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Elva valla leht
Kaasav eelarve ootab taas
lennukaid mõtteid
Elva vallas on kaasava
eelarve ideede realiseeri-

KAASAVA EELARVE IDEEKORJE

miseks ette nähtud igal
aastal 45 000 eurot, mis
jaotatakse piirkondade
põhiselt rahvahääletusel kolme kõige rohkem
hääli saanud ettepaneku
vahel.

Pane oma idee kirja

K

aasava eelarve raames
saab oma idee esitada
igaüks.
Ettepanekuid
saab saata 1.–15. septembril VOLIS keskkonna kaudu
või e-aadressil elva@elva.ee. Idee
esitamisel peab lähtuma sellest, et
see pakuks avalikku hüve ning oleks
avalikus kasutuses. Kõik esitatud
ettepanekud avaldatakse Elva valla
veebilehel.
Ettepanek peab sisaldama esitaja
andmeid, idee nimetust, kirjeldust
ja eesmärki koos planeeritava asukoha selgitusega. Oluline on välja
tuua idee hinnanguline maksumus
ja sihtrühm.

Ettepanek peab
sisaldama:
1) esitaja nime, kontakttelefoni
või e-aadressi;
2) nimetust (lühike fraas, mis iseloomustab ettepaneku sisu);
3) idee kirjeldust, planeeritavat
asukohta, eesmärki ja olulisust
(lühike kirjeldus, millisele Elva
valla vajadusele ettepanek vastab, millise probleemi lahendab
või millise uue võimaluse avab;

koosneb piirkonnakogude- ja valla
valitsuse esindajatest ning valla
volikogu esimehest, valib välja
ettepanekud, mis pannakse rahvahääletusele. Rahvahääletusele pääsenud ideesid tutvustavad avalikul
koosolekul ideede autorid. Hääletus kestab seitse päeva. Kolm enim
hääli saanud ettepanekut saavad
kaasava eelarve raames rahastuse
maksimaalselt 15 000 euro väärtuses. Tingimus on, et objektid
peavad asuma valla erinevates piirkondades.

Ettepanekuid saab esitada 1.–15. septembril
VOLIS keskkonna kaudu või e-aadressil elva@elva.ee

mis on ettepaneku eesmärk;
miks on ettepaneku t eostamine
Elva valla eelarvest vajalik ja
oluline);
4) sihtrühma (lühike kirjeldus, kes
saavad probleemi lahendamisest või uue võimaluse avanemisest otsest kasu; nimetada hinnanguliselt sihtrühma suurus,
vanus jm olulised tunnused);
5) ettepaneku hinnangulist maksumust;

6) muud olulist infot, ideed iseloomustavat materjali (eskiis,
joonis, foto, kirjeldust sellest,

mida oleks idee hindajail veel
oluline teada).

Ideid hindab komisjon
Pärast ideekorje lõppu vaatab kõik
laekunud ideed üle Elva valla
valitsus ning esitab oma arvamuse
ettepanekute sõelumise komisjonile. 11-liikmeline komisjon, mis

Seitse päeva kestva hääletuse korraldab Elva vallavalitsus ning see
toimub elektrooniliselt VOLIS
keskkonnas. Hääletada saavad
kõik vähemalt 16-aastased, kes
rahvastikuregistri järgi elavad Elva
vallas. Hääletamiseks avatakse
hääletuspunktid teenuskeskustes,
suuremates poodides, raamatu
kogudes ja koolides.
Rahvahääletuse
tulemusena
tekib pingerida, millest kolm enim
hääli saanud ettepanekut realiseeritakse, tingimusel, et kaasava eelarve objektid peavad asuma valla
erinevates piirkondades. Kui ettepanekute maksumus on väiksem
kui 15 000 eurot, siis kuulub realiseerimisele ka järgmine paremusjärjestuses olev kaasava eelarve objekt, ülejäänud rahaliste vahendite
ulatuses.
Pange oma idee kirja – võib-olla
saab just teie mõte teoks!
Lisainfo:
Kertu Vuks, arengu- ja
planeeringuosakonna juhataja
kertu.vuks@elva.ee
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infoleht@elva.ee
elva.ee / 730 9882
facebook.com/elvavald

LÜHIDALT

ELVA VALLA
KOOLIDE
AVAAKTUSED
» TERA Peedu kool:
21. august kell 11
» Konguta kool:
1. september kell 10
Männiku laululaval
» Rõngu keskkool:
1. september kell 9
» Aakre lasteaed-algkool:
1. september kell 11 kooli
võimlas
» Elva gümnaasium:
1. september kell 11 Elva
lauluväljakul
» Palupera kool: 1. september kell 11 koolimaja ees
» Puhja kool: 1. september
kell 10 kooli võimlas
» Rannu kool: 1. september
kell 9 Rannu rahvamajas
» Valguta lasteaed-algkool:
1. september kell 9 kooli
saalis
Soovime kõigile meeldejäävat
uut kooliaastat!

20. AUGUSTIL ON
VALLAVALITSUS
SULETUD

N

eljapäeval, 20. augustil on Elva vallavalitsus suletud.
Ajal, mil vallavalitsus on
suletud, on dokumente võimalik tuua Elva vallavalitsuse ees asuvasse postkasti
või saata need e-aadressil
elva@elva.ee.
Soovime kõigile ilusat
Taasiseseisvumispäeva!
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Tuletame meelde, kuidas kaitsta ennast
ja teisi viiruste hooajal

Foto: kriis.ee

ENDA JA TEISTE HOIDMISEKS ON ÄÄRMISELT OLULINE JÄRGIDA ERINEVAID OHUTUSNÕUDEID.

Elva vallavalitsusse või
teenuskeskustesse tulles
palume majja sisenedes
oma käed desinfitseerida.
Soovitav on kasutada ka
isikukaitsevahendeid.

V

allavalitsuse ametnikega kohtumine toimub
ainult aja etteregistreerimisel.
Ametnike
kontaktid ja töövaldkonna kirjel
dused leiate elva.ee/kontaktid või
helistades Elva valla infonumbril
730 9880. Kui olete jäänud haigeks,
palume kindlasti leppida ametni-

kuga kohtumiseks kokku uus aeg.
Haigussümptomitega isikuid vastu
ei võeta.

Soovitused, kuidas
hoida enda ja teiste
tervist:
» Peske käsi regulaarselt ja hoolikalt sooja vee ning seebiga. See

Vald taotles riigilt Pika tänava
rekonstrueerimiseks toetust
ning sai positiivse vastuse

E

lva
vallavalitsus
taotles
majandus-jakommunikatsiooni
ministeeriumilt 738 962 eurot
toetust, et rekonstrueerida Elva linna
Pikk tänav. Ministeeriumilt tuli selle
taotluse osas positiivne vastus ning
riik annab Pika tänava rekonstrueerimiseks taotletud summa.
„Taotlesime toetust Pika tänava
rekonstrueerimiseks, kuna tänav on

vananenud ning muutunud ajapikku
vajumise tõttu ebatasaseks ja künklikuks. Pika tänava rekonstrueerimist on
varasemalt takistanud 
investeeringu
väga suur maht," rääkis Elva valla
vanem Toomas Järveoja.
Selle aasta mais valmis Pika tänava põhiprojekt. Investeeringu tulemusel rekonstrueeritakse vastavalt
põhi
rojektile Pika tänava katend ja
aluspõhi, mis on tänaseks juba amortiseerunud.
Samuti
uuendatakse

s ademevee ärajuhtimise süsteemi, mis
aitab vähendada teele tekkivaid veekahjustusi ja vajumisi.
„Investeeringu tulemusel paraneb
kindlasti eelkõige tee seisukord, aga ka
liiklusvoog ja -ohutus," lisas Järveoja.
Samuti tagatakse teekatendi pikema
ajalisem vastupidavus. Pika tänava
rekonstrueerimise projektiga vähen
datakse tee hooldus- ja püsikulusid.
Majandus- ja kommunikatsiooni
ministeerium annab kohalikele omavalitsustele toetust kohalike teede
investeeringutoetuste näol. Selle

toetuse eesmärk on toetada eelkõige
olulisi transiidi ja ettevõtlusega seotud
teid. Elva vald saab sellel ots
tarbel
toetust Elva linna Pika tänava re
konstrueerimiseks. Kogu projekt läheb
maksma 1 026 337 eurot, millest valla
omafinantseering on seega ligi 287 374
eurot.

on parim lahendus. Kui neid
pole võtta, aitab ka desinfitseerimisvahend.
» Ärge puudutage nägu, silmi või
suud pesemata kätega. Nii väldite viiruse kandumist kätelt
limaskestadele.
» Kasutatud taskurätt on tõeline
pisikupesa. Eelistage pabertasku

rätte ja visake need peale kasutamist kohe prügikasti.
» Kui olete tõbine või suisa haige, JÄÄGE KOJU. Viiruste edasi
kandumine tööl, koolis, poes,
bussis või rahvaüritustel toob
kaasa järgmised nakatumisjuhtumid.
» Pese või desinfitseeri regulaarselt erinevaid pindu.
» Haigestumise kahtluse korral
helistage oma perearstile. Tema
annab nõu, kuidas edasi toimida.
Erakorralise meditsiini osakonda ei ole mõtet järjekorda ootama minna – sealt ei saa viirushaiguste diagnoosi.
Oluline on seegi, et hoiaksite avalikus ruumis, poes, söögikohas ja
mujal teistega ohutut vahemaad!
Paneme kõigile südamele, et
aitaksite igati omalt poolt kaasa
viiruse leviku takistamisele. See
tähendab hügieenireeglite korralikku jälgimist ning tõbisena koju
jäämist.
Hoolime ja hoiame üksteist!

Kipastu ja Utukolga pidasid
neljandat ühist külapäeva

K

ipastu ja Utukolga on Elva vallas
ühed väiksemad külad, püsielanikke
on seal alla 50. Hoolimata väiksusele
on elanikud aktiivsed – korraldatud on
külapäevi, ühinetud naabrivalvega ja koos
on lahendatud ka muid külaelu puudutavaid probleeme.
1. augustil saadi Rannu jahimaja õuel
kokku juba neljandat korda (esimene külapäev toimus 2007. aastal). Nende kordadega
on välja kujunenud juba omad traditsioonid. Külapäeva lipu heiskas ja tervituskõne
pidas vallavanem Toomas Järveoja. Süüdati
küünlad meie seast lahkunud külaelanike
mälestuseks.
Seekord ajaloost ei räägitud, vaid toimus
hoopis põnev viktoriin Kipastu ja Utukolga
külade ning Rannu kihelkonna kohta. Kas
teie näiteks teate, keda võib pidada läbi ajaloo Rannu kihelkonna kõige kuulsamaks
(tuntumaks) naiseks? Tunnustavalt tuleb
öelda, et vallavanem tunneb oma valda
ning teadis õigeid vastuseid – ta tuli viktoriinis auhinnalisele kohale.
Seejärel nauditi Krabi külateatri eten-

TEATRIETENDUS
"PIIMÄPUKIJUTU".

