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Rahulikke jõule
ja meeleolukat
uut aastat!

TARTU VALLA
KAASAV EELARVE 2019

LK 4-6

Tartu valla kaasav
eelarve 2019

LK 11
Eesti Parim noor motosportlane

Aksel Pärtelpoeg

LK 14
Tartu Valla Noortevolikogu
uued liikmed

Taas kuusel me süütame küünlad,
leek valgustab hämara toa,
kaua oodatud jõulude valguses
uus aasta saab tulekuks loa.

LK 17
Mattias Kuusik tõi Euroopa
meistrivõistlustelt kulla

SISUJUHT

Esimene aasta
Jarno Laur, vallavanem
Lõppemas on Tartu valla esimene
aasta uue ja suuremana. Aasta oli
täis plaanide tegemist, üksteisega
tuttavaks saamist ja uue omavalitsuse käivitamist.
Ühine sihiseade tõi vallale uue
arengukava, mille koostamises said
kaasa lüüa paljud eri valdkondade
inimesed. Eriti hea meel on tõdeda,
et külades toimunud koosolekud olid
rahvarohked ja asjalikud. Mitmed
koosolekutel kõlanud mõtted on juba
muutunud vallaametnike tööülesanneteks või saanud lahenduse. Mitmed
mõtted leiavad lahenduse järgmise
aasta eelarves.
Et valla toimetamised oleksid paremini teada ja suhtlus kodanikega
vahetum ning kiirem, oleme rõhunud ka näoraamatule kui infokanalile
ning andnud uue kuue valla kuukirjale. Loodetavasti muudab see valla
tegemised paremini jälgitavaks ning
annab igaühele võimaluse heita pilk
valla teistes kantides toimuvale.
Ka vallavalitsemisel oleme rõhunud avatusele. Nii on igaühel võima-
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lik vaadata internetist otseülekandes
vallavolikogu istungeid, sealhulgas
lugeda eelnõusid ning jälgida hääletustulemusi. Oleme jõudnud läbi viia
kaks rahvaküsitlust, kus igal vallakodanikul oli võimalus oma arvamust
avaldada. Aasta alguses toimus küsitlus valla sümboolika kohta ning alles
äsja lõppes kolme asumi – Äksi alevi
ning Saadjärve ja Kukulinna külade
elanike küsitlus. Viimase puhul on
tähelepanuväärne, et arvamust sai
avaldada kodanikualgatuse korras
tõusetunud monumentaalskulptuuri
idee sobivuse kohta. Taoline võimalus
vallaelus kaasa rääkida on ilmselt harjumatu, mistõttu on küsitluste osalusprotsent kahjuks jäänud väikeseks.
Loodetavasti õnnestub volis.ee otsustusplatvormi populaarsemaks muuta
läbi kaasava eelarve hääletuse, mis on
esmakordselt võimalik algava aasta 7.
kuni 13. jaanuarini.
Uus eelarvestrateegia panustab
järgmistel aastatel kolme suurde objekti – Raadi lasteaeda ning Tabivere
ja Kõrveküla koolidesse. Raadi lasteaia ehitus juba toimub ning on jõudnud sisetöödeni. Uusi lapsi ootame
lasteaeda algava aasta septembris.
Järgmise aasta veebruaris peaksime
jõudma Tabivere kooli uue hoone ning
septembris-oktoobris Kõrveküla kooli
uue korpuse ehitushankeni.
Lisaks näeb eelarvestrateegia ette
noortekeskuse Lähtele ning saame
lõpuks lunastada vana veksli rekonstrueerida Tammistu rahvamaja.
Kindlasti peame panustama elukeskkonna arengusse, et valla alevike
ja külade avalik ruum oleks turvaline
ja pakuks tegevust erinevatele eagruppidele. See ei nõua tihti niipalju raha,
kui märkamist. Lõppeval aastal lisasime mitmele poole kergliiklusteede
äärde istepinke, koerte väljaheidete
prügikaste koos juurdekuuluvate ki-

Väljaandja: Tartu Vallavalitsus ja Volikogu
Toimetaja: Katrin Sisask
Tel. 5627 0280
e-mail kuukiri@tartuvald.ee
Küljendus: Katrin Sisask, Ekes OÜ
Trükk:
AS Ecoprint
Tartu Valla Kuukiri ilmub tasuta.
Kuukirja saab elektrooniliselt lugeda valla
koduleheküljel aadressilt:
tartuvald.ee/tartu-valla-kuukiri
Või ajakirjana issuust:
issuu.com/tartuvallakuukiri

lekottidega, mõned lauatenniselauad
ja bussiootepaviljonid ning kaks uut
mänguväljakut. Jätkame samas vaimus, sest tehtu tundub olevat ennast
igati õigustanud.
Hetkel on väljakujunenud asumites
elukeskkond ja avalikud teenused oluliselt paremad kui valla peamises kasvukohas Raadil. See tähendab, et peame Vahi alevikus ja Tila külas senisest
oluliselt enam panustama avalikku
ruumi. Lasteaia- ja koolikohti peaks
ettevõetud investeeringute toel peatselt piirkonda lisanduma üksjagu, ent
vaja on panustada ka puhkealadesse.
Täna on Vahil nö hotellitagune suur
tühi väli, mille kujundamisel puhkealaks soovime kaasata oma ala asjatundjad läbi arhitektuurivõistluse.
Majoraadi park on suuresti valmis,
kuid tegemata on puude istutus ning
rajamata niidumuru. Siin on ka ainest
järgmisteks suuremateks ühisteks
talgudeks nagu õnnestus teha Raadi
mänguväljakul. Loodan, et järgmisel
aastal suudame sealgi enamat kui lubatud koerte mänguväljaku rajamine.
Tahan selle esimese aasta kokkuvõtteks tänada. Olgu rajameistrina
suusarajal, treenerina spordikoolis,
õpetades koolis või lasteaias, traktoriga lund lükates, sotsiaalprobleeme
lahendades või hõljukiga inimesi saarele viies - valla toimekas meeskonnas
on hulk tegusaid inimesi, kelleta elu
jääks seisma. Tahan tänada nii neid,
kes palgatööna vallas toimetavad, eriti aga neid, kes muu elu kõrvalt vabatahtlikult on panustanud. Talgudel
osalenud, kodukohta koristanud, puid
ja põõsaid istutanud või võsa lõiganud,
aga ka neid, kes valla arengule kaasa
mõtlevad, ettepanekuid teevad ja vajadusel ka kritiseerivad. Ainult nii,
üheskoos panustades, saame valla,
mis on meie oma nägu. Rõõmsat nägu.
Aitäh!

 Endiselt ootab toimetus loodusfotosid, mis on
tehtud Tartu vallas. Pildid avaldatakse Kuukirja
Facebooki lehel ja mõned näevad trükivalgust
tulevastes Kuukirjades. Kui sel aastal käivitunud
kalendri projekt saab populaarseks valmib
fotodest kalender ka 2020. aastaks.
 Kutsun üles kõiki valla elanikke teavitama
toimetust, kui Kuukiri sinu postkasti ei jõua!
 Järgmises Kuukirjas avaldatavaid kaaskirju ja
reklaame ootan 1. jaanuarini.
 Jälgi Kuukirja tegemisi ka Facebookis:
Tartu Valla Kuukiri
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Kokkuvõte vallavolikogu istungist 22.11.2018
Kokkuvõtte istungist tegi Katrin Sisask
Va l l av ol i k o g u i s tu n g t oi mu s
22.11.2018 Kõrvekülas. Istungist
võttis osa 21 volikogu liiget, puudus
4 (Valentina Aman, Liia Kass, Margus
Pärsik ja Külli Suvi). Istungit juhatas volikogu esimees Üllar Loks. Käsitlemisele tuli 12 päevapunkti.
1. Tartu vallavara eeskiri
20 volikogu liikme poolt- ja 1 vastuhäälega võeti vastu määrus nr 30 „Tartu
vallavara eeskiri“.
2 . P i i r i s s a a r e Va l l av ol i k o g u
05.08.2001 otsuse nr 92 kehtetuks
tunnistamine
21 volikogu liikme poolthäälega
võeti vastu otsus nr 76 „Piirissaare
Vallavolikogu 05.08.2001 otsuse nr 92
kehtetuks tunnistamine“.
3. Tartu Valla lasteaedades vanemate kaetava osa määra kehtestamine
ning tasumise kord
21 volikogu liikme poolthäälega
võeti vastu määrus nr 31 „Tartu valla
lasteaedades vanemate kaetava osa
määra kehtestamine ning tasumise
kord“.
4. Tartu Vallavolikogu 18.11.2015 otsuse nr 91 „Koolieelse lasteasutuse
rahastamisel vanemate kaetava osa
ja toidukulu maksmine” kehtetuks
tunnistamine
21 volikogu liikme poolthäälega võeti vastu otsus nr 77 „Tartu Vallavolikogu 18.11.2015 otsuse nr 91 „Koolieelse
lasteasutuse rahastamisel vanemate
kaetava osa ja toidukulu maksmine”
kehtetuks tunnistamine“.
5. Tartu Valla eelarvest makstavate

sotsiaaltoetuste piirmäärad
21 volikogu liikme poolthäälega
võeti vastu määrus nr 32 „Tartu valla
eelarvest makstavate sotsiaaltoetuste
piirmäärad”.
6. Tabivere Sotsiaalkeskuse põhimäärus
21 volikogu liikme poolthäälega
võeti vastu määrus nr 33 „Tabivere
Sotsiaalkeskuse põhimäärus”.
7. Spordiklubidele ja eraõiguslikele spordikoolidele toetuse andmise
kord
21 volikogu liikme poolthäälega
võeti vastu määrus nr 34 „Spordiklubidele ja eraõiguslikele spordikoolidele toetuse andmise kord”.
8. Tartu Valla maamaksu määra
kehtestamine 2019. aastaks
Volikogu otsusega võeti vastu määrus nr 35 „Tartu valla maamaksu määra kehtestamine 2019. aastaks”.

„Isikliku kasutusõiguse seadmine”.
12. Informatsioon. Kohapeal algatatud küsimused. Vaba arutelu
- Tartumaa 2040 arengustrateegia
Arengustrateegia tekst läheb avalikule väljapanekule, iga Tartu maakonna elanik saab teha ettepanekuid. Detsembris loodetakse volikogu istungil
eelnõu volikogule kehtestamiseks
esitada.
- Kaasava eelarve infolehed
Ideid saab esitada elektroonilises
keskkonnas VOLIS (www.volis.ee).
Esitamise tähtpäev on 05.12.2018
kell 16.00. Hääletamine toimub 07.–
13.01.2019 elektroonilises keskkonnas
VOLIS.
- Lumetõrje Tartu vallas
Vallas teostab lumetõrjet Tartu Valla
Kommunaal ja sõlmimisel on lepingud alltöövõtjatega. Revisjonikomisjon andis Vallavalitsusele lepingute
sõlmimise tähtajaks 15.12.2018. Valla
kodulehel on vastav info kodanikule
olemas.
- Ühinemisleping
Ühinemisleping tuleks üle vaadata ja
esitada koos majandusaasta aruandega volikogule.

9. Laeva, Piirissaare, Tabivere ja
Tartu vallavolikogude määruste
kehtetuks tunnistamine
21 volikogu liikme poolthäälega võeti
vastu määrus nr 36 „Laeva, Piirissaare,
Tabivere ja Tartu vallavolikogude
määruste kehtetuks tunnistamine”.

