi
dama tõlkekursust. Toonased õpilased
meenutavad noid aegu ja kindlasti
ebakonventsionaalset õpetaja Kaale
pit inspireerija ja eeskujuna.
1989. aasta aprillis hakkab Tartus
Kaalepi käimavedamisel ja peatoime
tamisel ilmuma ajakiri Akadeemia,
mis on samuti mitmekülgse hariduse
vaimus tegu. Kaalep järgis oma elus
usku tarkusesse ja toimis sellekoha
selt. Tänulikke osasaanuid on palju.
Kaalepi silmapiir on ulatunud kau
gele üle ühe väikese maa väikese lin

na piiride. Siiski – ta viimane raamat,
rännuraamat sai pealkirjaks autori
väitel ammu meeles mõlkunud fraa
si „Kodu kõikjal kaasas“. Selle pärit
olu selgitades tunnistab ta: „Äsjane
koolipoiss, vaevalt ülikooliharidust
alustanud ja selle kohe katkestanud,
lahkus kodust ja kodumaalt, sattudes
maailmasõja keerisesse, kodu vähe
malt kujutluses kaasas. Ja kaasa ta
jäigi!“
Mälestame Elva linna aukodanikku,
Riigivapi III klassi ordeni kavaleri,
tunnustatud kirjanikku, tõlkijat ja
kultuuritegelast Ain Kaalepit.
Elva vallavalitsus
Elva vallavolikogu
Elva gümnaasiumi pere

Elva vallavalitsus
müüb sõidukorras
kaubikut

E

lva vallavalitsus müüb portaalis auto24.ee
oksjonil kahe istekohaga kaubikut SKODA
PRAKTIK.

»
»
»
»
»

Registreerimisaasta: 2015.
Regitreerimisnumber: 127 TLT;
VIN-kood: TMB1MB5J4F5034069;
Läbisõit 67000 km;
Kütus: bensiin.
Sõiduki alghind on 5000 eurot.

Auto on sõidukorras ja hästi hoitud. Ülevaatus
lõppeb 2020. aasta. Oksjon toimub auto24

portaalis juuli algul, jälgi portaali ja/või valla

veebilehte.
Lisainfo: tel 5302 0888, terje.korss@elva.ee

ELVA VALLAVALITSUSE INFO

Elva vallavalituse istungite kokkuvõtteid on võimalik lugeda valla
kodulehel: elva.ee/valitsuseistung.
Eelmises infolehes 12.05. istungi otsuste kajastamisel oli viga ühe otsuse osas: õige on, et lõpetati vara kasutamise leping
MTÜ-ga Hellenurme Mõis 30.04.2020.

MÜÜA SÕIDUKORRAS AUTO.
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KUULUTUSED
Muru niitmine, aiatehnika remont.
Vajadusel transport. Tel 5340 7836

Pottsepatööd, kaminad, ahjud, pliidid,
korstnad, soemüürid. Tel 5348 0240

Erinevad kaevetööd Elva vallas. Info tele
fonil 5336 5372 või varuosad@autoosa.com

Piirikivi Talus müüa maasikaid. Sort Polka
ja Sonsatsion. Lisainfo 5677 3023

Korstnate ehitus ja remont koos vajalike
plekitöödega. Pikaajaline kogemus.
Tel 5618 9517, joosep.sepp@mail.ee.

Müüa lõhutud küttepuid, koorem 6 m3
koos veoga. Tel 525 1746

Ostan kasvavat võsa – kraavid, põlluääred,
sood, metsaalused, valgustus ja harvendus
raie. Hea hind, väga kvaliteetne käsitöö.
Tel 510 9827, tammepalk@gmail.com
Kasumetsa küttekontor: erinevat sorti
kvaliteetsed küttepuud veoga. Tel 529 2305.
www.kasumetsa.ee
Korstnapitside ehitus ja remont, pottsepatööd, korstnapühkimine. Tel 5557 9399.
Vajame algavaks hooajaks maasika
korjajaid. Info telefonil 5691 2150 või
5691 2151
Saeketaste ja -kettide teritus ja parandus.
Höövliterade teritus. Telefon 5198 4130.
Vajame algavaks hooajaks maasika
korjajaid, vanus alates 18 a. Rohkem infot
telefonil 511 6883
Ohtlike puude raie / hooldus / kändude
freesimine. Tel 5686 6157