Foto: Viive Vink

dust „Piimäpukijutu“. Vahva sümboolne
külakomöödia – Utukolga külal on piimapukk siiani teeveeres. Muusikalist meelelahutust pakkus Siim Jaanson. Julgemad
tegid ka mõned tantsutuurid. Samal ajal oli
võimalus maitsta piknikukorvidega kaetud
laualt maitsvaid suupisteid ning omavahel
vestelda.
Külapäeva toimumist toetasid: Elva
vallavalitsus, Kohaliku omaalgatuse programm, Rannu maanaiste selts, Akos Invest
OÜ, Rannu jahiselts.
Viive Vink
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Lapse toiduraha katmise
toetus taotlusi saab
esitada 20. septembrini

L

apse toiduraha katmise
toetuse eesmärk on vähe
kindlustatud peredele toetuse andmine lapse toitlustamise kulude katteks kooli
eelses
lasteasutuses (sealhulgas lastehoius), üldhariduskoolis või kutseõppeasutuses käivale lapsele. Toetusega hüvitatakse üldhariduskooli
ja kutseõppeasutuse õpilase toidupäeva maksumuse ja riigi eraldatud
koolilõuna toetuse vahe.
Toetuse taotlemiseks esitab
lapsevanem, hooldaja või eestkostja vallavalitsusele taotluse koos
lisadokumentidega hiljemalt 20.
septembriks 2020:
» elektrooniliselt Elva valla e-taotluste keskkonnas SPOKU, kuhu
tuleb sisse logida ID-kaardiga
või mobiili-IDga;
» täites paberkandjal taotluse,
mida saab täita Elva vallavalitsuses või teenuskeskustes sotsiaaltööspetsialisti juures.
Taotlusele on vaja lisada perekonna
kõigi liikmete eelmise kuu sisse
tulekute ja perekonna 
eelmisel
kuul
tasumisele
kuuluvate
eluasemekulude suurust tõendavad
dokumendid (töötasu tõendid,

arvelduskonto väljavõte, kommunaalteenuste arve jms).

K

Ranitsatoetuse
taotlemine

R

anitsatoetust on võimalik taotleda esimest korda 1. klassi
mineva lapse ühel vanema kuni 31. oktoobrini 2020. Ranitsatoetuse saamiseks peab olema lapse ja ühe vanema rahvastiku
registrijärgne elukoht Elva vald.
Ranitsatoetuse eesmärk on lapse põhihariduse omandamise
alustamisel kaasnevate kulutuste osaline katmine. Ranitsatoetuse
suurus on 70 eurot.
Toetust saab taotleda kahel viisil:
» elektrooniliselt Elva valla e-taotluste keskkonnas SPOKU, kuhu
tuleb sisse logida ID kaardiga või mobiil-IDga;
» täites paberkandjal ranitsatoetuse taotluse, mida saab täita Elva
vallavalitsuses või teenuskeskustes sotsiaaltööspetsialisti juures.
Täiendav informatsioon on leitav Elva valla veebilehel:
elva.ee/ranitsatoetus1

LAPSE TOIDURAHA KATMISE TOETUS ON
SISSETULEKUST SÕLTUV TOETUS.

Toetussumma kantakse
teenuse osutajale
Lapse toiduraha katmise toetus on
sissetulekust sõltuv toetus, mida
on õigus saada perekonnal, kelle
netosissetulek (perekonna kõigi
liikmete eelmise kuu sissetulekust
on maha arvatud jooksval kuul tasumisele kuuluvad eluasemekulud)
ühes kuus on väiksem kui riiklikult
kehtestatud toimetulekupiiri kahe
kordne määr pereliikme kohta.
2020. aastal on toimetulekupiir 150
eurot.
Otsuse toetuse määramise kohta
perioodi 1.09.2020–31.01.2021 eest

Foto: Pixabay

teeb valla sotsiaal- ja terviseosakond hiljemalt 30. septembriks.
Toetust ei maksta üldjuhul välja
toetuse saajale, vaid kantakse üle
teenuse osutaja arvelduskontole.
Erakorralistel juhtudel võetakse
taotlusi vastu ka muul ajal.
Täiendava informatsioon leite
Elva valla kodulehelt:
elva.ee/lapse-toiduraha-toetus
Milvi Sepp
sotsiaal- ja terviseosakonna
juhataja
milvi.sepp@elva.ee
515 4872

Matkamäng kutsub seiklema

utsume teid osalema
põnevas
seikluslikus
matkamängus „Elva elamuste radadel“.
Matkamängus saab osaleda
kuni 1. oktoobrini. Tulge s eigelge
koos pere, sõprade või töökaas-

ELVA VALLAVALITSUSE INFO

lastega, sest matkamängus osalemiseks tuleb kokku panna
vähemalt kaheliikmeline meeskond. Kokku on võimalik Elva
puhkepiirkonnast üles leida koguni 32 erinevat seikluspunkti.
Ja mis kõige toredam, parimate-

le meeskondadele on kohalikud
turismiettevõtjad välja pannud
põnevaid auhindu. Võtke sõbrad
kampa ning tulge seiklema!
Lisainfo:
visitelva.com/
elvaelamused või e-aadressil
turism@elva.ee

Seikluslik matkamäng „Elva Elamuste Radadel“ on valminud LEADER projekti raames „Elva Puhkepiirkond
uue ideepangaga Läti turule“, mille eesmärk on Elva puhkepiirkonna kui atraktiivse reisisihtkoha tuntuse suurendamine nii Eestis kui Lätis.

Huvihariduse transpordi
hüvitamisest uuel
õppeaastal

E

lva valla huvihariduse ja huvitegevuse kavas 2020. aastaks on
ette nähtud transpordikulude määramise ja maksmise kord,
mis reguleerib riigi eelarvest eraldatud huvihariduse ja huvitegevuse sihtotstarbelise toetusena transporditoetuste määramist
ja maksmist. Toetust eraldatakse rahvastikuregistri andmetel Elva
vallas elavate 7–19-aastaste noorte transpordikulude hüvitamiseks
sõiduks huvikoolidesse ja huviringidesse, kui huvialaga tegelemise
koht asub noore elukohast kaugemal kui kolm kilomeetrit ja huvialaga tegelemise asukohta puudub tasuta ühistransport sobival ajal.
Toetust saab taotleda lapsevanem ka juhul kui piirkonnas ei p
 akuta
vastava huvialaga tegelemise võimalust või kui sarnast h
 uviala ei
osutata noore üldhariduskooli või tema elukoha piirkonnas. Teise
kohaliku omavalitsuse huvikoolis või huviringis osalemiseks võib
toetust saada tingimusel, et see asub õppuri elukohale lähemal kui
Elva valla sama huviala pakkuv huvikool või huviring.
Toetus määratakse ühe noore kohta 30 eurot kuus. Kui huvikoolis
või huviringis käib ühest perest kaks või enam noort, siis määratakse
toetust iga järgneva noore eest 15 eurot kuus.
Toetuse taotlemiseks esitab noor või tema seaduslik esindaja
alates septembrist h
 aridus- ja kultuuriosakonnale vormikohase
taotluse süsteemis SPOKU, mis on leitav veebiaadressil elva.ee.
Taotlus tuleb esitada hiljemalt 1. oktoobriks.

Elva muusikakooli teade

E

lva muusikakooli täiendav vastuvõtt puhkpillide,
akordioni ja laulu huvialadele ning eelõppesse toimub
esmaspäeval, 24. augustil kell 15–18 muusikakooli saalis.

Taotlus muusikakooli astumiseks palun täita Elva vallavalitsuse haridusteenuste haldamise infosüsteemis ARNO (leitav elva.ee)
hiljemalt katsetele eelneval päeval.
Lisainfo:
muusikakool.elva.ee
tel 5886 7287
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Rõngu lasteaed sai endale uued
põnevad robootikaseadmed
Rõngu lasteaed
Pihlakobar osales
ProgeTiigri programmi
taotlusvoorus ning sai
toetuse tulemusena
endale 12 uut robootika
seadet ja kaks iPadi.
MARGE JAASI-TAMM
LASTEAIA DIREKTOR

T

uleval õppeaastal plaanitakse lasteaias Pihlakobar IT-oskusi süsteemselt
arendada ning l õimitakse
robootikaseadmete
kasutamine
läbimõeldult õppekava teiste tegevustega. Mida siis uued robootikaseadmed endast kujutavad?
Robotigu Qobo sobib eelkõige
sõimeealistele (2–3 a) lastele just
ekraanivaba
kasutusvõimaluse
ning eestikeelsuse tõttu. Seade
annab lastele võimaluse loovaks

tegutsemiseks ning arendab samas
loogilist mõtlemist. Qobo teokujulise disaini abil õpib laps läbi mänguliste tegevuste kergemini mõistma ümbritsevat looduskeskkonda.
Uudsel maastikurobotil on
laialdane kasutusvõimalus eri-

UUED ROBOOTIKASEADMED RÕNGU
LASTEAIAS.

nevates vanusegruppides. Seadet
saab juhtida nii seadme nuppude
abil kui ka tahvelarvutis. Seade on
vastupidav ning kasutatav nii sisekui ka välitingimustes. Vanemad
lapsed saavad ise luua programme
ja panna robotit liikuma Rugged
Robot nutirakenduses.
Makeblock mTiny on kasutamiseks alates neljandast eluaastast. Väikesel lapsel on ekraanivaba
seadet lihtne juhtida nutika juht-

Foto: Marge Jaasi-Tamm

pliiatsi abil. Vanemate laste puhul
on võimalus programmeerida seadet koodikaartide abil. Makeblock
mTiny’l on laialdane kasutusvõimalus keele ja kõne, matemaatika,
muusika ning kunsti valdkondade
lõimimisel. Seade aitab kaasa lapse
loogilise mõtlemise ja probleemi
lahendusoskuse kujunemisele.
Matatalab Pro Set on komplekt,
mis võimaldab varajases eas õppida
programmeerimist läbi mängulise

ning käelise tegevuse. Programmeerimisklotside sümbolid on
väikelapse jaoks lihtsasti mõistetavad ning seadme programmeerimine tagab lapse jaoks kohese eduelamuse. Seade on mõeldud eelkõige
matemaatika valdkonna arendamiseks, kuid annab võimaluse laialdaseks valdkondade lõimimiseks.
Dash ja Dot Wonder robootika
komplektiga saab luua 
erinevaid
rolle,
muusikat,

joonistada
ning mängida kõikvõimalikul
viisil: korraldada moeshowsid,

teatrietendusi,
tantsuvõistlusi,
võidusõite jpm. Robotid õpetavad
lastele, kuidas luua koodi lapselikul
ja lõbusal viisil.
Sphero mini loovuskomplekt
annab suurepärase võimaluse
rikastada laste liikumistegevusi nii
sise- kui ka välitingimustes.
Ozobot BIT on väike ja tubli robot, millega saab programmeerida
sama lihtsalt kui markeriga joonistades. Komplektiga saavad lapsed
planeerida robotile markerite ja
koodiribadega teekonna.