Volikogu istung on reaalajas jälgitav VOLISe keskkonnas.

10. Audiitori määramine
21 volikogu liikme poolthäälega
võeti vastu otsus nr 78 „Audiitori määramine”.

Volikogu istungite materjalid on
avalikult kättesaadavad veebis:
tartuvald.ee/et/volikogu-istungite
-materjalis

11. Isikliku kasutusõiguse seadmine
20 volikogu liikme poolthäälega
(1 liige taandas ennast arutelust ja
hääletamiselt) võeti vastu otsus nr 78

Järgmine volikogu istung toimub
20.12.2018 kell 16:00 ja jaanuarikuu
volikogu istung toimub 31.01.2019
vallamaja volikogu saalis.

Tartu Vallavalitsus
Haava tn 6, Kõrveküla alevik, Tartu vald, 60512 Tartu
maakond, tel. 733 7750, e-post tartuvald@tartuvald.ee
Lahtiolekuaeg: E-R 08.00-16.00
Vastuvõtuajad: T 8-12 ja 13-16, R 8-12
Tabivere teeninduspunkt
Tuuliku 11, Tabivere alevik, Tartu vald, 49127, Tartu
maakond, tel. 776 6940, e-post tabivere@tartuvald.ee
Lahtiolekuaeg: E-R 09.00-17.00 (lõuna 13.00-14.00)
Vastuvõtuajad: Vallasekretäri abi Endla Suvi vastuvõtt
iga kuu 1 ja 3 N Maarja- Magdaleenas 10.00-12.30.
Sotsiaaltöötaja Triin Vaino vastuvõtt iga kuu 1 ja 3
N Maarja-Magdaleenas 10.00-12.30 ja Tabiveres T
09.00-13.00 ja 14.00-17.00, R 09.00-13.00

Laeva teeninduspunkt
Väänikvere tee 8, Laeva küla, Tartu vald, 60608
Tartu maakond, tel. 730 1791, 5302 6608, 505 7340,
e-post laeva@tartuvald.ee
Lahtiolekuaeg: E-N 08.00-17.00, R 08.00-15.00 (lõuna
12.00-12.30)
Vastuvõtuajad: sotsiaaltöötaja- ja lastekaitsespetsialist Katrin Metsamarti vastuvõtt Laevas
T 08.00-12.00 ja 13.00-17.00, R 08.00-12.00
Piirissaare teeninduspunkt
Tooni küla, Tartu vald, 62603 Tartu maakond,
tel. 742 3633, 5328 5199, e-post vald@piirissaare.ee
Vastuvõtuajad: T 08.00-12.00 ja 13.00-16.00.
Muudel aegadel etteregistreerimisel või kokkuleppel
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5. detsembrini oli võimalik kõigil
valla elanikel esitada oma idee VOLISe
keskkonnas. Investeeringuidee mak-

simaalne maksumus võis olla 20 000
eurot ja rajatav objekt mõeldud avalikuks kasutamiseks.
Esitatud ettepanekuid hindas komisjon, kes vaatas, kas idee on asjakohane ja teostatav ning valis välja need
mis suunatakse rahvahääletusele.
Hääletamine toimub 7. jaanuarist
kuni 13. jaanuarini 2019 elektroonilises keskkonnas VOLIS.
Hääletada saab ka vallamajas ja
teeninduspunktides 7-11 jaanuar 8.0016.00. Piirissaare teeninduspunktis
toimub hääletus 9. jaanuaril 2019 kell
12-15. Hääletada saavad kõik vähemalt
16-aastased vallaelanikud, kelle elu-

K

2019. aasta eelarve koostamisel
on Tartu vald otsustanud kasutada kaasava eelarve põhimõtet. See
tähendab, et osa vallaeelarvest
koostatakse elanikelt saadud ettepanekute alusel. Valla eesmärk on
parandada kogukondade arusaama
vallaeelarvest ja selle kujunemisest,
parandada kogukondade vahelist
koostööd ja viia ellu mõni uus idee
või leida lahendus mõnele olulisele
valupunktile vallas.
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HÄA HEA
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Tartu valla kaasav eelarve 2019

TARTU VALLA
KAASAV EELARVE 2019

koht rahvastikuregistris on Tartu vald.
Kaasava eelarve hääletusel võitnud
ideed viiakse ellu 2019. aastal ning elluviimise korraldab vallavalitsus.
Vaata lisaks www.tartuvald.ee

Kokku laekus 36 ideed, millest komisjon valis välja 10, mis
suunatakse rahvahääletusele
Tutvustame täpsemalt ideid, et hääletades oleks lihtsam valikut teha.

1. DISCGOLFI RADA

Eeldatav maksumus: 8000 €
Asukoht: Tila küla või Kõrveküla
Näiteks Raadi lennuvälja ja ERM-i
piirkond, kus kettagolfi klubid korraldavad võistlusi kasutades ajutiselt
paigaldatud rada.
Discgolfi puhul on tegemist nii spordi kui ka meelelahutusliku ja põneva

mänguga nii üksi kui pere ja/või sõpruskonnaga
aktiivseks vabaaja veetmiseks. See on taskukohane kõigile ja puudub ealine piirang.

2. KOGUNEMISKOHT VEDU Taoline nagu oli seal kunagi olnud
kärbseseen, mille all sai jalga puhata
KÜLAKESKUSESSE
Eeldatav maksumus: 5000 €
Asukoht: Vedu keskuses, mõisapargi
vahetus läheduses.

Vedu külas ei ole täna tegutsevat poodi, mistõttu külastab küla mitu korda nädalas mobiilne bussipood (autolahvka), mille peatuskoha lähedal
võiks olla varjualune/istumiskoht.

3. KOERTE JALUTUSVÄLJAK
KÕRVEKÜLA ALEVIKUS

Asukoht: Kõrveküla
Koerte jalutusväljak oleks aiaga piiratud koht lemmikloomale, kus saaks
omanik lahtiselt koera jooksma lasta.
Jalutusväljak peaks olema valgustatud. Võimalusel 2 aeda, suurem suurtele koertele ja väiksem pisemat kasvu neljajalgsetele sõpradele. Aedikute
sees võiks olla ka koertele mitmesugused treenimisvahendid.

ja juttu puhuda.
Varjualuse lähedusse tuleks paigaldada ka prügikast ning teadetetahvel
või saaks edaspidi selleks kasutada
varjualuse siseseina. Varjualune võiks
olla mõnest küljest kinnine ja seal
peaks olema istekohad. Ühe võimaliku
variandi leidsime Lasita Maja kodulehelt (foto).

VALLA INFO
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Hääletamine toimub 7. jaanuarist kuni 13. jaanuarini 2019
elektroonilises keskkonnas VOLIS
4. KÕRVEKÜLA RULAPARK

Eeldatav maksumus: 25000 €
Asukoht: Kõrveküla
Kõrveküla alevikus võiks olla rulapark, kus saaks aktiivselt aega veeta
väljaspool kodu, leida uusi sõbru ja
avastada enda jaoks kodukanti. Rulapargi sihtgrupp on koolis käivad lapsed vanuses 8+ aastat.
Ettepanekuga kaasas olevad joonised
on lahkelt jagatud Mulgi valla poolt,
kelle territooriumil on tänaseks kaks
rulaparki, mis on tihedas kasutuses.

5. LOOMEPESA

Eeldatav maksumus: 20000 €
Asukoht: Lähte Ühisgümnaasiumi
C-korpuse ja spordihoone vaheline ala
Loomepesa on vajalik Lähte aleviku
kogukonna koostöö edendamiseks.
Peamine sihtrühm on Lähte koolis
õppivad lapsed. Antud ehitised annavad võimaluse kõigi meeltega kogedes
omandada teadmisi väljaspool klassiruumi (iga ilmaga!) ning pakuvad eeskätt lastele suuremat liikumisvõimalust värskes õhus. Eeltoodule lisaks
õppeasutustes läbiviidavad erinevad

6. SPORDI- JA MÄNGUVÄLJAK
M A A R J A- M A G DA L E E N A
PÕHIKOOLI JUURDE

Asukoht: Maarja-Magdaleena
Maarja-Magdaleena noortel puuduvad vabas õhus aktiivselt ja sportlikult vaba aja veetmise võimalused.
Maarja-Magdaleena Põhikooli õues on
selleks sobilik õueala ning sihtgrupp
olemas kuid puuduvad turvalised atraktsioonid. Spordi-ja mänguväljak
võimaldaks ka külarahval sportlikult
aega veeta.

7. TABIVERE PARKI VÄLIJÕUSAAL

Eeldatav maksumus: 10000 €
Asukoht: Tabivere park
Tabivere pargi staadioni poolsesse
külge võiks paigaldada välijõusaali või
välivõimlemise vahendeid. Tabiveres
puudub värskes õhus sportimiseks
mõeldud välijõusaal. Antud asukoht
võimaldaks neid kasutada nii staadionil sportijatel, jalutuskäiku või jooksuringi tegevatel piirkonna inimestel,
kui ka õpilastel kooli kehalise kasvatuse tundides.

pereüritused (nt sportlik isadepäev),
mis avaldavad otsest head mõju kogukonna koostegutsemisele, liitmisele.
Sihtgruppi kuuluvad ka nii ümbruskonna kui kaugema piirkonna sportlased erinevatel spordiüritustel osalejatena. Antud ehitisi on võimalik
kasutada kogukonna erinevate loometegevuste juures (nt talgud, raamatukogu poolt korraldatavad üritused jne).
Omaette sihtgrupiks on lasteaialapsed,
kes teevad sageli õppekäike Palalinna
või selle ümbrusesse ja ka kohalike elanike lasteaias mittekäivad lapsed.
Looduslikest materjalidest valmis-

Foto: //hobukoolipark.ee/loodus/tooted

tatud halu-savi-tehnikas (cordwood)
kaks kärjekujulist varjualust.
Näited samalaadsest ehitisest:
audentes.ee/uudis/audentese-erakool-avas-ouesoppe-klassi/

VALLA INFO
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8. VASULA ALEVIKU SPORDI/
MÄNGUVÄLJAK
Asukoht: Vasula
Vasula alevikus vajab laste mänguväljak väga uusi uuendusi. Kuna lapsi/
noori on alevikus palju, siis peab mõtlema just sellele, kuidas neid rohkem
õue meelitada ja mänguväljak oleks
selleks hea vahend. Ka olemasoleva
korvpalliplatsi juures võiks veel lisaks
väike rulapark olla.