Kõik pottsepatööd, telefon 5851 9785.
Soovin osta maja või elamumaad Elva
vallas. Telefon 53733266
Ehitus-, remont- ja renoveerimistööd.
Kõik vajalikud tööd kodule ilusa ilme loomi
seks ühest kohast. Sisetööd, välitööd, abi -ja
kõrvalhoonete ehitus. Tel 5672 6823,
www.teenustööd.ee

Ostan
MAJAVAMMI
kahjustusega
MAJA
Lõuna-Eestis
Tel 5660 6663
Kalle

Naispensionär otsib ühetoalist mugavustega
üürikorterit, soovitavalt I korrusel.
Tel 5803 0330
Korvtõstuki teenused. Ohtlike puude lõikus, katuste samblapesu/akende pesu jne.
Tel 5597 7007, www.tlo.ee.
Boilerite paigaldus ja puhastus. Santehni
lised tööd. Ehitus- ja remonditööd. Vannitu
bade remont. Tel 5362 6227
Üürile anda 3-toaline ahiküttega korter
Elvas. Lisainfo telefonil 5836 9485

HAUAKIVID,

PLAADID JA PIIRDED

valmistamine, paigaldamine,
puhastamine, kivi asendi taastamine
Kasutame kvaliteetset Soome graniitkivi.

Indrek 5107312

www.palukivi.ee
Otepää valda, Miti küla, Palu

TÖÖKUULUTUS
Põllumeeste ühistu KEVILI võtab tööle
hooajalise operaatori viljaterminali.
Operaatori-abi põhiülesanne on vajalike
töörežiimide tagamine terminalis
teravilja koristushooajal, seadmete ja
mehhanismide kontroll ning hooldus
operaatori juhendamisel.
Asukoht:

Tartu maakond, Elva
vald, Lossimäe küla

Tööperiood:

27.07.–02.10.2020

Tööaeg:

Täistööaeg
vahetustega

Töötasu:

1100 € (bruto)

Kandideerimise
tähtaeg:

10.07.2020

Lisainfo ja kandideerimine: Alar Sõro,
alar.soro@kevili.ee, 5551 3324

Mälestame Elva
aukodanikku

Ain Kaalep
Avaldame südamlikku
kaastunnet omastele.
Elva vallavolikogu
Elva vallavalitsus

11
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TEATED
Elva valla sündmuste kalender
KUUPÄEV

SÜNDMUS

ASUKOHT

PILETI HIND

21. juuni 13–14

Sikamäe kalmistu surnuaiapüha
Elva kalmistu surnuaiapüha
Rõngu kalmistu surnuaiapüha
Puhja kalmistu surnuaiapüha
Rannu kalmistu surnuaiapüha
Unustatud mõisad - Palupera mõis

Sikamäe kalmistu

tasuta

Elva kalmistu

tasuta

Rõngu kalmistu

tasuta

Puhja kalmistu

tasuta

Rannu kalmistu

tasuta

Palupera põhikool

Pere 7 € Täis
kasvanu 4 €
Sooduspilet 2 €

23. juuni 11–12.30
24. juuni 11–12.30
24. juuni kell 11
24. juuni 14–15
27. juuni
kell 10–18.40
1. juuli kell 18
1. juuli kell 19
3. juuli kell 19
4. juuli kell 11
5. juuli kell 16
6. juuli kell 19
7. juuli kell 19
8. juuli kell 19
9. juuli kell 19
10. juuli

Ulila rahvakoosolek
Kultuurikolmapäev - Regilaulude ja
jutuvestmise õhtu
LendTeatri etendus "Kassi-hiire mäng"
ESIETENDUS
Eesti Meistrivõistlused kriteeriumis /
62. Elva tänavasõit
Kirikukontsert Puhja kirikus
LendTeatri etendus "Kassi-hiire mäng"
Noorte Tegusad Teisipäevad
#Ropz x Denu$ion
Kultuurikolmapäev –
Klarnetisuve kontsert ja tegevused
LendTeatri etendus "Kassi-hiire mäng"

Ulila keskus

tasuta

Elva keskväljak

tasuta

LendTeater
(Pikk 73, Elva

6€/8€

Elva linn

pealtvaatajatele
tasuta

Puhja kirik

tasuta

LendTeater (Pikk
73, Elva

6€/8€

Rõngu rahvamaja
sisehoov

tasuta

Elva keskväljak

tasuta

LendTeater
(Pikk 73, Elva

6€/8€

Rõngu rahvamaja
sisehoov

5€

Elva keskväljak

tasuta

Elva

tasuta

Elva keskväljak

tasuta

Hellenurme küla

25 eurot

Rannu ja Konguta
piirkond

tasuta

Waksal Wabrik
(pikk 43, Elva)