Robootikavahendite
abil saab täita
õppekasvatuslikke
eesmärke
Kõigi robootiliste seadmete kaasabil saab lõimida üldoskusi ning
erinevaid õppe- ja kasvatustöö

Elva puuetega
inimeste ühingu
liikmed osalesid
spordilaagris

Elvas avati Aivar Teppo
mälestuspink

A

rbi järve kaldal avati 8.
augustil
lõõtsakuningas
Aivar Teppo mälestuspink.
Aivar Teppo sündis 6.
augustil 1958. aastal Elva linnas ning

tema haridustee algas Teedla Koolis. Ta
hakkas juba varajases lapsepõlves oma
isa käe all pilli õppima. Teppo mängis
nii kannelt, karmoškat kui ka akordionit,
aga eelkõige tuntakse teda andeka lõõts
pillimängijana. Aastakümnete jooksul
on tema juures käinud lõõtsamängu
õppimas paljud tuntud lõõtsamängijad.
Lõõtskuninga tiitel antakse välja 
Võrus August Teppo mälestuseks
toimuval Lõõtspillide võistumängimisel
kolmekordsele võitjale. Esimese lõõtsa-

kuninga tiitli saigi Aivar Teppo, kes ei
ole küll August Teppo järeltulija, kuid on
tema sugulane.
Juhan Uppin, keda on nimetatud Aivar Teppo mantlipärijaks, on öelnud:
„Aga veel enne, kui Võrus lõõtsakuninga
tiitleid jagati, hakati Aivarit rahvasuus
lõõtsakuningaks hüüdma. See on kordi suurem tunnustus kui Võru võistumängimise tiitel, sest seda ei saa võita,
see tuleb lihtsalt välja teenida!“. Aivari
haaravat lõõtsamängu tunnevad ilmselt
kõik eesti rahvamuusikud.
Aivar Teppo suri 25. juulil 2017.
Pingi avamisel toimusid väikesed
sõnavõtud ning meeleoluks mängisid
lõõtsamängijad.

valdkondi.
Robootikaseadmete
kasutamine õppetöös arendab

laste loogilist mõtlemist, reeglitest
arusaamist, loovat lähenemist ja
ilumeelt, toetab koostööoskuse
arengut ning parandab mälu ja keskendumisvõimet.
Valdkonnas “mina ja keskkond”
aitab robootikaga tegelemine
lapsel tutvuda ümbritseva loodusja tehiskeskkonnaga. Laps omandab oskuse valmistada erinevaid
ehitisi, neid kirjeldada ja võrrelda.
Robootika seadmete kasutamine
annab lapsele ühe lisavõimaluse
erinevate mõistete (loodusnähtused, loomad, linnud, taimed jne)
õppimiseks ja kinnistamiseks.
Valdkonna “keel ja kõne”
osas areneb lapsel lugemis- ja
kirjutamis
oskus ning jutustamisja kirjeldusoskus. Peale selle omandab laps uut sõnavara ja areneb
tema eneseväljendusoskus.
Valdkonna “matemaatika” osas
toetavad robootika tegevused erinevate mõistete ja oskuste omandamist: hulgad, loendamine ja
arvud, arvutamine, suurused ja
mõõtmine, sorteerimine ning geomeetrilised kujundid.
Robootikavahenditega tegutsedes mitmekesistatakse ja kaas
ajastatakse õppetegevust ning
toe
tatakse lasteaia põhiväärtuste
(milleks on hooliv, suhtlev, terve ja
rõõmsameelne laps) kujundamist.
Rõngu lasteaia õpetajad on
läbinud mitmeid robootika, multi
meedia ja 3D-seadmete kasutamisega seotud koolitusi ning saavad nüüd täiendava võimaluse
enesearenguks ning uue õppevara
loomiseks.

T

artumaa tervisespordi keskuses toimus 20.–24.juulil Eesti invaspordiliidu
30. spordilaager ning võistlused. Elva
puuetega inimeste ühingust oli osavõtjaid 11.
Saavutati järgmised tulemused: vibulaskmises sai I koha Illar Matt, II koha Jelena
Lood; ühe käega tõstmises võitis I koha Jevgeni Ponikarov ning Bocca B-klassis sai esimese
koha Kalev Jago.

AIVAR TEPPO EMA
MÄLESTUSPINKI AVAMAS.

Foto: Anita
Pavlova

Kalev Jago
Elva puuetega inimeste ühingu
juhatuse liige
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SPORT

Rally Estonia pakub
Elva valla ettevõtjatele
ainulaadse võimaluse

ELVA VALLAVALITSUSE INFO

August on spordikuu
Ka sel aastal on august Elvas spordikuu! Ees ootab palju
põnevaid sündmusi, millest on oodatud osa võtma kõik
spordihuvilised.
19. august
KLASSIKALINE POKS

kell 17.30 Elva spordihoon, poksitrenn
juhendaja Karl Komlev
19. august
MMA TREENING

kell 18.30, Puiestee 2, matisaal
MMA treeningu korraldab võimla treener Jörgen Matsi
19. august
SPORDIKLUBI JÕUSPORT JÕUSAALI TREENING

kell 19, Puiestee 2, Elva Sport jõusaal
19.–22. august
ELVA LAHTISED MEISTRIVÕISTLUSED SPORTKEEGLIS

Elva keegel ja resto, Kesk 18
22. august
ELVA ELAMUSJOOKS

kell 12–15, Annikoru männiku terviserajad
Foto: Jaak Jänes

RALLY ESTONIA ELVA LINNAKATSE 2019. AASTAL.

22. august
ELVA ELAMUSFESTIVAL #TARTUMAINE

Juba 4.–6. septembril vallutavad Elva, Kambja, Kanepi, Otepää ja Tartu teed

kell 11–21, Verevi järve kaldal

WRC rallisõitjad. Esimest korda võõrustab Eesti FIA autoralli maailmameistri-

22.–23. august

võistlusi, mille raames asuvad etapivõidu eest kodupubliku ees võistlustulle ka

kell 8–17, Sportland Prodigy Elva discgolfi park

Ott Tänak ja Martin Järveoja Hyundai rallitiimi ridades.

DISCGOLF – ELWA CHALLENGE

23. august
KORVPALLIPÄEV, TÄNAVAKORVPALLI TURNIIR 3×3
• 3×3 turniir

HEMMINKI OTSTAVEL
TURISMIJUHT

T

egemist on ainulaadse
võimalusega kõigi Rally
Estoniaga seotud omavalitsuste, sh Elva valla
jaoks, kuna rahvusvaheline teleülekanne jõuab meie piirkonnast
sadade tuhandete inimesteni üle
maailma. See annab meile võimaluse tutvustada Elva valda kui
mõnusat elukohta ning meeldejäävat reisisihtkohta nii sise- kui
ka välisturistidele. Elva valla suurim võlu on meie puhas ja mitme
kesine looduskeskkond koos sinna
juurde kuuluva värvika kultuuri- ja
spordieluga. Seega on meil rohkelt
väärtusi, mida uhkuse ja rõõmuga
oma külalistega jagada.
Elva vald alustas augustis kampaaniat, mille fookuses on Elvast
pärit autoralli maailmameister

Martin Järveoja. Kampaania eesmärk on tutvustada Elva valda
kui Martin Järveoja kodukohta
ning kutsuda inimesi ka edaspidi
meie piirkonnaga tutvuma. Kuni
30. augustini saab Elva valla äpis
osaleda erinevate auhindade loosis.

Ralli kui võimalus meie
ettevõtetele
Kutsume kõiki meie valla ettevõtjaid, tootjaid, talunikke jt ralli ajal
külastajatele, ohutult ning kõiki
Eestis kehtivaid Covid-19 reegleid
ja piiranguid silmas pidades, oma
tooteid ja teenuseid pakkuma. Selle
tarbeks koondame kogu Elva valla
ralliteemaliste eripakkumiste info
augustikuu jooksul Visit Elva kodulehele visitelva.com, mis tähendab,
et rallifännid leiavad info mugavalt
ühest kohast üles. Ootame infot
ralliteemaliste eripakkumiste kohta, kus mugavalt einestada, toitu

või kohalike tootjate toodangut
kaasa osta, meelt lahutada jne.
Kuna Rally Estonia puhul on
tegemist

kogupere
üritusega,
ootame ka kõiki lastele suunatud
toodete ja teenuste pakkujaid oma
eripakkumisi välja mõtlema, et ka
väikestel rallifännidel oleks katsete
vahelisel ajal millegagi meelt lahutada. Kõik, kes soovivad ralli ajal
oma teenuseid pakkuda ning Visit
Elva lehel enda tegevuste kohta
teavet jagada, palume saata info
aadressil hemminki.otstavel@
elva.ee. Oluline on siinkohal meeles 
pidada, et antud võimalusega
kaasneb kindlasti ka vastutus –
meie kõigi ülesanne on koos ralli
korraldusmeeskonnaga takistada Covid-19 viiruse levikut. Seega
ühiselt, kuid ettevaatlikult tegutsedes, saame pakkuda oma külalistele
meeldejääva rallikogemuse ning
kutsuda nad õige pea meile taas
külla.

Kutsume kõiki meie valla ettevõtjaid, tootjaid, talunikke ja teisi ralli
ajal külastajatele oma tooteid ja teenuseid pakkuma.