9. VÄLIJÕUSAAL
TILA KÜLLA

Asukoht: Tila küla
Oleks tore, kui Tila külas oleks korralik välijõusaal. See annaks võimaluse
nii noortele kui ka täiskasvanutele
oma tervise eest hoolitsemiseks ja
värskes õhus viibimiseks. Sihtrühm
on noored ja täiskasvanud alates vanusest 12+

10. ÄKSI SKATEPARK

Asukoht: Äksi alevik
Äksi keldrimäe kõrval oleva korvpalli
platsi tagumisse ossa võiks paigaldada
väiksemat sorti rulapargi, et lapsed ja
noored saaksid seal rataste, rulade,
tõukerataste jne asjadega trikke teha.
Näen iga päev, et ka vanemad lapsed
tahaksid rohkem väljas aega veeta,
kuid neil puudub selleks koht. Nii istutakse tihti väikeste laste mänguväljakul või luusitakse mööda alevit ringi.
Ühtlasi annaks skatepark suurepärase võimaluse Äksi noortele ja lastele
saada oma kogunemiskoht, kus koos
aega veeta.
S i ht g r upp o n l a p s e d j a n o o r e d
va nuses 7+
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Hääletamine toimub

7. jaanuarist kuni 13. jaanuarini 2019
elektroonilises keskkonnas VOLIS

TARTU VALLA
KAASAV EELARVE 2019
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Piiride korrastamine muutub lihtsamaks
Maa-amet
Eeloleval aastal lihtsustub maaomanike jaoks maaüksuste piiride korrastamine, nagu naabermaatükkide
vahelise piiri muutmine, maatüki
liitmine ja jagamine. Selleks Maaamet kaasajastab katastriandmeid,
millega piiriandmed, pindala ja kõlvikuandmed muutuvad täpsemaks.
Piir looduses ei muutu ja muudatused tehakse registri korrastamise
eesmärgil.
Pärast Eesti iseseisvumise taastamist hakati õigusjärgsetele omanikele tagastama maid ja talusid – seda
tuli teha kiiresti, et maa ei oleks peremeheta. Nii maa tagastamisel kui
ka erastamisel mõõdistas maamõõtja
piiri, määras kõlvikud ja koostas maatüki plaani. Maaüksusi moodustati ka
plaanimaterjali alusel ilma mõõdistamiseta. Tänapäevane tehnoloogia võimaldab Maa-ametil kasutada erinevaid andmeallikaid ja nende andmete
alusel on Maa-ametil katastripidajana õigus luua maatüki kujud katastris, määrata kõlvikud ning arvutada
pindala. See võimaldab viia vajalikke
maatoiminguid läbi lihtsalt, kiirelt
ja taskukohaselt ning toetada sellega
kinnisavara käivet.
Uute tehniliste lahenduste abiga
muutub järgmise aasta jooksul võimalikuks maatüki osaline mõõdistamine, mis varem võimalik ei olnud.
See tähendab, et maatoimingute tegemisel ei pea maamõõtja mõõdistama enam kogu maatükki, vaid üksnes
muudetavat piirilõiku. Osaline mõõdistamine aitab lahendada praktilise
elu vajadusi, näiteks kui naabrid soovivad muuta omavahelist piiri, et saavutada otstarbekam maakasutus või
kui tegelik maakasutus ja ametlik piir
ei lähe omavahel kokku. Samuti aitab
see parandada maareformi läbiviimi-

kohta erinevate maatükkide vormissel tekkinud vigu.
Juhul kui uusi piire ei ole vaja üldse tamisest ja mõõdistamisest kogutud
looduses tähistada, lihtsustub maa- andmed, mis võisid erineda lubatud
tükkide liitmine ja jagamine selliselt, vea piires, viiakse omavahel kokku.
et Maa-amet saab nimetatud toimingu Samuti viiakse loodusobjektil kulgesobivate alusandmete korral läbi viia vad piirid vastavusse aluskaardiga.
elektrooniliselt, ilma maa mõõdista- Piiriandmete kokku viimisega võivad
miseta.
muutuda piiripunkti koordinaadid ja
Piiride korrastamiseks tuleb pöör- sellest tulenevalt võib vähesel määral
duda maamõõtja poole, kes koostab muutuda ka maatüki pindala maakamaakorralduskava. Sellele märgi- tastris ja kinnistusraamatus. Oluline
takse olemasolevad ja soovitud uued on rõhutada, et seejuures piir loodumaaüksuse piirid. Maaomanikud ses ei muutu ja muudatused tehakse
kooskõlastavad piiride muutmise ko- registri korrastamise eesmärgil. Andhaliku omavalitsuse ja Maa-ametiga med muutuvad täpsemaks ja seega on
ning tellivad vajadusel mõõdistami- piiri asukoht looduses ka üheselt määse. Mõõdistamisandmete alusel mää- ratletav.
rab Maa-amet maatükkide piirid ja
Eestis on maa- ja omandiandmete
pindalad. Maaomanikud tasuvad va- pidamiseks kahe registri põhine süsjadusel omavahel hüvitised ja notari teem – õiguslikku tähendust omav
poole pöörduma ei pea. Maakataster omandiandmete register ehk kinnisregistreerib uued katastriüksused ja tusraamat ja tehniline, maatüki andesitab kinnistamisavalduse vastavalt meid pidav register ehk maakataster.
maaomanike tahtele. Seega on maa- Kinnistusraamat saab andmed maatoimingute tegemine maaomanikele tüki sihtotstarbe, asukoha ja pindedaspidi märksa lihtsam, ei pea enam ala kohta maakatastri pidajalt ehk
esitama samasisulisi avaldusi mitme- Maa-ametilt. Seega maakatastri andle riiklikule registrile ega pea pöördu- mete korrastamise tulemusel muutuvad täpsemaks ka maatüki andmed
ma notari poole.
Maatoimingu lihtsama läbiviimise kinnistusraamatus.
üks eeldus on see, et maa piirid oleksid katastris kajastatud võimalikult HEAD MAAOMANIKUD, palun tutajakohaselt ja oleksid vastavuses piiri- vuge oma maaüksuse pindala ja kõldega looduses. Samuti on tähtis, et ka- vikute andmetega Maa-ameti geotastrikaardil kajastuks tegelik loodus- portaalis:
lik seisund ehk et oleks õige teave selle geoportaal.maaamet.ee/est/Andmedkohta, kui suure osa maatükist katab ja-kaardid/Maakatastri-andmed/
õuemaa, metsamaa, haritav maa, loo- Katastriuksuse-kolv ikute-paring
-p631.html
duslik rohumaa või muu maa.
Praegu loovad lihtsustatud maatoiminguteks eeldused nii mõõdistusAndmetes võib esineda ebatäpsuHea tööotsija!
ja võimalikest andmete
tehnika ja aluskaardi täpsus kui ka si. Lisainfo
oled tööturult
eemal olnud 12 kuud
või kauem
ja hetkel eiteada
õpi,
ebatäpsustest
anna
palun
infotehnoloogilised võimalused.Kui
Nii
KOOLITUSEL
osalema TASUTA praktilisel
Maa-ametile
aadressil
kataster@
võtabki Maa-amet maakatastris 1. jaa-siis tule
„Samm
– minu või
võimalused
ja valikud“
maaamet.ee
helista infotelefonil
nuaril 2019 kasutusele oluliselt
täpse-tööellu
kus saadpiiripunkti
teada rohkem enda võimaluste
ja tööturu kohta ning julgust teha häid valikuid. Koolituse
mad alusandmed. Sama
6750 810.
(kokku 130 tundi) osad on:

1. Ettevalmistus tööotsinguks
Hea tööotsija!
2. Töövestlus

3. Tööelu
planeerimine
ja suhted töökohal
Kui oled tööturult eemal olnud 12 kuud või kauem ja hetkel ei õpi, siis
tule osalema
TASUTA
praktilisel KOOLITUSEL
4. Tööõigus
„Samm tööellu – minu võimalused
ja valikud“
5. Arvuti tööotsingul
6. Tööklubi

kus saad teada rohkem enda võimaluste ja tööturu kohta ning julgust
teha
häid
valikuid.
Koolituse
(kokku
130psühholoogilist
tundi) osad
on:
Võimalus
on minna
erialasele
kursusele
ja saada tasuta
karjääri-,
ja võlanõustamist
nin
osaleda tööpraktikal. Transpordikulud kompenseeritakse, koolitusel on tasuta toitlustamine ja vajadusel
1. Ettevalmistus tööotsinguks
lapsehoid.
2. Töövestlus
INFOTUND koolituse kohta 09.01.2019 kell 12.00!
INFOTUND
koolituse
kohta 09.01.2019 kell enne
12.00!infotundi:
3. Tööelu planeerimine ja suhted töökohal
Vajalik on
REGISTREERUMINE
Vajalik ontel.
REGISTREERUMINE
enne
infotundi:
52
654
88
või ingrid.purje@jmk.ee
4. Tööõigus
52 654 88 või ingrid.purje@jmk.ee
Asukoht: Tartus Lutsu 3 (Jaani kiriku lähistel)
5. Arvuti tööotsingul
Asukoht: Tartus Lutsu 3 (Jaani kiriku lähistel)
6. Tööklubi
Tegevused toimuvad Euroopa Sotsiaalfondi ja Tartu Vallavalitsuse toel
Võimalus on minna erialasele kursusele ja saada tasuta karjääri-,
psühholoogilist ja võlanõustamist ning osaleda tööpraktikal.
Transpordikulud kompenseeritakse, koolitusel on tasuta toitlustamine
ja vajadusel lapsehoid.

Tegevused toimuvad Euroopa Sotsiaalfondi
ja Tartu Vallavalitsuse toel

VALLA INFO

8

Noorsootöötajad Tartu vallas
Tartu vallas tegutseb hetkel kolm
noortekeskust ja noortetuba. Noortekeskused on Laevas, Tabiveres
ja Maarja-Magdaleenas. Kahel päeval nädalas pakub Äksi noortetoas
noorsootööteenust MTÜ Noored Toredate Mõtetega. Tulevikus on lootust, et noorsootöö jõuab ka nendesse piirkondadesse, kus see hetkel
puudub. Tartu valla aktiivseid noori
ühendab ka toimiv noortevolikogu.
Tartu valla noorsootöös on suurt
rõhku pandud koostööle ja noorte
omavahelisele suhtlusele. Koos noortekeskuste ja Tartu Valla Noortevolikoguga on korraldatud Tartu Valla
Noortepäev, mis toimus 11. augustil
2018 Lähtel. Järgmist ühist Noortepäeva on oodata 24. augustil 2019
Laevas. Toimuvad regulaarsed kohtumised nii noorsootöö tegijate kui ka
noortega, et hoida ühendust ja tugevdada sidemeid valla erinevate piirkondade vahel. Koos on käidud erinevates
laagrites, matkadel, diskodel. Aktiivseid noori on kaasatud päevakajalistesse teemadesse ja aruteludesse näiteks Osaluskohviku raames.
TABIVERE NOORTEKESKUS
Tabivere noortekeskus loodi aastal
2014. Tegutseme Tabivere rahvamaja
ruumides. Kahest väikesest ringiruumist oleme tänaseks jõudnud endisesse bowling’usaali, mis kohandati
noortekeskuseks juulis 2017 ning kus
hetkel töötab kaks noorsootöötajat
Marianne Luik ja Anne-Liis Raudsep,
kes tegutseb ka Maarja-Magsaleena noortekeskuses. Avaratesse ruumidesse mahuvad paljud huvitavad
laua- ja seltskonnamängud, õhuhoki,
piljard ja lauatennis. Mängida saab
X-Boxi ning kuulata muusikat. Lisaks
on noortekeskuse ruumides arvutikasutamise võimalus, puhke- ja kööginurk. Et olla kursis erinevate noortekeskuse tegevustega, hoia silm peal
meie Facebooki lehel www.facebook.
com/tabiverenoortekas/. Noortekeskuses tähistame erinevaid tähtpäevasid ja pühasid, toimuvad diskoõhtud,
orienteerumised ja palju põnevat.
Noorte lemmikuteks on kujunenud
kokandus- ja fotograafiaring. Noortekeskusesse on väga oodatud lisaks
noortele ka kõik lapsevanemad ning
tegusad kogukonnaliikmed kas lihtsalt meie tegevusi uudistama või uusi
põnevaid ideid ellu viima!
Marianne Luik
Tabivere noorsootöötaja
tel. 56 647 969
e-post: marianne@tabikas.ee.
Töötan Tabivere noortekeskuses