eelmüügist 17 €
kohapeal 22 €

Tervitame uusi
ilmakodanikke!
Marcus Reiss

Säsili Timmi

Tobias Pahva

Trinity Loos

Devin Paavilainen

Karl-Mattias
Merjel

Armin Roodla

Laura Haug

sündis 28.04.2020
sündis 09.05.2020
sündis 19.05.2020

sündis 20.05.2020
sündis 22.05.2020

Anna Moissejeva

07.12.1936-14.05.2020

Ülo Täpsi

18.03.1932-14.05.2020

Raimond Uras

07.11.1946-22.05.2020

Linda Tobre
12.08.192624.05.2020

Harry Väli

21.08.1945-27.05.2020

Rõngu rahvamaja
sisehoov

tasuta

Elva keskväljak

tasuta

Elva keskväljak

tasuta

Elva kultuurikeskus

tasuta

Rõngu rahvamaja
sisehoov

tasuline sisse
pääs õhtusele
kontsetetendusele

Elva kultuurikeskus

tasuta

Marje Koort

Elva keskväljak

tasuta

Sügav kaastunne
Jaanusele ja Markusele.

Elva lauluväljak

12 €

1. august kell 10

1. august kuni
31. september
5. august kell 19
6. august kell 18

Näitus – Puhja kihelkonna värvid 21. sajandil,
Siegrid Illus
"Kultuurikolmapäev – Tantsuklubi rahva
muusikutega, tantse õpetab Ülo Saaremõts"
NUKU Teater: Röövel Hotzenplotz

LISAINFO ELVA.EE/KALENDER VÕI ELVA VALLA ÄPIST
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Marje Koort

25.09.1941-27.05.2020

Noorte Tegusad Teisipäevad #Vabadussport
ekstreemspordi õhtu
"Kultuurikolmapäev – Tantsukontserdid –
Sabrina, Marbella, Mathilde.
Romaška ja Kumuška “Mustlastants taevani”"
"Kultuurikolmapäev – Kontsert ja simman
Konguta Rahvamaja kollektiividega"
Näitus – Maire ja Alo Aarsalu maalinäitus
Mustlastantsu päevad, õhtul mängib tantsuks
ansambel Hoovus

kuni 31. juuli

31.08.1927-31.05.2020

Jaak Kivari

21. juuli kell 17

29. juuli kell 19

Adelheid Tensok

23.02.195626.05.2020

sissepääs: vaba
annetus

22. juuli kell 19

15.10.1940-29.05.2020

Ats Kõiv

Puhja kirik

18. juuli

Linda Soo-Ots

05.03.193826.05.2020

Karijärve keelpilliorkestri kontsert

15.–17. juuli

sündis 27.05.2020

Lembit Kohv

19. juuli kell 13

15. juuli kell 19

Joonas Seinberg

Elva vald mälestab

18. juuli kell 19

11. juuli

sündis 26.05.2020

sündis 23.05.2020

Sumedad suveõhtud terrassil ansambliga
Qvalda
Elva linnasüdame avamine
Elva kohvikutepäev
"Kultuurikolmapäev – Muusikakooli
akordionistide ansambli kontsert
ja Karaokeõhtu koos Tartu Karaokeklubiga"
Hellenurme maalilaager 6.–9. klassi lastele
Rannu ja Konguta kandi kohvikute päev
„Kohvile üten üleaidsetega“
Vestlusõhtu "Head tüdrukud nii ei tee!"

11. juuli kell 11

sündis 26.05.2020

Sügav kaastunne
dr. Helgi Andrele
lähedastega

Kristjan Andre
surma puhul.
Elva Haigla eksmeedikud

Sinust mälestus me hinges elab,
Su hääl me kõrvus ikka kõlab,
Sa oled nüüd vaikuse kaja,
tähehelkide peegeldus vees.
Taevaserval on tilluke maja
ja Sina selle sees.

Mälestame leinas
kallist

Rannu Lasteaed Naerupesa

08.08.196103.06.2020

Natalja Sirge
29.08.193904.06.2020

Mälestame seltsi
eakaimat liiget

Adelheid Tensok
ja avaldame kaastunnet
lähedastele.
Peedu korraldusselts

Mälestame
kauaaegset
majanaabrit

Hilja Makaranok
Avaldame kaastunnet
Peetrile
KÜ Pikk 71,
Elva majaelanikud

Avalda kuulutus
Kirjuta infoleht@elva.ee või loe
lisa kodulehelt: elva.ee/infoleht.
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