• Mängud publikule
• Viskevõistlused
• Külalisesinejad
• BC Elva

26. august
SPORDIKLUBI JÕUSPORT JÕUSAALI TREENING

kell 19, Puiestee 2, Elva Sport jõusaal
30. august
KELLATORNIJOOKS

kell 12, Elva keskväljak
30. august
SUP LAUAD + SAUN ARBI JÄRVE ÄÄRES

kell 15, Elva keskväljak
30. august
ELVA SPORDIKUU 2020 LÕPETAMINE

Peale kellatornijooksu Elva spordikuu 2020 lõpetamine Elva
keskväljakul
Kõikide osalejate vahel, kes panevad kirja oma liigutud kilomeetrid,
toimub loosimine.
Loosimine toimub peale kellatornijooksu.
Tähelepanu! Spordisündmuste ajad ja asukohad võivad jooksvalt
muutuda. Soovitame jälgida infot Elva spordi leheküljel elvasport.ee.
Lisainfo: Madis Šumanov, Elva valla spordijuht
madis.sumanov@elva.ee või 513 8677
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ELVA ELAMUSFESTIVAL

Elva Elamusfestivalilt leiavad elamusi kõik!

TARTUMAA VALDADE ETTEVÕTTED OOTAVAD KÕIKI NENDE PAKUTAVATE
ELAMUSTEGA TUTVUMA.

ELAMUSFESTIVALI LÕPETAB MEELEOLUKAS KONTSERT
VEREVI JÄRVE PLATVORMIL.

Elvas toimub taas Elamusfestival 22. augustil kella 13 ning oodatud on kõik elamusteotsijad. Sel korral
on festivalile kaasatud ka teised Tartumaa vallad, mis tähendab, et festivalil saab tutvuda Elva, Nõo,
Kambja, Kastre, Peipsiääre, Luunja ja Tartu valdade loomeettevõtete elamustega.  
Festivalile on oodatud igas vanuses inimesed, sest peale ettevõtjate messi on eraldi ka lasteja noorteala koos noortelavaga, kus leiavad põnevaid tegevusi endale just lapsed ja noored.
Maitsed
» BirchLagoon – mahedad
kasemahlajoogid. Saab maitsta ja kaasa osta.
birchlagoon.ee  
» Pärna pagar – pagari- ja kondiitritooted
facebook.com/
Pärna-Pagar-OÜ  
» Komorebi sushi – jaapani toit.
Kohapeal võimalik degusteerida.
komorebi.ee
» Aakre Aed – mesindus, õunakasvatus. Saab degusteerida
suveõunu.
aakreaed.ee
» Armastusest inspireerituna erinevad mahetooted.
armastusest.ee
» Wägon – veiselihast käsitööburgereid pakkuv food truck.
facebook.com/WagonTartu
» Haava kõrts – toitlustus. Pakutakse muuseas suitsujuustusuppi ja erinevaid kooke ning
jäätist.
haavakorts.ee  
» Grau köök – Kodused küpsetised, sefiirikorvikesed. Festivalil
pakutakse muu hulgas ka grillburgereid marineeritud Peipsi
sibulaga.
facebook.com/graukook
» Vigurid – koduküpsetised.
facebook.com/Vigurid

» Kapteni kelder - toitlustus.
facebook.com/KapteniKelder
» Maarja jahikoda – lõkke peal
valmib jahimeeste käe all maitsev metsloomahautis. Kohal
on loodustreileri, kus saab näha
ja õppida nii mõndagi põnevat
looduse kohta.
Maarjajahikoda.ee
» Juhuse pruulikoda – käsitööõlu. Kohapeal võimalik
degusteerida ja kaasa osta.
facebook.com/juhus.craftbeer
» Juulamõisa kohvik – maitsev tervislik söök kohalikust
toorainest, mille kõrvale ka törts
kohapärimust. Saab mängida ruunimängu või keerata
kokku maitsesoolade segu.
Juulamois.ee
» Mokkamööda – pirukad.
mokkamooda@gmail.com
» Tartu Maavili – hõrgutavaid tooteid rabarberisinepist
pihlakasiirupini.
facebook.com/TartuMaavili
» Järiste veinitalu – Eesti viinamarjadest valmistatud tooted.
jaristeveinitalu.com
» Salvest – tutvustab beebitoite
ja uusi tooteid noortele.
Salvest.ee

» Elva laste- ja perekeskus – laste pannkoogikohvik.
» Kooki tahad? – koogid ja muu
hea näksimine.
facebook.com/kookitahad

Käsitöö
» Pritsumehe Marid – käsitöö. Märksõna: taaskasutuse
materjali kasutamine.
facebook.com/PritsumeheMarid
» Kekaa – linaste masintikanditega tooted.
facebook.com/kekaaestonia
» Eestiil – linaste rõivaste ja
toodete disainimine, valmistamine. Rahvariiete valmistamine,
õmblus- ja parandustööd. Festivalil toimub linase pluusi tikandite disainimise konkurss.
maive@jassitalu.ee
» Helen Vestla – riided ja peakatted lastele ja naistele.
facebook.com/heleniomblustood
» Maarjalill&Päevaliblikas – looduslikud kehakoorijaid, kaardid, pop-up karbid,
fotoalbumid jpm.
facebook.com/2liblikat  
» Raimond Käsi – pannilabidad,
jalapingid, küünlajalad, veini
pudelihoidjad jpm.
raimond@kambja.edu.ee

» Ülenurme käsitöö- ja rahvuskultuuri selts Nurmenukk – põrandavaibad, heegeldatud mänguasjad, ehted, vilditud sallid
jms. Toimub töötuba.
maireh@yle.edu.ee
» Schefferwood – erinevad puidust
tooted. Tutvustavad kokkupandavaid aiamööbli komplekte.
schefferwood.com/
» Alatskivi käsitööpood Magasiait – unikaalsed käsitöötooted
ning suveniirid.
Magasiait.ee
» Tiina Karu – tekstiilist interjöörnukkude valmistaja seab
üles näitus-müügi oma töödest.
Näha saab nuku valmistamise etappe.
tiina.karu@palapk.edu.ee  
» Vara savikoda – keraamika
töötoad. Festivalil saavad huvilised proovida potikedral treimist.
varasport.eu/teenused/savikoda/
» Puupagana – puidust tehtud
esemed.
facebook.com/Puupagana
» Õhina õpituba – saab valmistada vaprusehelmeid (krooniliste haigustega laste ravi
toetuseks). Saab meisterdada
külmkapimagneteid või nautida
käemassaaži.
facebook.com/
ohinaopituba

Fotod: Jaak Jänes

» Priit Allas – keraamika. Festivalil saab näha keraamiku savikedraga töötamist ning saab ise
valmistada savitassi.
priit.allas@raatuse.tartu.ee  
» KV savikoda – savinõud.
facebook.com/kvsavindus
» Eleri Visnapuu – rahvariide
vööd.
» Kaja Raitar Design –  käsitsi
valmistatud rahvariietes nukkudest ehted, korduvkasutatavad
puuvillast maskid ja tekstiilkotid.
facebook.com/kajaraitardesign
» Woodroom – tamme- ja saarepuust puitkäsitöö ning erinevad
disainelemendid.
facebook.
com/woodroomOU
» Ehe Elu – käsitöömänguasjad suurtele ja väikestele.
facebook.com/eheelu
» Elva eakate päevakeskus – kangastelgedel ja varrastel kootud kudumid, lapitehnika
jne.
uudeltanu@hot.ee

Disain
» Kirjastus Kröösus – raamatute
toimetamine, küljendamine,
kujundamine, trükkimine ja turundamine.
kroosus.ee
» Helevalge – fototapeet, lõuendid, suuremõõtmelised fotod,
postkaardid.
helevalge.eu
» Ekes – erinevad trükiseid ja
kujundus, trükiettevalmistus.
facebook.com/EkesOU

Talud
» Sääniku talu puhkekeskus – majutus, vaarikad.
ugaraja.ee
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» L-Kõrtsi talu – kohalikus toorainest mahesiirupid, moosid ja
naturaalsed majakommid.
facebook.com/l.kortsitalu
» Piirikivi talu – maasikad, vaarikad, suitsukala.
facebook.com/PiirikiviTalu
» Põhjala talu – kitsepiimaseebid, lambavillast heidevaibad. Kaasas on lokkis karvaga
kits Jossi.
facebook.com/
loodusepuudutus
» Seljamaa talu – marjakasvatus ning tervislikud tooted
marjadest. Kohapeal võimalik
proovida ja kaasa osta astelpaju
loodustooteid.
facebook.com/Seljamaatalu
» Mäepealse taimetalu – ravimtaimedest valmistatud mahedad
taimeteed.
FB: Mäepealse Taimetalu
» Kaspri talu – maavillased ja
peenvillaseid lõngad, lambanahad, mesi ja erinevaid meetooted. Festivalil saab kätt proovida
villa kraasimises ja lõnga ketramises.
FB: Kaspri talu
» Kostja sibulatalu – sibulad,
sibulavanikud ja sibulamoos.
Festivalil tutvustatakse vanausuliste sibulakasvatamise
traditsioone ning õpetatakse
sibulavaniku punumist.
sibulatee.ee/liikmed/kostja-sibulatalu/
» Rabafarm – rabarber ja
rabarberitooted.
rabafarm.eu

Seiklused
» RoomEscape põgenemis
tuba – festivalil saab igaüks
proovida ajutisest põgenemistoast väljapääsemist.
roomescape.ee
» R&R hoburetked – pakuvad
üritusi hobustega, nii ratsa kui
ka vankriga, lisaks võimalik
tulla tutvuma tallis toimuvaga,
sealsete hobustega ja nautida
vankrisõitu. Festivalil saab ratsutada või sõita vankriga.
FB: R&R hoburetked
» Elva puhkepiirkond – tutvustavad Elva valla turismiobjekte,
parimaid puhkamisvõimalusi
ning põnevaid seiklustepakkujaid.
visitelva.com
» Seiklus Kuubis – seiklusmängud sees ja väljas. Kohapeal
võimalik proovida nende populaarseimaid mänge.
Seikluskuubis.com
» Nature Tours in Estonia –
seiklus ja matkamine (kanuudel,
koerarakenditel jpm). Festivalil
on kaasas üks kelgukoer – kogenud ja inimestega suhtlemist

»

»

»
»

nautiv juhtkoer Naila. Lapsed
saavad võtta osa looduseteemalistest mõistatusmängudest.
Nattourest.ee
Tagumaa autospordiliit –
autospordiüritused. Festivalile saab uudistada ralliautot.
parikkalev@hotmail.com
Jääaja keskus – kogu perele
mõeldud elamuskeskus. Teevad
festivalil ühe korralikku mammutimöllu: mammutite meisterdamine ja müümine, kaasas
ka elusuuruses mammutipoeg.
jaaaeg.ee  
Vudila mängumaa – Eesti suurim väliveepark.
Vudila.ee
Tartu Ülikooli observatoorium –
külastuskeskus.
kosmos.ut.ee

maale elama? Selts suudab
sind viia maal elamise usku.
Saab tooteid degusteerida, meisterdada, tutvuda nende tegemistega külaelus ja osta kaasa
põnevaid tooteid.