Fotot: Liina Laurikainen
Karmen Kukk, Marianne Luik, Anne-Liis Raudsep

alates märtsist 2017. Aastal 2004 lõpetasin bakalaureuseõppe Tallinna
Majanduskoolis maksunduse erialal.
2009–2017 töötasin sotsiaalvaldkonnas, tänu millele olen täna üliõpilane
Tartu Ülikoolis sotsiaaltöö ja sotsiaalpoliitika magistriõppes. Olen nelja lapse ema. Elasime perega pikalt
Tartu linnas. Elukohta otsustasime
vahetada, et pakkuda lastele turvalist ja puhast elukeskkonda, Tabivere
piirkond tundus selleks parim. Otsus
asuda noorsootöötajaks sündis soovist töötada kodu lähedal ja panustada kogukonda, milles kasvavad lisaks
meie paljudele väga toredatele ja tublidele noortele ka minu enda lapsed. Mu
hobid on kodutalus tegutsemine, linnukasvatus ning aiandus alates köögiviljadest kuni lillede kasvatamiseni.
Vabal ajal naudin mootorrattasõitu ja
perega koos millegi toreda kordasaatmist.
Noorsootöötaja ameti juures on
kõige suurem rõõm see, kui näen, et
meie koostöö noorega aitab teda elus
edasi! Olgu selleks kas noore isiklik
mure, mida ta hetkel jagada soovib,
või koos korraldatud lahe sündmus,
millesse panustamine annab noorele
eduelamuse ja kogemuse ning tõstab
tema eneseusku. Noorsootöös on palju rõõmu, kõik päevad on erinevad ja
erilised – ka jagatud mured on ju poole
kergemad. Noortega töötamisel pean
oluliseks usaldust ja teineteise väärtustamist. Meis kõigis on alati midagi
head, tähtis on see üles leida. Töötan
noore jaoks ja koos noorega, sest noored on tulevik!

MAARJA-MAGDALEENA RAHVAMAJA NOORTEKESKUS
Maarja-Magdaleenas rahvamaja pisikeses toas tegutseb aastast 2017 Maarja rahvamaja noortekeskus. Noortekeskuse avamist rahastati Haridus- ja
teadusministri kinnitatud ning Eesti
Noorsootöö Keskuse elluviidavas ESF
kaasrahastatud programmis „Tõrjutusriskis noorte kaasamine ja noorte tööhõivevalmiduse parandamine“
kirjeldatud tegevuste raames. Samast
rahastusest sai noortekeskus esmased vahendid tegutsemiseks ja noorsootöötaja palkamiseks. Toimunud on
erinevad pühade tähistamised, diskod, mitmed välitegevused ja väljasõidud. Üks põnevamaid tegevusi noorte
jaoks oli juunis toimunud grillikoolitus koos vallavanema Jarno Lauriga,
kus Maarja-Magdaleena, Äksi, Laeva ja
Tabivere noored said uusi teadmisi ja
nippe. Noortekeskuse pisikeses ruumis on olemas X-Box, palju lauamänge,
kangasteljed, erinevad meisterdamisvahendid, jne. Noorte lemmiktegevus
on kokkamine, kuid praeguse vajaliku
ruumi puuduse tõttu on see raskendatud. Siiski oleme saanud toitu valmistada ka ilma köögita. Uuel aastal on
oodata noortekeskuse kolimist uude
ja avaramasse ruumi, kus noor saab
olla vabamalt ja tunda end hästi. Ole
kursis noortekeskuse tegemistega
meie Facebooki lehe kaudu www.facebook.com/Maarja-Rahvamaja-Noortekeskus-669111609966161/.
Hoolimata noorest east püüdleme
suurte tegude poole!
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Anne-Liis Raudsep
Maarja-Magdaleena ja Tabivere noorsootöötaja
tel.: 53 021 020
e-post: anneliisraudsep5@gmail.com
Tööle asusin veebruaris 2018. Olen
elanud kogu elu Maarja-Magdaleena
külas, käinud siinses lasteaias ja koolis. Olen kahe lapse ema. Armastan
aktiivset puhkust looduses. Pooldan
tervislikke eluviise ja sporti. Olen aktiivne tegutseja paljude erinevate ja
toredate mõtetega. Tulevikus plaanin
süvendatult noorsootööd õppima asuda. Tehes noorsootööd südamega oma
kogukonnas, kus kasvavad ka minu
lapsed, loon parimad ja mitmekesised
võimalused noorte arenguks ja toetamiseks.
Kõige südamelähedasem on see,
et saan töötada kodukülas koos kohalike noortega. Tööpäeva alustades
on parim tunnustus ja tunne see, kui
noor tervitab sind naeratades ja ütleb, et tal on väga hea meel sind näha.
See peegeldab, kui tähtis inimene on
noore jaoks noorsootöötaja. Kui asusin töötama noorsootöötajana, tajusin juba esimestel nädalatel, et see on
minu eriala. Mida aktiivsem ja loovam
on noorsootöötaja, seda põnevam on
noortekeskuse igapäevane tegevuskava.
LAEVA NOORTEKESKUS
Karmen Kukk
Laeva Noortekeskuse juhataja
tel.: 55511774
e-post: karmen.kukk.001@gmail.com
Aastatel 2009–2017 olin Laeva vallavolikogu liige ning nägin tungivat vajadust luua noortele koht, kus koos käia

ja ühiseid tegemisi teha. Mõeldud-tehtud! 2011. aasta septembris alustasin
koostöös kogukonna ning noortega vabatahtlikul alusel Laeva vallas
noorsootöö arendamist. Saime ruumid kultuurimaja II korrusele ning
toimetasime seal vaikselt üheskoos!
2013. aasta sügisel läksin õppima
Tartu Kutsehariduskeskusesse rekreatsioonikorraldust, et saada Laeva
valla noorsootöötajaks. 2013. aasta lõpus otsustas Laeva vallavolikogu luua
noortekeskuse, mille sisu loojaks,
noorsootöötajaks ja juhatajaks sain
2014. aasta veebruaris.
Nüüdseks olen kohe-kohe viis aastat töötanud Laeva Noortekeskuse juhatajana ning selle aja sisse on jäänud
palju põnevat. Nähes iga päev noori,
kes noortekeskuses käivad ja vabatahtlikult oma aega seal veedavad,
mõtlen tihti, kui vajalik on keskuse
olemasolu meie kogukonnale! Kui palju on noortekeskuses sündinud noorte omaalgatuslikke projekte (et kogukonna arengusse panustada) ning kui
paljud noored on saanud oma ideid
ellu viia.
Noorsootöö on imeline! Noorsootöö
on mitteformaalse õppe vorm! Noorsootöötaja roll on olla noore jaoks olemas –
kuulata, märgata, toetada, suunata!
Noorsootööd ei ole võimalik teha
ilma koostööta, seetõttu on väga oluline, et toimiks koostöö erinevate asutuste, kogukonna, noortekeskuse ja
noorte vahel. Just see on põhjus, miks
mina panen oma töös suurt rõhku kogukonnatööle.
Aastaid olen vedanud Laevas noorte
tegemisi, kuid lisaks sellele tunnen, et

minus on rohkem potentsiaali, seega
kuulun ka Tartumaa Noorsootöötajate Ühenduse juhatusse, et panustada
noorsootöösse kogu maakonnas.
Seda, kui pühendunult ma oma
tööd teen, näitavad ka mõned tunnustused, mida olen lähiajal saanud. Aastal 2016 valiti mind Lõuna-Eesti parimaks päästeala noorteringi juhiks.
2017. aastal tunnustas mind Tartu Valla Noortevolikogu tiitliga Noortesõber
2017. 2017. aastal tunnustas Maanteeamet mind liiklusohutuse auhinnaga
aasta õpetaja 2017. Aitäh kõikidele
märkajatele!
Täna on Laeva piirkonna noorsootöö väga heal tasemel. See kõik
on aastatepikkuse järjekindla ning
mõtestatud töö tulemus. Ka ees ootavaks aastaks on plaanid tehtud, kuid
olen alati valmis noorte uuenduslike
ideedega kaasa minema ja leian nende jaoks alati aega. Tulemas on mitmeid projekte, mille tegevuskava on
juba paigas. Kindlasti jätkame traditsiooniliste ühisüritustega ja mõtleme
veel lisagi. Koostöös teiste piirkonna
noorsootöötajatega peame tähtsaks,
et Tartu valla noored omavahel tihedamini suhtleks ning seega korraldame ühisüritusi. 24.augustil toimub
järjekorras II Tartu Valla Noortepäev,
tuleval aastal on peakorraldaja Laeva
Noortekeskus. Jätkata tuleb huvihariduse ja -tegevuse planeerimise ja
käivitamise ning koordineerimisega.
Tegevusi on veelgi, kuid jätame midagi
ka tulevikuks!
Hoia end Laeva Noortekeskuse tegemistega kursis, liitudes meie Facebooki lehega.

Tartu valla kogukonnad võtsid ühiselt
vastu advendiaja
Tekst ja foto: Katrin Sisask
2. detsembril võtsid kogukonnad
ühiselt vastu advendiaja alguse.
Kell 14.oo süüdati esimese advendi
küünal Laevas ja Lähtel, 15.30 Äksis
ja Maa r ja-Ma gda leenas, 16.30
Vedus ja Tabiveres, 17.15 Väägveres
ja 18.00 Kõrvekülas.
Ühiselt kuulati kohalike muusikute etteasteid, söödi piparkooke, joodi
kuuma teed ja pandi põlema küünlad,
et soojus jõuaks kõigisse kodudesse!