PANE TÄHELE!

Ilu
» Janika massaažituba – erinevad massaažiliigid. Võimalus
saada õlavöötme massaaži.
FB: Janika massaažituba
» Ilumer – looduskosmeetika
müük
FB: Ilutuba Ilumer
» Kristiina Kärkkanen – isevalmistatud looduslikud
käsitöösalvid ja kreemid jm
kehahooldusvahendid. Festivali pakutakse lõõgastavat massaaži.
kristu72@hotmail.com

Pidu
» Pillapalla peotuba – töötoad,
pidude dekoreerimine, võimalik pidada pidusid või viia läbi
koolitusi ja seminare. Festivalil
lastele meisterdamine ja mängunurk.
elva.pillapalla.ee/
» Vembutaja – atraktsioonide
rent üritustele. Tulevad festivalile batuutidega.
facebook.com/Vembutaja
» Tordiabi – kõik torditegemiseks vajalik ühest kohast! Tordikaunistused eri tähtpäevadeks,
kondiitri töövahendid jpm. Festivalil saab osaleda küpsise
kaunistamise töötoas.  
Tordiabi.ee
» Triinu Täpsi – pulmakorraldus.
FB: Triinu lilled
» Valguse festival – tutvustavad
sel aastal 6. korda toimuvat üritust.
valgusefestival.ee
» Ulila suveaed – vabaajaveetmise koht. Festivalil lõbustab lapsi
kloun, toimub töötuba. Üllatusesineja.
ulilasuveaed.ee

Põnev
» 3D Punkt – hoonete 3D laserskaneerimine. Nende töö
tulemusel valmivad hoonetest
plaanid, vaated ja lõiked ning ka
punktipilved ja 3D-mudelid. Tavainimesed saavad nende käest
vajalikud joonised, et kanda
enda hooned ehitusregistrisse.
3dpunkt.ee  
» Draakon ja Delfiin – õpitoad ja
koolitused, loodusturism, noortelaagrid. Festivalil töötoad:
männikäbidest lillede ja pilliroolülidest kaunistuste meisterdamine. Piia Rajaste verivärskest luulekogust loodusluule
ettelugemine.
draakonjadelfiin.ee
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Erinevaid töötube,
treeninguid jm
tegevusi noortele
korraldavad spordi
klubid:

LIIKLUSKORRALDUSE SKEEM 22. AUGUSTIL

22. augustil on kell 8–20 suletud Tartu maantee alates
Supelranna tänavast kuni Tartu mnt 13/1ni ning Järve
tänava lõik Tartu maanteest H. Raudsepa ristini.

» Tartu 2024 – tutvustatakse
Tartu ja Lõuna-Eesti ettevalmistusi Euroopa kultuuripealinna
tiitliaastaks.
Tartu2024.ee
» Lõhnakas – lõhnalahendused.
Meeliülendavad viktoriinid,
teadusuuringutel põhinevad
mängud, praktiline lõhna loomise õpetus jmt.
lohnaturundus.ee

Kogukond
» Aakre külaselts – kogukonna
koostöö arendamine, tegevuste
ja sündmuste korraldamine. Festivalil oma küla maitseid.  
» EELK Valga praostkond – vaimuelu ja kultuurisündmused. Tutvustatakse
võimalusi, millega ja kuidas saavad luteri kogudused olla kogukonnale kasulikud.
valgapraostkond.ee

» Sibulatee – tutvustatakse, mida
Sibulateel teha ja kuhu minna
ning saab aimu kohapealsetest
maitsetest nii degusteerides kui
ka kaasa ostes.
» Kodavere pärimuskeskus – tutvustatakse Kodavere
murrakut ja rahvariideid. Festivalil saab mõistatada kodaverekeelsete sõnade tähendust.
Müügiks kodaverekeelseid trükiseid.
» Kallaste arendus – jagatakse vanausuliste keedusuhkru
valmistamise kasulikke näpunäiteid. Huvilistele retsept. Tutvustatakse vanausuliste teejoomise rituaali, saab maitsta
Ivan-Tšaid (põdrakanepi teed).
Magusasõpradele keedusuhkur.
» Maarja-Magdaleena Maa
rahva Selts, Sootaga Maa
rahva Selts, Kõrveküla Maanaiste Selts – miks minna

» JJ-Street tantsukool
» Korvpalliklubi BC Elva
» Jalgpalliklubi FC Peipsi United Junior
» Spordiklubi Juku - Indiaca,
käsipall jm
» Spordiklubi Altia - võrkpall,
Judo
» MTÜ Jõusport
» SK Airi - võimlemine
» Nõo spordikool -  rannatennis jm
» spordiklubi ALO Crew – võitluskunstid

Muu huvitegevus
» Elva huviala-ja koolituskeskus ja Elva muusikakool – erinevad õpitoad beebikoolist digikunstiringini
huvikeskus.elva.ee
» Kolm Põrsakest OÜ – teadusteater ja harivad teadusringid. Teevad põnevaid
katseid ja annavad väikese etenduse.
kolmporsakest.ee
» Inimpall – pakuvad külastajatele võimalust proovida inimpalli
sees omavahel kokku joosta,
veereda, kukerpallitada.
Inimpall.ee

Töötube ja tegevusi
korraldavad
ka noortekeskused:
Tabivere Noortekeskus
Rannu Pere- ja Noortekeskus
Rõngu Avatud Noortekeskus
Hellenurme Avatud Noorte
keskus
» Nõo Noortekeskus
» Elva Avatud Noortekeskus
»
»
»
»
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Elva piirkonna
turismiettevõtete
tutvustus vol 4

Arbi rannakohvik

Ja ongi kätte jõudnud suve viimane, kuid see-eest kõige mõnusam
kuu. Otsite uusi ideid, mida augustis Elvas ning lähiümbruses
avastama minna? Sel korral tutvustame teile järgmiseid turismi
ettevõtjaid, kes pakuvad põnevaid elamusi nii kohalikele kui ka
külalistele. Meeleolukaid seiklusi ning toredat suve lõppu!
Põnevate ideede ammutamiseks hoidke silma peal ka Visit Elva
kodulehel visitelva.com, Facebooki lehel ning Instagrami kontol
(@visitelva).
Elwa Burger
Kas teadsite, et juba mõnda aega on
Elva jaamahoone kõrval end sisse
seadnud Elwa Burger, kust saab
imemaitsvaid käsitööburgereid?
Kuulsite õigesti! Maitsev ning
kvaliteetne kiirtoit on nüüd lihtsasti kättesaadav kõikidele elva
katele ja Elva külalistele.
Elwa Burgeri menüüst leiate
kõige parema kiirtoidu – mahlased maitsvad käsitsi valmistatud
burgerid, krõbedad friikartulid või
bataadifriikartulid ning j
uurde
maitsev kaste, mille saate valida
endale meelepärase. Ning otseloomulikult kulub marjaks ära
kuumal suvepäeval üks kosutav
jäätisekokteil, karge karastusjook
või vihmasel päeval hoopiski üks
soojendav kohv.
Elwa Burger on avatud iga päev
kell 12–20.
» Rohkem infot: Elwa Burger
Facebooki lehelt
» Kontakt: tel 516 2172

Sportland Prodigy Elva
Discgolf Park
Elvas, Mahlamäel asuvas Sportland
Prodigy Elva discgolfi pargis on
keskmine radade pikkus Baltimaade pikim. Siinsed rajad sobivad
ideaalselt nii algajatele kui ka juba
kogenenumatele mängijatele.
Sportland Prodigy Elva Discgolf
pargist leiate 18 korviga mitme
kesise metsamaastikul lookleva 2,7
km pikkuse raja, mis ootab kõiki
huvilisi aktiivselt looduses aega
veetma. Park on disainitud Euroopa meistri ja mitmekordse Soome

meistri Seppo Paju kaasabiga Team
Prodigyst, mistõttu on rajad tõepoolest väga erilised oma kauni ja
mitmekülgse maastikuga. Sportland Prodigy Elva discgolfi parki on
oodatud kõik. Haarake sõbrad kaasa ning tulge veetke üks mõnusalt
sportlik nädalavahetus.
» Rohkem infot: discgolfirajad.
ee/park/sportland-prodigy-elva-discgolfi-park, Sportland
Prodigy Elva Discgolf Facebooki
lehelt või Instagramist
@elvadiscgolf
» Kontaktid: tel 529 5324,
elvadgc@gmail.com

Elva Pitsapoiss
Mida kujutavad endast tšilli
kuumus, ristumine peekoniga või
seenelkäik?
Elva keskväljakule puidust ärimoodulisse on ennast alates sellest
suvest sisse seadnud Elva Pitsa
poiss, kes kutsub kõiki maitsma
isuäratavaid
käsitsivalmistatud
pitsasid. Elva Pitsapoisi tunnete
kaugelt ära hõrgutava pitsa-aroomi
ning silmapaistva lipu järgi. Kuna
kõik pitsad valmistatakse õigest
Itaalia jahust ning igas taigna etapis käsitsi, on tegemist eriti krõbeda ja kvaliteetse maitseelamusega.
Kuna Pitsapoiss on ise suur
filmihuviline ja tihe kinoskäija, on
kõik Elva Pitsapoisi pitsade nimetused inspireeritud Eesti filmiklassikast. Tulge ja proovige järele, kuidas maitsevad mereannirõõmud
või maitsed, mis ajasid segadusse.
» Rohkem infot: Elva Pitsapoiss
Facebooki lehelt
» Kontakt: tel 5361 0500

Sootamme järvemaja
Kas teadsite, et Tartumaa kõige
kaunim päikeseloojang asub Sootamme järvemajas, kus Võrtsjärve
ümbruskonna kõige kõrgemalt
kohalt avaneb suurepärane võimalus vaadata kaugusesse ja nautida
looduse ilu? Ning seda ilma tellimata, igal õhtul, täiesti tasuta.
Sootamme järvemajas pakutakse kohapeal valmistatud järve
kaladest toite, mille valmistamisel
kasutatakse Võrtsjärve vana kalamehe proua kurikuulsaid salajasi
retseptinippe. Värskelt püütud kala
ning sellest valmistatud maitsev
roog pakub meelierutava naudingu
lihtsalt olemisest. Lõõgastav saun
ja kosutav uni värskelt renoveeritud puhkemajas annab uue energia,
et asuda veel suurematele väljakutsetele. Sootamme järvemaja ootab
teid puhkama.
» Rohkem infot: sootamme.ee
või Sootamme Järvemaja Facebooki lehelt
» Kontaktid: tel 508 8429,
ahoi@sootamme.ee

Parv "Tibu" Võrtsjärvel
Just nüüd on õige aeg mõnusaks
puhkehetkeks Võrtsjärvel! Tulge ja
nautige õdusat olemist parv "Tibu"
pardal koos pere, sõprade või kolleegidega.
Veel 100 aastat tagasi oli Võrtsjärv pilliroo vaba järv. Ning veel 50
aastat tagasi ei sobinud Võrtsjärve
pilliroog rookatuse ehituseks, sest
oli liiga nõrk. Tänapäeval on Võrtsjärves aga hulgaliselt pilliroogu,
mis on ühtlasi tugev ning kasvab

üle 3,5 m pikkuseks. Just seal pilliroo vahel peatub Siku sadamas kollane Parv Tibu, mis oli algselt ehitatud järvepealse suvilana.
Parvel saab peale suurepärase
maitseelamuse, mõnusa sauna ja
imeilusa päikeseloojangu n
autida
ka lõõgastavat massaaži keset
imekaunist Võrtsjärve. Samuti on
võimalus ettetellimisel maitsta
angerja
suppi, kodus küpsetatud
värsket leiba ja maitsvaid suu
pisteid. Kalasõbrad saavad ise kätt
proovida kalapüügis, varustuse pärast muretsema ei pea, parvel on
kõik olemas.
» Rohkem infot: lesta.ee, Parv
Tibu Facebooki lehelt või Insta
gramist @parvtibu
» Kontaktid: 512 0527,
parvtibu@gmail.com

Kooki tahad?
Tulge nautige imemaitsvaid hõrgutisi Elva linnasüdames. Kas teadsite, et kohvik „Kooki tahad?“ on elvakatele pakkunud lahti oldud aja
jooksul juba üle 130 kg imemaitsvaid kooke ja küpsetisi? „Kooki tahad?“ on küll pisike, kuid mahutab
endas palju isuäratavaid muffineid,
kooke, küpsiseid, leiba ja muid soolaseid pirukaid. Kohvikus kasutatakse vaid parimat toorainet ilma
lisaaineteta ning peale küpsetiste
saab tellida ka kohvijooke, käsitöölimonaade ning jäätist käsitöövahvli ja marjadega.
Kui Teil on tulemas mõni tähtis
sündmus, siis miks mitte tellida
kogu menüü just „Kooki tahad?“
kohvikust? Peale kohapeal olevate
hõrgutiste valmistatakse ka tellimusel kooke, pirukaid, kringleid ja
vaagnaid. Tulge astuge läbi!
» Rohkem infot: Kooki tahad?
Facebooki lehelt või Istagramist
@tahadkooki
» Kontaktid: tel 5323 0558,
tahadkooki@gmail.com

Arbi järve purdel asuv rannakohvik
pakub kosutust nii rannas olijatele
kui ka purdel jalutajatele. Ilusate
ilmade korral saab Arbi järve
ääres nautida suve täiel rinnal, kuna läheduses on kõik
mõnusaks puhkuseks vajalik olemas. Külastajatel on
võimalus nautida väga
populaarset ameerika
stiilis jäätisekokteili või
proovida hoopiski tervislikke smuutisid. K
 ohvisõbrad
saavad tellida erinevaid kohvi
jooke, nii kofeiinivaba kui ka
mandlipiimaga. Ning kui nälg
hakkab pika rannapäeva jooksul
näpistama, saab rannakohvikust
tellida nii maitsva suvise burgeri,
mõnusa kastmega kolmnurkvõileiva kui ka värske salati, millele
lisab särtsu apelsini-, sidruni- või
laimimahlast valmistatud kaste.
Loomulikult saab rannakohvikule
kohaselt tellida ka jäätist, laenutada rannamänguasju või soetada
päikesekreemi. Tulge naudige suve
Elvas Arbi järve ääres asuvas rannakohvikus.

Tartu observatoorium
Kas teadsite, et alates 2013. aastast,
mil Eesti esimene satelliit ESTCube
1 Maa orbiidile lennutati, sai Eestist
kosmoseriik? Kogu selle põneva
kosmilise teekonnaga saab t utvuda
Tartu observatooriumis.
Tartu observatoorium on just
sobiv paik külastamiseks kõigile
kosmosetehnoloogia huvilistele.
Kuna tegemist on Tartu 
ülikooli
koosseisu kuuluva teadus- ja
arendusasutusega, kus toimub iga
päev ka õppetöö, on kogu õhkkond
seal kohe eriliselt põnev ning teadmistest pakatav.
Terve augusti vältel on observatooriumi suure teleskoobi torn avatud kõigile huvilistele neljapäevast
laupäevani kell 12–16. Samuti on
võimalik broneerida ekskursioone,
korraldada seminare ning avastada
õueatraktsioone. Põneva kosmilise
retke jooksul Tartu observatooriumis saab tutvuda päikesekellaga,
päikesesüsteemi maketiga, stellaariumiga ning teostada Põhjamaade
suurima, 1.5 m peapeegliga optilise
teleskoobiga muutlike tähtede
spektraalvaatlusi.
» Rohkem infot: kylastuskeskus.
to.ee/est/ekskursioonid, Tartu
observatoorium Facebooki
lehelt või Instagramist 
@tartuobservatory
» Kontaktid: tel 696 2510,
kosmos@ut.ee
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Septembris toimub KIK-i infopäev

LÜHIDALT

Eraisikute vee- ja kanalisatsioonitaristu rajamise toetusmeede
Elva vallavalitsus
korraldab koos
Keskkonnainvesteeringute keskusega (KIK)
11. septembril kell 16
teabepäeva, kus tut
vustatakse eraisikute
vee- ja kanalisatsioonitaristu rajamise toetusmeedet.

T

eabepäeval osalevad KIK-i
projektikoordinaatorid,
kes selgitavad eraisikute
toetusmeetme tingimusi,
vastavad osalejate küsimustele
ning võtavad paberkandjal vastu
taotlusi.
Toetust antakse elamu ühendamiseks
ühisveevärgi
ja/või
-kanalisatsiooniga ning elamu
kogumismahuti rajamiseks või
ümberehitamiseks isikutele, kelle
majapidamine asub reoveekogumisalas. Kogumismahutitele jagatakse toetust piirkondadesse, kus
puudub ühiskanalisatsioon ning

TOETUSE SUURUS ON KESKMISELT KAKS
KOLMANDIKKU TÖÖDE MAKSUMUSEST.

kus on teada, et seda lähima viie
aasta jooksul ei rajata.
Ühisveevärgi ja/või -kanalisatsiooni ühendamist toetatakse juhul, kui selleks on võimalus olemas,
aga mingil põhjusel ei ole liitutud.
Aadressi või katastritunnuse järgi
saab kontrollida, kas teie 
elamu
asub toetataval alal: kik.ee/et/toetatav-tegevus/eraisikute-vee-ja-kanalisatsioonitaristu-rajamine.
Kui varasemalt oli toetust võimalik küsida vaid Elva reoveekogumisalal, siis nüüd laieneb
toetusmeede ka väiksematele reo-

Foto: Pixabay

veekogumisaladele.
Elva valla reoveekogumisalad
on: Elva linn, Ulila alevik, Rõngu
alevik, Rämsi küla, Rannu alevik,
Puhja alevik, Palupera küla, Kureküla alevik, Hellenurme küla, Annikoru küla ja Aakre küla.

Toetuse taotlemine
Toetuse suurus on keskmiselt kaks
kolmandikku tööde 
maksumusest
ning sõltub rajatava torustiku
pikkusest. Toetuse summad jäävad
vahemikku 1132–3792 eurot.
Elva vallas on vee-ettevõtja AS

N.R. Energy ehitab
Rõngu uue hakkpuidul
töötava katlamaja

Emajõe Veevärk. Soovitame eelnevalt liitumissooviga pöörduda
vee-ettevõtja poole, kes v
äljastab
toetuse
saamiseks
vajalikud
dokumendid. Liitumistaotlust saab
vormistada veebilehel evv. ee/liitumine või paberkandjal AS Emajõe
Veevärk kontorites Tartus, Sõbra
56, tööpäevadel 8–17 ja Elvas Puiestee 13, iga kuu teisel kolmapäeval
kell 9–15.
KIK-ile saab taotlust esitada e-toetuste keskkonnas, KIK-i
kodulehel avaldatud taotlusvormil
e-posti teel (info@kik.ee) või posti
teel paberkandjal (Narva mnt 7a, VI
korrus, 10117 Tallinn).
Infopäev toimub Elva kultuurikeskuses, üritusele ei ole vaja
eraldi registreeruda.
Täpsem info toetuse kohta on
leitav KIK-i kodulehelt: kik.ee.

RÕNGU UUE KATLAMAJA
ESKIIS.

mis on tänasest keskkonnasõbralikum ning aitab tänu
efektiivsusele küttekuludelt kokku hoida.

E

jonit eurot ja seda 
kaasrahastab
Keskkonnainvesteeringute keskus. Katlamaja on projekteerinud
EMP A&I OÜ ja selle ehitab ehitusfirma Efipa OÜ. Katlamajas
hakkab sooja tootma 0,99 MW
Austrias toodetud hakkpuidukatel

Saunapileti hinnad:
» täiskasvanu – 5 €;
» pensionär (s.h. töövõimetuspensionär) – 4 €;
» õpilane (vanus 7–18) – 3,5 €;
» laps – 2,50 €;
» perepilet (kuni 2 täiskasvanut ja 2 last/õpilast) – 11 €.
Lisainfo telefonil 527 4620

» Emajõe Veevärk: Kädi Jõgi,
tel 731 1840, kadi@evv.ee
» Keskkonnainvesteeringute keskus: Kadri Haamer, tel 6 274 183,
kadri.haamer@kik.ee
» Elva vallavalitsus: Allan Allik,
arendusspetsialist, tel
5669 4684, allan.allik@elva.ee

eurot maksva hakkpuidul töötava kaasaegse katlamaja,

uus küttehooaeg saab alata tõrgeteta. „Väikses asulas ei tasu põlevkivi kütteõlil töötav katlamaja tänapäeval enam ära. Uus katlamaja
töötab peamiselt hakkpuidul, mis
on oluliselt ökonoomsem ja keskkonnasõbralikum," märkis Tisler.
Ehitus läheb maksma 1,51 mil-

E

lva saun asub aadressil
Puiestee tn 2, Elva linn.
Saun on avatud iga
neljapäev, reede ja laupäev kell
13–20. Viimased inimesed lubatakse sauna tund enne sauna sulgemist.
Saunaliste kasutada on 55
lukustatavat kappi ja kaks
eraldiseisvat pesuruumi ja leiliruumi.
Leiliruumis võib kasutada
kaasatoodud vihta ja võimalus
on muretseda viht ka kohapealt.