Fotol Äksi segakoor
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Vahi alevikus asuva Markuse maaüksuse
detailplaneering
Egle Nõmmoja
T a r t u Va l l a v a l i t s u s a l g a t a s
16.11.2018 korraldusega nr 941 Vahi
alevikus asuva Markuse maaüksuse
(kü 79401:006:1122) ja lähiala detailplaneeringu, kinnitas lähteülesande ja keskkonnamõju strateegilise
hindamise mittealgatamise.
Planeeringu eesmärk on kavandada
olemasoleva Nõmmeringi tn elamupiirkonna laiendus Emajõe suunas.
Koostatava planeeringuga muudetakse osa varasemate detailplaneeringute alusel moodustatud kruntidest.
Kruntidele määratakse ehitusõigused
üksik- ja ridaelamute püstitamiseks.
Uutest funktsioonidest lähtuvalt lahendatakse liikluskorraldus, haljastus, heakord ja hoonete tehnovõrkudega varustamine. Planeeringuala
pindala on ca 21,5 ha.
Hetkel on Markuse mü sihtotstarve 100% maatulundusmaa; Ojaääre
mü sihtotstarve 100% transpordimaa;

Nõmme tn 5, 7, 9, 11, 13, 15, 16, 18 mü
sihtotstarve 100% elamumaa; Ojaääre
põigu mü sihtotstarve 100% transpordimaa; Ojaääre põigu 1, 2, 3, 4, 6 mü
sihtotstarve 100% elamumaa ja Hommiku mü sihtotstarve 100% üldkasutatav maa.
Planeeringualal kehtib Ojaääre ja
Markuse kinnistu osaline detailplaneering (kehtestatud 13.09.2006 otsusega nr 101) ja Jõesoo kinnistu detailplaneering (kehtestatud 21.05.2003
otsusega nr 30). Nimetatud detailplaneeringud muutuvad pärast planeeringu kehtestamist kattuvas planeeringuosas kehtetuks.
Üldplaneeringu kohaselt asuvad
antud maaüksused elamumaa juhtfunktsiooniga alal, planeeritava ala
Emajõe-poolne osa on rohevõrgustiku ala. Elamumaa juhtfunktsiooni all
mõistetakse ühepere- ja ridaelamu
ning paariselamumaad kompaktse
hoonestusega aladel. Alale võib pla-

neerida lisaks elamuid teenindavaid
ehitisi, sh teid ja tehnorajatisi, samuti
puhke- ja spordiotstarbelisi rajatisi.
Rohevõrgustiku alal kruntimist ja elamute ehitusõiguse määramist ei kavandata. Seega on detailplaneeringu
algatamise eesmärgid kooskõlas kehtiva Tartu valla üldplaneeringuga.
Korraldusega saab tutvuda Tartu
valla koduleheküljel www.tartuvald.
ee ning tööpäevadel 8–16 Tartu Vallavalitsuses Haava tn 6, Kõrveküla alevik.

Helkurikõnnil osalejad panid inimesed
teedel ja tänavatel särama
Kadri Kroonberg, Tartu valla piirkonnapolitseinik
Kodanikupäeva õhtupoolikul toimus Eestimaa erinevates linnades
ja külades helkurkõnd, mis oli sel
korral juba kogunisti viies. Kui varasemalt on osalenud kõnnis vaid
lõunaeestlased, siis ennetusürituse
juubeliaastal kaasasime ettevõtmisesse ühes Maanteeameti ja vabatahtlikega kogu Eestimaa. Üle Eesti
oli kogunemiskohti rohkem kui 170,
neist 50 Lõuna-Eestis.
Tartumaal oli kogunemispunkte
sel aastal 15, neist kolm Tartu vallas: Maarja-Magdaleenas, Tabiveres
ja Kõrvekülas. Sealt startis helkurkõnnile 65 osalejat, nende hulgas neli
abipolitseinikku ja üks politseinik.
Edasine teekond sai Tartu vallas turvalisemaks muudetud 98 inimesel,
kes helkurkõndijatele pimedal ajal
mustade tontidena vastu liikusid ja
kellele üheskoos elupäästja jopele kinnitati.
Helkurkõnd, mille eesmärk on
teadvustada pimedal ajal enese näh-

tavakstegemise vajalikkust, algas üle
Eesti kell 18 ja kestis umbes tunni.
Hoolimata kargest ja veidi tuulisest
ilmast jagus huvilisi kõikidesse kogunemispaikadesse ja koos oldi enda
nähtavaks tegemisega kõikidele eeskujuks.
Taaskord saime helkurkõnnil kinnitust sellele, et helkuri kandmine
on muutunud palju populaarsemaks,
ka noorte seas. Helkurite atraktiivsemaks muutumine on kindlasti
soodustanud nende kandmist. Väga
populaarseks on muutunud joonlaudhelkur, mida saab vajadust mööda käe
või jala külge paigaldada. Lisaks on
aasta-aastalt tõusnud inimeste teadlikus sellestki, et lemmikloomaga
pimedal ajal liikudes võiks ja peaks
ka pere karvane sõber olema teistele
liiklejatele nähtav. Näiteks tulid helkurkõndijatele Kõrveküla vahel vastu
kaks last pisikese koeraga, kellel olid
sarnaselt kahejalgsetele pereliikmetele helkurribad turjal säramas. See
on väga tervitatav!

Loodame, et saime ennetusüritusega sära silma tuua ja rõõmu valmistada ka paljudele autojuhtidele, kes sel
õhtul juba kaugelt rohkete helkuritega varustatud gruppe liikumas nägid. Väikese osa kõnnil väljajagamata
jäänud helkuritest sättisime mõnes
piirkonnas ka helkuripuule, et hilisemad liiklejad või varasemad ärkajad
end ise nähtavamaks saaks teha. Pärast vaimu virgutavat kõndimist premeerisime eeskujulikke helkurkõnnil
osalejaid kommi, kosutava saiakese ja
sooja teega.
Üle-eestilisel helkurkõnnil osales
tänavu kokku 4 943 inimest ning koos
muutsime tunnikese jooksul kõikjal
Eestimaal nähtavaks 13 374 inimest.
Ainuüksi Lõuna-Eestis oli 50 kogunemispaika, kust läks kõndima 1184 heategijat, kes muutsid nähtavaks 2036
lõunaeestlast.
Tänan kõiki osalejaid ja eestvedajaid, kes sellise ürituse võimalikuks
tegid.
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Jääaja Keskuse isadepäev – Masinad
ja mammutid
Tekst ja fotod: Katrin Sisask
Sel aastal tähistas Jääaja Keskus
isadepäeva teistmoodi. Kõrvuti võis
imetleda motospordi tehnikat ja
Jääaja Keskuse eksponaate, näiteks
mammuteid. Kõike seda olid kutsutud nautima isadepäeva-eelsel laupäeval just nimelt isad kogu perega
ja neile oli sel päeval pilet tasuta.

Mooses ja Kaarel Kutsar.
Lastel oli võimalus koos juhendajaga meisterdada endale puidust auto;
kõige pisemad külalised lasid teha
temaatilisi näomaalinguid ning meisterdasid paberautosid.
Lisaks Äksi Motorantšo tehnikale kaunistasid Jääaja Keskuse õueala
Tartu Tehnika puiduhakkur ja reka.

Nii oli 10. novembri hommikul kohal Äksi Motorantšo, mis pani üles
tsiklite ja muu mototehnika näituse
nii Jääaja Keskuse ees kui ka sees.
Keskuses sai tutvuda motosõitudelt
koju toodud auhindadega ja uudistada vajalikku motovarustust. Oma auhinnad olid väljapanekule toonud Robin Robet Mooses, Aksel Pärtelpoeg,
Martha Koort, Aron Lenzius, Rita-Liisa

Aksel Pärtelpoeg – tõusev täht Eesti
noorte motospordis
Katrin Sisask
Kasutasin juhust ja kohtusin enne
Jääaja Keskuse isadepäeva ürituse algust Eesti motomaastikul ilma teinud
Aksel Pärtelpoja (13) ja tema isa Meelis
Pärtelpojaga.
Aksel Pärtelpoeg tegi selle aasta septembris ajalugu ja saavutas
Euroopa meistrivõistlustel SuperMoto juunioride arvestuses esimese
eestlasena kolmanda koha. Juunioride klassi Euroopa meistriks tuli
tänavu tšehh Jan Ulman ja teise koha
sai tänu viimasel etapil Pärtelpojast
möödumisele bulgaarlane Viktor
Neychev.
Lisaks valiti 8. detsembril Eesti
Mootorrattaspordi Föderatsiooni
pidulikul hooaja lõpupeol Aksel parimaks nooreks motosportlaseks.
Aksli isa Meelis Pärtelpoeg peab
juba üle 30 aasta Äksi Motorantšot,
mille tänane olemasolu on saanud
teoks tänu sõprade suurele toele. Alates 1995. aastast tegutseb seal Äksi 39 tiim.
Algas kõik Meelisest endast, kes omal
ajal sõitis ringrada ja motokrossi. Nüüd
teevad ilma tema pojad, kes on üles kasvanud krossiraja kõrval. Kõige vanem

vend Martin on koju toonud kahel korral Põhjamaade meistritiitli ringrajasõidus. Ajavahemikul 2005–2014 tuli ta
Eesti meistriks 14 korral. Karlil on 2010.
aasta Eesti superbike’i tiitel ja vana Pärnu ringraja rekord. Kolmas poeg Mihkel
sõidab oma lõbuks hobi korras.
Eeskujusid on kõige nooremal pojal
Akslil päris palju kodust võtta, ei pea
üldse kaugelt otsima. Lisaks Euroopa
meistrivõistluste kolmandale kohale
SuperMotos on Aksel saavutanud Eesti
meistrivõistlustel 2017. ja 2018. aastal
esikoha.
Esimest korda tsikli selga istus Aksel nelja-aastaselt. Kuskil viieselt hakati vaikselt käima Eesti võistlustel.
Peamiselt sõidab ta motoringrada,
motokrossi, speedway’d, flattrack’i,
jäärada ja supermotot.
„Kui Aksel väike oli, magas ta rahulikult krossiraja kõrval kuni hetkeni, mil
kõik tsiklid seisma jäid – siis olid poisil
kohe silmad lahti,“ meenutab Meelis.
Eestis on kõige kergem harrastada motokrossi, kuna radasid ja kohti, kus harjutada, on palju. Näiteks on harjutamas käidud Lange Motokeskuses, mida perekond
Pärtelpoeg tänab vastutulelikkuse eest.
Trennid toimuvad tavaliselt koos teiste-

ga kokkulepitud aegadel. Sügisperioodil
on tihti raske aega leida, kuna sajab või on
pime. Päris talvel sõidetakse jäärada.
Aksli eesmärk on saada maailmameistriks SuperMoto S1GP sarjas, kuhu
jõudmiseks tuleb praeguses vanuseklassis veel mõned aastad ilma teha.
Äksi Motorantšosse on oodatud
trenni tegema kõik soovijad alates neljandast eluaastast. Ka täiskasvanud
võivad tulla proovima. Kohapeal on
olemas varustus, mida saab kasutada.