Kontaktid:

N.R. Energy ehitab Rõngu alevikku uue 1,5 miljonit

lva vallavalitsus andis katla
majale ehitusloa juuni l õpus
ja hoone peaks lõplikult valmima tänavu novembri lõpuks.
N.R. Energy juhataja Ahto Tisleri
sõnul on tööd siiski korraldatud
nii, et uus katlamaja on valmis
sooja tarnima juba septembris ehk

ELVA SAUN OOTAB
SAUNALISI

AGRO AVR1200. Varuvariandina
saab sooja toota ka 1,95 MW õlikatlaga Viessmann Vitoplex 200.
Katlamaja on täisautomaatne.
N.R. Energy juhatuse liikme
Ahto Tisleri sõnul rajatakse uus
katlamaja praeguse katlamaja

asukohta ja selle kasutusele
võtu
järel peaks vähenema Rõngu elanike kulu toasoojale. Tisleri kinnitusel planeeritakse ehitustööd
nii, et need segaksid Rõngu inimeste igapäevaelu võimalikult
vähe. „Mõningaid liiklusseisakuid
võib ehitusega kaasneda – nende
eest vabandame ja loodame elanike mõistvale suhtumisele," sõnas
Tisler.
1997. aastal asutatud ja täielikult Eesti erakapitalil põhinev N.R.
Energy varustab soojusenergiaga
22 kaugkütte võrgupiirkonda üle
Eesti ja müüb soojusenergiat rohkem kui 30 mehitamata kaug- ja
lokaalkatlamajast. Ettevõtte peamised kliendid on kortermajad,
eramud, koolid, lasteaiad, spordihooned, tervishoiuasutused, kohalikud omavalitsused, asutused
ja ettevõtted.
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Noortevolikogu pani end
kohvikutepäeval proovile

S

el
aastal
avas
Elva
kohvikutepäeval esmakordselt kohviku ka Elva valla
noortevolikogu. Idee kohvikutepäeval osalemiseks saadi noorte
volikogu eelmiselt koosseisult, kes
plaanis osaleda Rõngu kandi viie
tee puhvetite päival. Paraku jäi
see neil vaid ideeks. Praegune
noortevolikogu koosseis leidis,
et osalemine Elva kohvikutepäeval on huvitav kogemus ja
hea võimalus tuua end rohkem nähtavale ning panna
proovile meeskonnatöö.
Ettevalmistused kohvikute
päeva tarbeks kestsid kokku
ligi poolteist kuud. Menüü, mis
osutus lõpuks valituks, muutus
aja jooksul korduvalt. Kõige keerulisem oli noortevolikogu liikmetele
koguste väljaarvutamine. Kui palju
midagi teha? Kui paljude inimestega
arvestada? Kui palju selleks toorainet
vaja läheb? Siinkohal tänavad noored
noorsootöötajat Heliise Riisaart, kes
jagas nendega oma kohvikutepäeva
kogemusi ja näpunäiteid. Viimased
ettevalmistused enne kohvikutepäeva möödusid lõbusalt. Maitsvaid
hõrgutisi valmistades visati nalja ja

KOHVIKU JUURES
ESINESID ELVA
VALLA ANDEKAD
NOORED.

Fotod: Jaak Jänes,
Kayvo Kroon

vesteldi vabalt. Selline koos tegutsemine lähendas meeskonda veelgi.
Kohvikutepäeval algas töö juba
hommikul kell 6.30 kohvikuala ülesehituse ja viimaste kokkamistega.
Siinkohal tänab 
noortevolikogu
Mari-Liis

Vanaisakut,
Kristjan
Moorastit ja Sirle Lüüsi, kes aitasid
inventuuri toomise ja ala valmis

seadmisega. Noortevolikogu
kohvik oli avatud kella 9–15.
Terve päeva vältel esinesid kohviku
juures Elva valla andekad noored.
Elva valla noortevolikogu korraldas ka heategevusliku loterii, mille
kogu tulu läks Tartu ülikooli kliinikumi lastefondile. Loteriis andsid
enda panuse Sepa talu majutus, Puka
mängukeskus FUN, Aakre moos, Elva
seikluspark, Piletilevi jpt.
Kogu kohvikutepäev sujus kenasti ning noored said suure kogemuse
võrra rikkamaks.

TÜK-i ja Elva haigla insuldiprojekti
meeskonnad kohtusid Elvas

E

lva haiglas toimus 3. augustil TÜK-i ja Elva haigla
insuldiprojekti meeskondade kohtumine eesmärgiga ühtlustada patsientide ravi.
TÜKI-i insuldiprojekti töötasid
välja Tartu ülikooli kliinikum
ja tema partnerid (Tartu ülikool, Põlva haigla, Lõuna-Eesti
haigla, Valga haigla, Elva haigla, Jõgeva haigla, Viljandi haigla,
Haapsalu neuroloogiline rehabili
tatsioonikeskus, Perearstide selts,
Sotsiaalkindlustusamet jt teemast
huvitatud asutused) eesmärgiga
luua patsiendikeskne ravi
teekond
eriarstiabi, esmatasandi ja sotsiaalvaldkonna vahel.
Koostöövõrgustikus lepitakse
kokku, kuidas juhtida ja suunata raviteekonda ning töötatakse

KÜLALISED TUTVUSID ELVA HAIGLA
VÕIMALUSTEGA.

älja ühtlased alused patsienv
di jälgimiseks ja hindamiseks.
Praegu on lõppemas spetsialistide koolitamine ja sügisel tööd
patsientidega. Projekti lõppedes
selgub, kas esialgne väljatöötatud raviteekonna mudel töötab

Foto: erakogu

ning milliste lahendustega edasi
minna.
Peale arutelu tutvusid külalised
vastavalt oma töövaldkonnale Elva
haigla võimalustega, eesmärgiga
luua partnerhaiglaga toimiv koostöövõrgustik.

ELVA VALLAVOLIKOGU INFO

Vallavolikogu 16. juuli
istung

E

lva vallavolikogu 32. istung toimus 16. juulil Elva vallamajas. Päevakorras oli seitse arutelupunkti, mis puudutasid vallavalitsuse tegevusi ja plaane erinevates
tegevusvaldkondades.
Esimese teemana andis vallavanem Toomas Järveoja ülevaate, millised säästumeetmed on planeeritud kõigis valla
valdkondades. Seejärel andis abivallavanem Mikk Järv ülevaate üldplaneeringu koostamise senistest tegevustest.
Kolmanda teemana tutvustas Mikk Järv Tallimäe küüni,
Mõisa tõllakuuri, Mõisa aed ja Ääre kinnistu detailplaneeringu protsessi ja selgitas, miks selle menetlus on ajaliselt
veninud. Järgmistes päevakorrapunktides tutvustas abivalla
vanem Heiki Hansen Ulila alevikus asuva kogukonnakeskuse
3-korrulise osa võõrandamise plaane ja selgitas Rämsi külas asuvate elanike abihoonete rendile andmist. Viimase
teemana esitas volikogu liige Tõnu Aigro ettepaneku vallavalitsusele ja volikogule seoses Verevi rannaala detailplaneeringuga. Ettepanek sisaldas soovitust volikogule planeering
lõpetada või siis koostada sellele täiendav mõjuhinnang.
Järgmine vallavolikogu istung toimub 24. augustil.
Maano Koemets vallavolikogu esimees

Tartumaa turismi- ja
toiduasjaliste õppereis
Põhja-Leetu
Tartu Ärinõuandla kutsub Tartu maakonnas tegutsevaid
väikeseid turismiettevõtjaid ning toidutootjaid ja -pakkujaid
(kuni üheksa töötajaga Tartu maakonnas registreeritud ettevõtted) õppe- ja kontaktreisile Põhja-Leetu, mis toimub 6.–9.
oktoobril.
Kavas on:
» erinevad turismiatraktsioonid ja -teenused, sh atraktiivsemad ja tegusamad muuseumid;
» jalutuskäik puuvõrarajale Anykščiais, mis on esimene
omataoline Baltikumis ja Ida-Euroopas;
» erinevad majutusvõimalused mõisast maaturismi
hotellini;
» ekskursioonid erinevates linnades;
» kohaliku toidu-joogi degusteerime, sellega seotud lood,
sh kohaliku õllepruulikoja külastus jpm.
Täpsem programm ja registreerumine Tartu Ärinõuandla
kodulehel arinouandla.ee.
Registreerumine kuni 22. september või kuni kohti jätkub
(kohtade arv on piiratud).
Hind osaleja kohta on 179 eurot (sh toitlustus, majutus, atraktsioonid, transport).
Kontakt: Elo Mets, elo@arinouandla.ee, tel 511 3932

Nr 77

Elva valla leht

17. august 2020

11

KUULUTUSED
Tasuta ära anda püsilillede istikuid,
Elvas. Tel 522 7134
Muru niitmine, aiatehnika remont.
Vajadusel transport. Tel 5340 7836
Poolkuiv lepp, koorem 15 rm,
hind al 39€/rm. Tel 5344 2621
Erinevad kaevetööd Elva vallas.
Info telefonil 5336 5372 või
varuosad@autoosa.com
Korstnate ehitus ja remont koos vajalike
plekitöödega. Pikaajaline kogemus.
Tel 5618 9517, joosep.sepp@mail.ee.
Lastega pere soovib üürida maja või
majaosa Elvas või Elva lähiümbruses.
Tel 5695 7846
Müüa lõhutud küttepuid, koorem 6 m3
koos veoga. Tel 525 1746

Soovin osta väiksema kinnistu või maatüki Elvas või Elva lähistel. Helistada
telefonil: 5344 0626 Kalju
Müüa soodsalt käiguvahetusega heas seisukorras jalgratas. Info telefonil 5649 6822
Korstnapitside ehitus ja remont, pottsepatööd, korstnapühkimine. Tel 5557 9399.
KP Grupp OÜ Elvas otsib kaminapuude
pakkijaid. Tel 525 3786
Ostan sõjaaegseid sinimustvalgeid embleeme, dokumente (nt. Soldbuch) – 100 €
ja fotosid. Pakkuda võib ka muid esemeid.
5393 9798, ajalood@gmail.com
Saeketaste ja -kettide teritus ja parandus.
Höövliterade teritus. Telefon 5198 4130.
Ohtlike puude raie / hooldus / kändude
freesimine. Tel 5686 6157

Elva mesinike
seltsing kutsub
loeng-õppusele

Elva eakate päeva
keskuse Pühajärve
spaa külastused

Elva mesinike seltsing korraldab pühapäeval, 23. augustil algusega kell 10 Elvas, Pargi
tn 34 mesindusalase loeng-õppuse teemal
"Varroalesta erinevad tõrjemeetodid ja nende praktiline kasutamine mesitarude juures". Lektor on Arvi Raie.
Loeng-õppus toimub mesindusprogrammi raames ja on kõigile asjahuvilistele tasuta.
Lisainfo telefonil 504 9020, Tõnu Hiiemäe

Külastused toimuvad 23. septembril, 7. ja
21. oktoobril. Buss väljub Arbimäe bussipeatusest kell 9 ja kesklinna kaubanduskeskuse parklast 9.15. Vahepeatused
Eha-Kirde nurgal ja noortekeskuse ees
(Pikk 8).
Ujuma tulles palume veenduda, et olete terved. Haigussümptomite ilmnemisel jääge palun koju!
Lisainfo telefonil 518 5437, Anu Uudelt

Pottsepatööd, kaminad, ahjud, pliidid,
korstnad, soemüürid. Tel 5348 0240
Piirikivi talus müüa maasikaid
(Sort Polka ja Sonsatsion) ja vaarikad.
Lisainfo 5677 3023
Ostan kasvavat võsa – kraavid, põlluääred,
sood, metsaalused, valgustus ja harvendusraie. Hea hind, väga kvaliteetne käsitöö.
Tel 510 9827, tammepalk@gmail.com
Soovin osta maja või elamumaad Elva
vallas. Telefon 5373 3266
Soovin osta 1–2-toalist keskküttega
(kuni 40 m2) korterit Elvas (võib vajada
remonti). Tel 5818 0746, e-aadress:
mannikriho@gmail.com
Kasumetsa küttekontor: erinevat sorti
kvaliteetsed küttepuud veoga. Tel 529 2305.
www.kasumetsa.ee

Väljasõit
Naissaarele
MTÜ Elva Aianduse ja mesinduse selts kutsub 12. septembril väljasõidule Naissaarele.
Osavõtjatel palutakse registreeruda 25. ja 26. augustil kell 11–13 Elvas, Kesk 19, II
korruse saalis.
Lisainfo telefonil 522 6891.
Buss väljub 12. septembril
kell 7.30 Elvas, Kesk 19 maja
juurest.

Pakume soodsatel tingimustel
kuivatusteenust
Ostame toidu- ja söödavilja
NISU, RUKIS, ODER, KAER
INFO: 507 4050 Rauno
526 2232 Siim

Ehitus-, remont- ja renoveerimistööd.
Kõik vajalikud tööd kodule ilusa ilme loomiseks ühest kohast. Sisetööd, välitööd, abi -ja
kõrvalhoonete ehitus. Tel 5672 6823,
www.teenustööd.ee
Korvtõstuki teenused. Ohtlike puude
lõikus, okste purustamine, katuste
samblapesu, akende pesu jne.
Tel 5597 7007, www.tlo.ee.
Müüa elektriline vasikate sarvealgmete
põleti. Toode on tööstuslik ja vähekasutatud. Info telefonil 5649 6822.
Kõik pottsepatööd, telefon 5851 9785.
Müüa toorest küttepuud. Transport hinnas. Pikkus ja jämedus vastavalt soovile. Võimalus transportida kaugemale. Lepp/haab/
segapuu 36€/rm ja kask 39 €/rm. Metsakuiva 40L halukotid 2 € kott. Info: Est, Eng
5373 3322 või Est, Rus 5699 7196

Töökuulutus
Elva Varahalduse OÜ võtab tööle välihooldustöötaja, kelle ülesanne on Elva kesklinna kinnistute välise heakorra tagamine.
» Tööle asumise aeg: juuli 2020
» Töö asukoht: Elva linn
» Tööaeg: täistööaeg (alates kell 7)
» Isikuomadused: kohusetundlikkus, töökus,
hea tervis
Kandideerimiseks esitada CV (elulookirjeldus) e-aadressile varahaldus@elva.ee või
postiga aadressile Kesk tn 21, Elva linn.
Lisainfo telefonil 747 0000
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TEATED
Elva valla sündmuste kalender
KUUPÄEV

SÜNDMUS

ASUKOHT

PILETI HIND

17.–19. august
kell 11–15
19. august kell 14

Rannu rahvamaja päevalaager "Kolm päeva"

Rannu rahvamaja

20 €

Elva lahtised meistrivõistlused sportkeeglis
KultuuriKolmapäev – kontsert Rõngu
rahvamaja kollektiividelt
Eesti Vabariigi taasiseseisvumise päeva puhul
pärja asetamine Rõngu monumendi platsil
Eest Vabariigi iseseisvuse taastamise
29. aastapäeva tähistamine.
Kirikukontsert "Süda on püha paik"
Rõngu karikavõistlus lauatennises

Elva keeglisaal

osavõtutasu

Elva keskväljak

tasuta

Rõngu monumendi
plats

tasuta

19. august kell 19
20. august kell 10
20. august
kell 12–14
20. august
kell 12–16
20. august kell
16–22
alates
24. augustist
22. august kell 11
22. august kell 12

XVI Konguta külade päev. Taasiseseisvuspäeva
kontsert ansambliga Bossenova, ilutulestik
Maie Karaski maalide näitus
Elva Elamusfestival #Tartumaine
Elva Elamusjooks

23. august kell 10

Elva mesinike seltsingu loeng "Varroalesta
erinevad tõrjemeetodid ja nende praktiline kasutamine mesitarude juures". Lektor Arvi Raie
23. august kell 14
Hellenurme tantsupäev / Mathilde 20
23. august kell 16

26. august kell 19
28. august kell 19
28. august kell 20
29. august kell 11
29. august kell 9
30. august kell 16
30. august kell 20
30. august kell 20
3. september
kell 18
4.-6. september
9. september
kell 19
10. september
kell 18
10. september
kell 19
12. september
kell 12
12. september
kell 12
13. september
kell 16
16. september
kell 19
18. september
kell 13
19. september
kell 12

Kontsert “Meloodiate segu”
KultuuriKolmapäev – TÜ Tartu
observatooriumi bänd ja kosmosejutud
Paul Neitsov kontsert
Tantsulka ansambliga Hoovus
Ruubeli rattaralli #juubeliaasta
Augustikuu laat
Jaan Tätte kontsert

Puhja kirik ja park

tasuta

Tervitame uusi
ilmakodanikke!
Leemet Mägi

Tobias Laul

sündis 19.07.2020

sündis 31.07.2020

Säde Freienthal

Rahel Emilee Jolla

Nele Laanemets

Tristen Nool

Rauno Rooleht

sündis 03.07.2020
sündis 04.07.2020
sündis 06.07.2020

Meribel Talvik

sündis 09.07.2020

sündis 21.07.2020

Aaron Jokobi

sündis 03.08.2020

sündis 22.07.2020

Rubi Salumäe

sündis 28.07.2020

Rõngu rahvamaja

osalustasu 5 €

Konguta

tasuta

Puhja seltsimaja

tasuta

Elva vald mälestab

Verevi rand

tasuta

Annikoru Männiku
liikumisrajad
Elva, Pargi 34

10 € / 20 €

Kalju Lõhmus

Arvo Maranik

Hele-Mall Keerman

Elvi Eller 24.03.193918.07.2020

05.07.1927-23.07.2020

Marta Kuus

Laine Nõmmik

Ilmar-Johannes
Popp 23.05.1951-

Mare Pikk

Salme Rebane

Hellenurme
mõisapark
Verevi motelli aed
Elva keskväljak

tasuta

tasuta
vabatahtlik
annetus
tasuta

02.12.1926-10.07.2020

25.10.1937-10.07.2020
02.07.1932-11.07.2020

09.02.1947-14.07.2020

24.07.1950-19.07.2020

01.08.1941-13.07.2020

15.01.1930-20.07.2020

Harri Teder

Elfriide Kerman

07.04.1934-14.07.2020

21.02.1931-20.07.2020

Milja Erikson

Valeri Soome

05.06.1935-14.07.2020

31.05.1957-20.07.2020

Paul Lääne

07.04.1926-22.07.2020

Astrit Teekel

26.07.2020

Miia Kitsnik

22.07.1931-31.07.2020

Vaike Kattai

11.11.1925-03.08.2020

Koruste, Salulaane

5€

Aakre laululava

tasuta

Rõngu kooli parkla

5€

Elva keskväljak

tasuta

Pärnaõie talu
Jõesuu puhkeala

eelmüügist 15/18
€, kohapeal 20 €
5€

Ulila suveaed

3,5 € / 5 €

Elva LendTeater
(Pikk 73, Elva)
Lõuna-Eesti

10 €
tasuline

Rannu rahvamaja

16 € / 13–14 €

Salme Rebase

Mentorklubi "Kuidas liigutada inimesi
sõnadega?“ (Harald Lepisk)
Elva vabatahtliku tuletõrjeühingu üldkoosolek
(kellel on, kaasa võtta liikmepilet)
EELK Valga praostkonna piiblipäev

asukoht täpsustamisel

tasuta, ette
registreerimine

kaotuse puhul.

Indrek 5107312

Pubi ÜksTeist

Võimalus maksta liikmemaksu

Naiskoor Kaja ja
dirigendid

www.palukivi.ee

Rõngu kirik

tasuta

Avatud uste päev endises Tamme koolimajas

Suure-Rakke küla
Rakke seltsimaja
Puhja kirik

tasuta
tasuta

Elva kultuurikeskus

15 € – 20 €

Koruste koolimaja

tasuta

Elva linnaraamatukogu kaminasaal

tasuta

Võrtsjärve Tulemuusika öö
Vabaõhukino "Kapten Morten lollide laeval"
LendTeatri etendus "Kaevame vanaema üles"
Rally Estonia WRC etapid
Rakvere teater "Kaks tosinat tulipunast roosi"

Eesti maaülikooli kammerkoor Camerata
Universitatise kontsert
Kaunimate Aastate Vennaskond
(8. aprillil ära jäänud etendus)
Koruste kooli VII kokkutulek
"Elva keskkool 75". Räägib Tiit Ustav
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Emakene helde,
lahke...
Südamlik
kaastunne Aimele
lähedastega kalli

Reet Karu

06.01.1964-05.08.2020

HAUAKIVID,

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

Otepää valda, Miti küla, Palu

Muudatus sotsiaaltranspordi
tellimisel
Alates 1. septembrist palume sotsiaaltranspordi
tellimiseks helistada Elva vallavalitsuse
infosekretäri telefonil 730 9882.
Lisainfo Elva valla kodulehel: elva.ee/sotsiaaltransporditeenus või
piirkonna sotsiaaltööspetsialistilt.
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