Foto: Erakogu
Euroopa meistrivõistluste SuperMoto
juunioride arvestuse esikolmik - Jan Ulman,
Viktor Neychev ja Aksel Pärtelpoeg
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Kõrvekülas on avatud uus pakiautomaat
Omniva
Novembris paigaldati Kõrvekülla
uus pakiautomaat. Pakiautomaadid on kogunud Eesti inimeste seas
viimaste aastate jooksul laialdast
populaarsust. Esimene Omniva pakiautomaat avati aastal 2010 Viru
keskuse juures. Tänaseks on pakiautomaadi võrgustik oluliselt
laienenud ning aasta lõpuks on neid
Eestis juba 250.
Pakiautomaadist saab saadetisi nii
saata kui ka kätte saada. Muuhulgas
on pakiautomaadi kaudu võimalik
pakki ka e-poele tagastada. Selleks
tuleb oma kaup viia vastava koodiga
samasse automaati, millest pakk kätte saadi. Paki saatmiseks on kõige lihtsam viis vormistada see eelnevalt Omniva e-teeninduses, kuid soovi korral
on seda võimalik teha ka pakiautomaadi juures.
Juhul kui klient tellib oma saadetise pakiautomaati, siis paki kättesaamiseks saadab Omniva kliendile SMS
või e-kirja personaalse uksekoodiga,
mille abil saab paki automaadist kätte. Pakki hoitakse pakiautomaadikapis seitse päeva, selle möödumisel
saadetakse see saatjale tagasi. Paki

saatmise ja kättesaamise juhised leiab
pakiautomaadi puutetundlikult ekraanilt või Omniva kodulehelt.
Pakiautomaadid on saanud kogu
Baltikumi inimeste esimeseks tarne-eelistuseks just tänu oma kiirele
levikule ning kasutusmugavusele. Lisaks sellele, et pakiautomaadi kasutamine on arusaadav nii noorele kui
vanale, on pakiautomaadid avatud 7
päeva nädalas, 24 tundi ööpäevas. See
tähendab, et klient ei sõltu enam postiasutuse lahtiolekuaegadest ega kulleri liikumistrajektoorist ning pakitoiminguid saab teha just siis kui see
kõige sobivam on. Statistika näitab,
et enamikele pakiautomaadi pakkidele tullakse järele sama päeva jooksul.
Sellest võib järeldada, et ööpäevaringne kättesaadavus tagab inimestele
suurema võimaluse oma pakk kiiresti
kätte saada.
Kindlasti mängib olulist rolli ka kiire ja odav tarne. Kuna pakiautomaadi
teenus on Eestis niivõrd populaarne,
siis pakuvad pea kõik internetipoed
ka kauba tarnet pakiautomaati. Omniva kaudu on võimalus pakiautomaati
tellida ka veebikaubamaja Aliexpressi kaupa. Selleks tuleb end eelnevalt
registreerida Omniva veebilehel ning

tutvuda juhistega, kuidas välismaine
kaup pakiautomaati tellida.
Oluliseks aspektiks pakiautomaatide kasutamisel võib lugeda ka turvalisust. Võimalus, et pakk läheb kaduma on imeväike, sest tellitud saadetis
on kindlalt turvalise metallukse taga
ning ööpäevaringse videovalve all.
Omniva soov on tuua pakiautomaadid
kõigile inimestele lähedale, keskendudes asukohtadele, kus on nende jaoks
tähelepanuväärne nõudlus ja vajadus.
Tänaseks on Omniva loonud pakiautomaadi võrgu laiendamisega pakiautomaadi kasutamisvõimaluse ka sinna,
kus seda varem olnud pole. Lisainformatsiooni pakiautomaatide asukohtadest leiab Omniva kodulehelt.
Edukat pakiautomaadi kasutamist!

Foto: Katrin Sisask

Laeva piirkonna Playback Show
Veronika Täpsi ja Karmen Kukk, fotod Katrin Sisask
Laeva piirkonnas toimus 16. novembril neljandat järjestikust aastat kogupere üritus Playback Show.
Sel aastal sidusime ürituse idee
Eesti Vabariigi juubeliaastaga - kõik
esitatud lood olid eestikeelsed ja üritus kandis pealkirja „Hakkame sät-

tima“. Laeva kogukonnas on üritus
olnud igal aastal üha populaarsem.
Traditsiooniliselt oleme alustanud
üritust meelolu loomisega, sel aastal esines oma kavaga mustkunstnik
Meelis Kubo. Tänavu astus lavale 39
erinevat noort, etteasteid oli 9. Kõige
nooremad olid lasteaia lapsed, kes saa-

Karoliine Maria Pihlapuu, Karolin Demidov, Lisete
Huum, Anette Huum (Push up “Ämblikmees”)

I koht – Nele Rammi,
Mari-Liis Rammi
(“Tagametsa tango”)

vutasid kolmanda koha looga „Kiisud“.
Esimene koht kuulus gümnasistidele,
kes tulid lavale looga „Tagametsa tango“. Teist kohta jäid jagama Laeva Põhikooli noored lugudega „Põdrakasvataja“ ning „Viies ratas“.
Kohtumiseni järgmise aasta novembris!

II koht – Daniel Tõnsing, Reio Marten Kangur, Kaspar Ink,
Egle Riine Küng, Melany Clausen (PS Troika “Põdrakasvataja”)
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Teistmoodi meelelahutus kohalikele
Tekst ja foto: Katrin Sisask
2. novembril olid kõik huvilised oodatud Laeva kultuurimajja osa saama uuest meelelahutusest. Nimelt
oli rahvamaja juhataja Veronika
Täpsi kutsunud kohale Mõrvamüsteeriumi.
Kui kõik muu sel õhtul tundus kuidagi ebakindel ja veidi ähmane, siis
selles, et keegi mõrvatakse, võis igal
juhul kindel olla. Nagu selleski, et kohale olid kutsutud vaid Laeva mõjuvõimsaimad inimesed. Seda muidugi
vaid kohalolijate arvates, kellele mängu korraldajad tegid korraliku ajupesu. Lõpuks uskusime kõik, et oleme
aastas 1931. Juhtus sedagi, et kui vestluskaaslane küsis, mis su abikaasa,
tütre või venna nimi on, ei mäletanud
sa vastust. Mõni ei suutnud isegi meenutada, kas ta on abielus ja mitu last
tal on …
Olen Mõrvamüsteeriumi üritusel
varemgi viibinud ja kui nüüd Veronika mind Laeva kutsus, olin kohe
nõus. Minu varasem kogemus pärines
ürituselt, kus oli vähemalt poole rohkem inimesi ja ka inglise keeles rää-

kijaid. Osalejaid teadsin-tundsin juba
aastaid. Selles suhtes oli Laeva üritus
täiesti erinev – seltskond oli armsalt
väike ja minu jaoks koosnes see täiesti
võõrastest inimestest. See andis mulle
ilmselt võimaluse paremini oma rolli
sisse elada ja teiste rolle vastu võtta.
Nalja ja huumorit sai muidugi nabani.
Kiitus Veronikale julguse eest korraldada teistsuguseid üritusi! Selli-

seid, kus inimesed on mängu kestel
esialgu sunnitud, aga hiljem juba rõõmuga nõus, suhtlema ka täiesti võõraste inimestega. Mina näiteks sain
üheks õhtuks abikaasa, keda ma väga
mõrvata tahtsin.
Kutsun ülesse ka teisi taolisi üritusi
korraldama, tegu oli tõeliselt meeldejääva õhtuga.

EELK MAARJA-MAGDALEENA KOGUDUSE JUMALATEENISTUTE AJAD
23. detsembril
24. detsembril
25. detsembril
30. detsembril
31. detsembril
1. jaanuaril 2019

11.30 4. advendi jumalateenistus
16.00 jõuluõhtu jumalateenistus
11.30 esimese jõulupüha jumalateenistus
11.30 jumalateenistus
16.00 vana-aasta õhtu jumalateenistus
00.15 uus-aasta avapalvus

EELK ÄKSI ANDREASE KOGUDUSE JUMALATEENISTUTE AJAD

Jumalateenistus igal pühapäeval kell 11:00
24. detsembril Jõuluõhtu. Jumalateenistus Äksi kirikus kell 15:00
25. detsembril Esimene jõulupüha. Jumalateenistus armulauaga kell 11:00
26. detsembril Teine jõulupüha. Laste ja perede jumalateenistus Äksi pastoraadis kell 11:00. Lapsed ja noored vanuses
		
1 – 14 aastat saavad kingituse. Üritus on tasuta. Vajalik etteregistreerimine. Palun saata lapse nimi
		
ja vanus aadressile: aksi@eelk.ee
30. detsembril 1. Pühapäev pärast jõule. Jumalateenistus kell 11:00
31. detsembril Vana-aasta õhtu. Jumalateenistus armulauaga kell 15:00
Lähem info õpetaja Esa Luukkala, tel.: 5811 3195, e-post: aksi@eelk.ee, kodulehekülg: eelk.ee/aksi

EELK KURSI MAARJA-ELIISABETI KOGUDUSE JUMALATEENISTUTE AJAD

Jumalateenistus igal pühapäeval kell 13:00
24. detsembril Jõuluõhtu. Jumalateenistus Kursi kirikus kell 17:00
25. detsembril Esimene jõulupüha. Jumalateenistus armulauaga Kursi pastoraadis kell 13:00
26. detsembril Teine jõulupüha. Laste ja perede jumalateenistus Kursi pastoraadis kell 13:00. Lapsed ja noored vanuses
		
1 – 14 aastat saavad kingituse. Üritus on tasuta. Vajalik etteregistreerimine. Palun saata lapse nimi
		
ja vanus aadressile: kursi@eelk.ee
30. detsembril 1. Pühapäev pärast jõule. Jumalateenistus kell 13:00
31. detsembril Vana-aasta õhtu. Jumalateenistus armulauaga kell 17:00
Lähem info hooldajaõpetaja Esa Luukkala, tel.: 5811 3195, e-post: kursi@eelk.ee, kodulehekülg: eelk.ee/kursi
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Ettevõtluslaager käis bussiga
marti jooksmas
Kristi Jaanus, J.V.Veski nim Maarja-Magdaleena Põhikooli õpetaja
Mis tunne on kui mardilaupäeval
sõidab koduõue buss ja sealt väljub
kolmkümmend laulvat mardisanti?
Maarja-Magdaleena piirkonna rahvas sai seda omal nahal proovida.
Kuna seekordse ettevõtluslaagri
teema oli esinemisõpetus ja eneseväljendus, siis otsustasid korraldajad alustada laagriga mardilaupäeval
ning sellega noorte esinemis- ja väljendusoskuse proovile panna.
Reede õhtul võtsid ettevõtluslaagri
noored mardivarustuse kaasa ja läksid bussiga Kääpale Kalevipojakotta
santimise töötuppa mardiõpetust
saama. Töötoas vilditi mardimaske,
räägiti mardiperest, tuletati meelde
mardipäeva kombeid, mänge ning laule. Õpetus käes, võeti suur mardipere
kokku, sõideti Maarja-Magdaleenasse
uut marditarkust proovile panema.
Õpetusest oli kasu. Mardisaak oli
uhke ja seda andis Maarja-Magdaleena koolimajas tükk aega jagada.
Just siis kui saak jagatud sai, said
laagrilised proovida ka võõrustaja

rolli. Külla tulid mardisandid Juula külast. Mardiisa ja lapsed küsisid
mõistatusi ning mardiema jagas pärast andide saamist nii viljaõnne kui
viieõnne. Kui sandid oma teed olid
läinud, oskasid kõik laagrilised öelda,
et õnneterad tuleb nüüd ahju visata, et
õnn ikka terve aasta püsiks.
Mardipäeval õpetas laagrilisi, kuidas ennast arendada ning püstitada ja saavutada soovitud eesmärke
Maarja-Magdaleena kooli vilistlane
Rein Uusmaa. Endine Nõo Põhikooli
direktor tegutseb nüüd Tartus Tera
erakooli meeskonnas. Läbi praktiliste
ülesannete ja mõtteharjutuste õppisid
noored, kuidas ennast usaldada ja ennast motiveerida.
Vanemuise näitleja Merle Jääger
ehk Merca õpetas laagrilistele, kuidas leida enda hääl ja seda valitseda.
Merca õpetas läbi praktiliste harjutuste, kuidas vähendada ärevust enne
esinemist ja olla esinedes enesekindel
ja loomulik.
Teise päeva lõpus tegid noored osalejad kokkuvõtte laagrist ja pidasid

plaane järgmiseks ning selle projekti
viimaseks laagriks, mis toimub 2019.
aasta suvel. Siis on plaanis olla ise ettevõtlik ning korraldada kohvikupäev,
kus osalised ise kõik algusest lõpuni
valmistavad.
Tabivere piirkonna noortesse ettevõtluspisiku süstimise laagreid korraldab MTÜ Maarja-Magdaleena Hariduselu Leader-programmi toel.

Foto: Kristiina Raja
Kääpal toimunud sanditamise töötoas
valmistasime vilditud maske

Tartu Valla Noortevolikogu valis uued
liikmed
Anett Raudla
Tartu Valla Noortevolikogu valimised on selleks korraks läbi. Valimistel hääletas üle saja inimese ning
uude koosseisu pääses kaheksa tegusat noort kogu Tartu vallast.
Pärast valimisi said kõik noortevolikogu liikmed kokku Tabivere
noortekeskuses, kus korraldas meeskonnakoolituse esimene Tartu Valla
Noortevolikogu esinaine Mariliis
Maremäe.
Tulemas on põnevad ajad. Hoidke
silm peal nii meie Facebooki kui ka
Instagrami leheküljel. Juba õige pea
kuulutame välja Tartu Valla Noorsootöö Pärlid.

Foto: Elin Kass
Tartu Valla Noortevolikogu liikmed. Ülevalt paremalt: Margit Orma, Kristanna Koemets,
Lisete Ehamaa, Maris Mikko, Henri Poolak, Sireliis Loos. Alt paremalt: Ülle Kass, Liia Kass
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Lähte ja Kõrveküla Kodutütred ja Lähte
Noored Kotkad tõukkerattamatkal!
Tekst ja fotod Heili Mehine-Kabonen

Laupäeval, 27. oktoobril käisid Lähte
Kodutütred ja Noored Kotkad ning
Kõrveküla Kodutütred tõukerattamatkal Pühajärvel.
Sügisesel hommikul üllatas meid
suurepärane lumesadu! Ilm meid ei
heidutanud ja üheskoos sai läbitud 11

km rada Pühajärve ümbruses.
Tõukerattamatka eduka läbimise
oluline tingimus on ohutus ja turvalisus rajal, eriti veel keerulistes ilmastikuoludes. Samuti saime teada ja tunda, kui vajalik on meeskonnatöö.
Meiega oli rajal ka giid Tuuli Merimaa, kes jagas huvitavaid teadmisi

Pühajärve ja selle ümbruse kohta.
Tagasiside meie matkakorraldajalt
Imre Arrolt: „Te olite mitte uskumatult, aga võiks kohe öelda, et imekspandavalt vaprad. Teie seltskonnas
juba mehed ei nuta ja naised ei vingu
;).“ Matk toimus Kaitseministeeriumi
Isamaalise haridusprogrammi toel.

KOOL

Lähte Ühisgümnaasiumi sügiskontsert
Elisa Geier ja Gerlin Kesa, Lähte Ühisgümnaasiumi 10. ms õpilased
9. novembril toimus Lähte koolis sügiskontsert. Kooli aulas esineti laulude, tantsude, sketšide, pillimängu
ja luuletustega. Kontserdi õhtujuhid olid Mathias Ülo Matjus ja Anna
Emilie Ferschel.
Kontserti alustas mudilaskoor, kes
esitas laulu „Väikene soov“. Krista
Kuus dirigeeris ja Henri Käärik saatis
koori klaveril. Järgnev esitus oli „No
näed“, mida laulsid Margot Einaste ja
Sandra-Merys Tasa. Neid saatis kitarril Henri Käärik.
Henri Käärik räägib: „Mina arvan,
et läks oodatust paremini. Kõik, kes
esinesid, võtsid end kontserdi ajaks
kokku. Seda kiideti väga. Mina olen
rahul!“.
Edasised esinejad olid Karl-Marten
Kütt kitarril, Kaisa Täär ja Ardi Urm.
Esimest sketši „Unejutt“, mis rääkis
isast, kes pani lapsi magama, esitasid
Elisa Geier, Kevin Pisartšik ja Kärol
Kangur. See meeldis publikule väga
ja sai tugeva aplausi osaliseks. Järg-

nes poistekoor, kes esines kahe lauluga: „Aatomiku laul“ ja „Vanaisa“. Oma
tantsunumbrid esitas K-tantsukool
noorema ja vanema rühmaga. Tantsud olid energilised ja panid publikul
jala kaasa tatsuma.
Draamarühm esitas sketšid „Juuksuris“ ja „Raha eest“. Esimene rääkis
sellest, kuidas isa ja poeg juuksurisse läksid, kuid hiljem selgus, et isa
asemel oli hoopis üks võõras onu, kes
nägi tänaval last ja küsis: „Poiss, kas
sa tasuta juuksurisse tahad?“. Pärast
draamarühma esinesid Teele Tammet
ja Emily Eisenberg, kes laulsid KarlErik Taukari lugu „Kell kuus“. Esines
ka noortekoor, kelle lauluvalikuks oli
Kaja ja Ele Kõlari lugu „Soovidemaa,
see on muusika“. Noortekoori esinemine meeldis publikule väga. Viimane
solist oli Merit Letlane.
Kontserdi lõpetas lastekoor lauludega „Maarja kuld“ ja „Kodu“. Publikus olnud Marian Markna avaldab arvamust: „See on väga lahe, et nii paljud
noored viitsivad midagi teha ja neil on

selles annet ka. Lähtel antakse noortele palju võimalusi ja tundus, et need,
kes esinesid, soovisid päriselt esineda.
Draamaringi etteasted olid hästi lahedad.“
Lähte Ühisgümnaasiumi sügiskontserdist on saanud igal aastal oodatud sündmus. Sel korral õnnestus
kontsert igati ning see oli alanud sügisele meeldiv jätk. Meediaõpilased tegid sügiskontserdist otseülekande ja
seda on võimalik järele vaadata kooli
kodulehel.

Foto: Auli-Triin Saks
Lähte Ühisgümnaasiumi koor
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Maarja-Magdaleenas kustutati isadepäeval tuld
Kristi Jaanus, J.V.Veski nim Maarja-Magdaleena Põhikooli õpetaja ja Maarja-Magdaleena NKK jaoskonna aseesinaine
Isadepäeval kell 11.00 oli Maarja-Magdaleena Põhikooli ümber
näha tavatud saginat. Ümber maja
jalutasid naiskodukaitse vormis
naised. Kaitseliitlased kandsid koolimajja relvi. Kooli staadionile olid
parkinud vilkurite särades Tabivere Päästekomando tuletõrjeautod,
ümber autode askeldas sadakond
inimest. Algas Maarja-Magdaleena
isadepäeva perepäev.

peredevahelised võistlused. Kõik osalenud 35 peret said end proovile panna õhupüssist laskmises ja korvpalli
vabavisetes. Samal ajal said kõik meisterdamishuvilised habemeajamisvahuga meisterdada isadepäevaks kaarti ning meisterdada legodest teemal
„Minu kangelane.“
Isadepäeva kontserdil esinesid luulekavade ja kontserdiga Maarja-Magdaleena põhikooli õpilased.
Kontserdi lõpus kuulutasid Maar-

Tabivere Päästekomando tutvustas
oma tööd ja andis nõu, kuidas muuta
oma kodu tuleohutumaks. Vaido Ilmjärv näitas päästeautode varustust
ning rääkis päästjate põnevast tööst.
Tule kustutamises said käe valgeks
kõik soovijad sõltumata vanusest. Tuletõrjujad juhendasid, mis nurga alt on
kõige parem kustutiga põlevat õlipanni kustutada ja harjutamise käigus
kustutati tühjaks mitu tulekustutit.
Kooli võimlasse oli üles pandud Kaitseliidu relvanäitus. Kaitseliitlaste Andres Reinesbergi ja Elger Jakovlevi juhendamisel võis näha ja katsuda erinevaid
relvi ja muud Kaitseliidu varustust.
Isadepäeva perepäeval toimusid

ja-Magdaleena naiskodukaitsjad välja
laskevõistluse ja vabavisete võitjad
ning perede vahel loositi välja Maarja-Magdaleena naiskodukaitse jaoskonna esinaise Marianne Kase küpsetatud maasikatort. Päeva lõpetuseks
pakkusid naiskodukaitsjad suppi ning
kohvi ja kringlit.
Isadepäeva perepäeva korraldasid
koostöös Maarja-Magdaleena jaoskonna naiskodukaitsjad ja Maarja-Magdaleena Põhikooli õpetajad ja õpilased.

Foto: Kristi Jaanus
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Tabivere noored sumomaadlejad
Kaupo Kütt
26. oktoobril toimusid Rakveres
Noorte Euroopa Meistrivõistlused
Sumos. Eesti koondisesse (U14 kuni
60 kg tüdrukud) kuulus ka Tabivere
Põhikooli tüdruk Viktoria Kovbasnjuk, kes on näidanud riiklikul tasandil üles head maadlustaset.
Nüüd anti Viktoriale võimalus maadelda Euroopa parimatega. Sel korral
tuli esimeses ringis alla vanduda vene
sumotarile. Kogemusi ja enesekindlust sai tüdruk aga küllaga.
17. novembril osalesid Tabivere

Rahvaspordiklubi neli maadlejat Jõgeval XXXIX Vooremaa auhinnavõistlustel maadluses.
Naistemaadluses saavutas
40+ kg Viktoria Kovbasnjuk 3. koha
40 kg Elis Maarja Aardevälja 7. koha
Kreeka-Rooma maadluses saavutas
32 kg Ferenc Šrof 4. koha
85 kg Riho Lipp 5. koha
Foto (erakogu) on tehtud Jõgeval pärast
pikka Vooremaa võistluspäeva.
Vasakult: Viktoria Kovbasnjuk, Riho Lipp,
Ferenc Šrof, Elis Maarja Aardevälja, treener
Kaupo Kütt
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Mattias Kuusik võitis judo Euroopa
meistrivõistlustel kuldmedali
Katrin Sisask
Tartu vallas Äksis elav judomaadleja Mattias Kuusik (22) tõi novembri
alguses Ungaris peetud U23 vanuseklassi Euroopa meistrivõistlustelt koju kuldmedali. Võidu tegi erakordseks asjaolu, et Mattias oli vaid
paar kuud tagasi naasnud pikalt
võistluspausilt, mis oli tingitud jaanuaris saadud traumast.

Kohtun Mattiasega Jääaja Keskuse
Jääkaru kohvikus 16. novembri ennelõunal. Mattias tundub veidi väsinud, kuid
uhkust ja meelerahu õhkub temast kaugele.
Mattias on lõpetanud Lähte Ühisgümnaasiumi ning hetkel on tal pooleli õpingud Tartu ülikooli kehalise kasvatuse ja
spordi eriala magistriõppes.
Mattiase judoteekond sai alguse
Lähtel, kui ta oli seitsmeaastane. Tema
esimene treener oli Jevgeni Kupri. Algusaastatel oli trenn ka temale rohkem
meelelahutus või mäng, nii nagu selles
vanuses lastele ikka. „Nooremana tegelevad paljud lapsed judoga. See on väga hea
viis kehatunnetuse kätte saamiseks,”
räägib Mattias. „Kuskil 18-aastaselt toimub esimene selektsioon, mil saad aru,
kas tahad judoga jätkata ja mis tasemel.“
Nii juhtuski, et peagi jäi Lähtel Mattiase jaoks vastastest puudu ja tuli vaadata kaugemale. Mattias hakkas käima

trennis Tartu Spordiklubis Tartu Do,
kus ta on siiani. Seal on tema treenerid
Andres Põhjala ja Egert Ehari.
Teadlikumalt on Mattias treeningutel
käinud viimased kolm-neli aastat. Tavaliselt teeb ta trenni kaks korda päevas
esmaspäevast reedeni. Nädalavahetused
tuleb jätta õpinguteks.
Rahulikumalt saab ta võtta enne jõule, siis saab üks aasta läbi ja hakatakse tegema plaane uueks aastaks. Aastaplaan
on tal teada juba varakult. 2019. aastaks
on tal mõned suuremad sihid, näiteks
tahab ta aasta esimesel poolel osa võtta
maailmakarikaetappidest, juunis judo
Euroopa mängudest ja septembris maailmameistrivõistlustest. „Kõige olulisem
eesmärk on 2020. aastal jõuda olümpiamängudele,” lisab Mattias.
Mattiase varasemad suuremad saavutused on pronksmedal 2013. aasta U18
Euroopa meistrivõistlustelt ja mõned
medalid juuniorite klassis.
„Kuna mul oli aasta alguses vigastus, oli suur üllatus, et kohe naastes nii
hästi läks. Juulis alustasin uuesti treeninguid ja juba oktoobris saavutasin
Hispaanias täiskasvanute Euroopa karikavõistluste etapil võidu ja nüüd kohe
otsa veel üks võit,“ imestab Mattias isegi
oma saavutuste üle. „Vigastusi ikka tuleb
ette. Tavaliselt on need põhjustatud ülekoormusest või kukkumisest,“ lisab ta.
„Peab hoolsalt jälgima, et ülekoormust

Foto: Erakogu

ei tekiks – see on kerge tulema. Vahepeal
peab tegema pause. Siis teen judo asemel teist trenni, näiteks mängin jalg- või
võrkpalli.“
Intervjuu lõpus soovib Mattias tänada Tartu valda ja oma vanemaid toetuse
eest, mis on teda tänaste saavutusteni
aidanud.

Tartu valla sportlaste vastuvõtt
Tartu valla spordijuht Toomas Rosenberg
Igal aastal tänab Tartu vald seda esindanud sportlasi pidulikul vastuvõtul.
Sel aastal leidis üritus aset 14. novembril Jääaja Keskuse uues konverentsisaalis. Üritusele oli kutsutud 120 tublit
sportlast ja treenerit kogu vallast.
Avasõnad lausus vallavolikogu esimees Üllar Loks, kes koos abivallavanem Tarmo Raudsepaga tänasid nii
tublimaid sportlasi kui treenereid. Kõik
said kingituseks raamatu „Gerd Kanter.
15 sammu võiduni“, mis on igale sportlase innustuseks edaspidisel teel. Külalistest võttis sõna Tartumaa Spordiliidu
esimees Lembit Toru ja tunnustas Tartu

valla sportlaste saavutusi 2018. aastal.
Ta kutsus üles edukalt esindama Tartumaa sporti 15. Eestimaa suvemängudel,
mis toimuvad 2019. aastal Tartus. Sportlasi tänas sõnavõtus ka valla spordijuht
Toomas Rosenberg. Osalejad said külastada Jääaja Keskust, neid ootas kohv ja
suupistelaud, meeleolu aitas üleval hoida kohalik ansambel Mehed Mandrilt.
Hiljem pakkus kehakinnitust Jääkaru
Kohvik. Ekraanile näidati slaide mööduva spordiaasta saavutustest.
2018. aastal esindasid sportlased
Tartu valda mitmetel üritustel üle Eesti.
2.–3. märtsil osaleti 34. Eesti omavalitsuste talimängudel Viljandis, kus

üldkokkuvõttes saavutati Rae valla järel ja Jõgeva valla ees teine koht. Osaleti
kuuel spordialal. Esikoht võideti naiste
korvpallis ja mäesuusatamises. Võidukas korvpallinaiskonnas mängisid Piret
Kaljagin, Eleriin Vaino, Gerli Lõhmus,
Liis Kullamaa, Doris Park, Laina MesilaKaarmann, Marta Vals, Kadri Uiga, Liina
Vähi, Anna Greete Asi, Polina Ignatjeva,
Helina Esnar ja Helbe Erkmaa. Kokku
võideti 16 medalit, nendest viis kuld-,
kuus hõbe- ja viis pronksmedalit. Individuaalselt võitsid kuldmedali Kätlin Kukk
N16 vanuseklassi ja Sille Rell N45 vanuseklassi murdmaasuusatamises, Aki
Armin Raid M16 vanuseklassi ja Kaarel
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Grünberg meeste mäesuusatamises.
7.–8. juulil osaleti 43. Eesti omavalitsuste suvemängudel Haapsalus, kus üldkokkuvõttes saavutati kuues koht. Esikoha võitis Rae vald Türi ja Saue valla ees.
Osaleti seitsmel spordialal, kolmas koht
saavutati kergejõustikus. Kokku võideti
kergejõustikus 15 medalit, nendest seitse
kuld-, neli hõbe- ja neli pronksmedalit.
Kuldmedali võitis naiste 4 x 100 meetri
teatejooksu naiskond koosseisus Janeli
Toomel, Kristel Luik, Getrin Koort ja
Reesika Adojaan ning meeste 4 x 100
meetri teatejooksu meeskond koosseisus
Kaspar Arusalu, Joosep Tohvri, Karl Kivi
ja Kristjan Rosenberg. Individuaalselt
võitsid kuldmedali Kristjan Rosenberg
meeste ja Andrus Mutli meesveteranide
I vanuseklassi 100 meetri jooksus, Erge
Viiklaid naisveteranide II vanuseklassi
400 ja 1500 meetri jooksus ning Indrek
Ümarik meesveteranide II vanuseklassi
800 meetri jooksus.
Edukalt võisteldi ka Tartumaa talining suvemängudel. Suvemängudel
saavutas Tartu vald Kambja valla ees
esikoha ning talimängudel Tartu linna
järel teise koha. Talimängudel osaleti seitsmel spordialal, esikoht võideti
võistkondlikus mälumängus koosseisus
Lauri Naber, Rein Annuk, Ülo Nõlvak ja
Kristjan Vällik. Ka suvemängudel osaleti
seitsmel spordialal, kus esikoht võideti
orienteerumises ning võistkondlikus
petankis koosseisus Aimar Poom,
Valmar Pantšenko, Anti Alasi ja Kertu
Palm. Orienteerumises saavutasid oma
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Foto: Eestimaa Spordiliit Jõud
Tartu valla võidukas korvpallinaiskond Eesti omavalitsuste 34. talimängudel

vanuseklassides esikoha Priit Pääslane,
Heleri Kivil, Ralf Kivil ning Gerda Kivil.
Maakonna meistriteks kergejõustikus
tulid Reelika Pärnpuu, Ly Päll, Erge
Viiklaid, Martin Fink, Andrus Mutli, Ülo
Randaru, Roman Kohtov, Kaspar Arusalu,
Tambet Luha ja Kristjan Rosenberg.
Tänuüritusel kiideti ühtlasi sportlasi, kes olid olnud edukad rahvusvahelistel tiitlivõistlustel ning Eesti
meistrivõistlustel. Mattias Kuusik
võitis Euroopa U23 meistritiitli judos,
Kaur Kivistik saavutas 9. koha Euroopa
meistrivõistlustel kergejõustikus 3000
meetri takistusjooksus Eesti rekordi-

ga 8.28,84. Eesti meistritiitli triatlonis
võitis olümpiadistantsil Henry Räppo,
kergejõustikus 5000 meetri käimises
Virgo Adusoo ning pronksmedali kümnevõistluses Kristjan Rosenberg.
Tänusõnu pälvisid tublid treenerid
Iivi Kaljuvee, Ago Vahtra, Kersti Viru,
Toomas Klaup, Kaisa Karjane ning organiseerijad: võistkondade esindajad
Rein Lellep, Ahti Võik ja Margus Pärsik.
Tartu vald tänab kõiki tublisid sportlasi ja treenereid, soovib neile jõudu ja
jaksu ning sama häid ja veel paremaid
tulemusi ka järgmistel aastatel!

Kirke ja Johanna Kübara saavutused ujumises
Olve Kübar
23.–25. novembril toimus Tallinnas
noorte ujujate tähtsaim jõuproov:
Eesti juuniorite ja noorte lühiraja
ujumise meistrivõistlused, kus osalesid 2004 ja hiljem sündinud noored.
Tartu Ujumisklubi (TUK) koosseisus
esinesid edukalt Lähte Ühisgümnaasiumi õpilased, õed Kirke (2005) ja Johanna
(2006) Kübar. Kahe peale võideti kokku
3+3+3 ehk 9 medalit. Johanna konkureeris endast kaks aastat vanemate tüdrukutega ja võitis 400 m kompleksujumises hõbeda ning kaks pronksmedalit (nii
200 m rinnuli- kui 200 m kompleksujumises). Mõlemad tüdrukud kuulusid kahekordseks Eesti meistriks tulnud 4x50
vabastiilis ja 4x50 kombineeritud teateujumise TUK-i naiskonda. Hõbe võideti
4x100 kombineeritud teateujumises.
Eelnevalt osaleti edukalt veel mit-

mel võistlusel. 18. novembril toimus
Tartus uue võistlussarja Arena Baltic
Talents esimene etapp. Omavanuste
tüdrukute seas võttis kaks alavõitu Johanna
Kübar (400 vabastiilis ja 200 m kompleksujumises). Kirke võitis 200 m
kompleksujumise ja saavutas hõbeda
400 m vabastiilis ujumises.
10. novembril toimunud vabariigi
noortesarja avaetapil näitasid Kirke
ja Johanna võimsat minekut, mõlemad tüdrukud võtsid kumbki kaks
alavõitu. Lisaks tunnistati Kirke oma
vanuseklassi parimaks naisujujaks.
Samuti ujuti hõbedale 4x50 vabastiilis
segateates absoluutvanuseklassis.
3.–4. novembril Aura Open Cupil
saavutas kolm esikohta ja ühe hõbedase autasu Johanna. Absoluutklassis oli
kaks korda esikolmikus Kirke (lisaks
hõbe ja pronks oma vanuseklassis).

Sel aastal ootavad ees veel rahvusvahelised stardid Poolas ja Eesti
meistrivõistlused absoluutklassis.
Eesmärk on pääseda Eesti koondisesse juulis toimuvaks Põhjamaade
noorte meistrivõistlusteks Taanis.

Eesti meistrivôistlustel kulla saavutanud
Tartu ujumisklubi liikmed.
Vasakult: Johanna Kübar, Anette Teder,
Kirke Kübar, Laura-Liis Valdmaa
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Meenutati laskmise maailmameistrit
Elmar Kivistikku
Tekst ja foto: võistluste korraldaja Toomas Rosenberg
10. novembril peeti Tabivere põhikooli võimlas 13-kordse maailmameistri Elmar Kivistiku XIV mälestusvõistlused laskmises.
Elmar Kivistiku mälestusvõistlusi
hakati korraldama Tabivere Rahvaspordiklubi eestvõttel 2005. aastast, mil
tähistati Eesti legendaarse laskesportlase sajandat sünniaastapäeva. Tabivere
Rahvaspordiklubi, Eesti Laskurliidu
ja Elva Laskespordiklubi koostöös korraldatud võistlused on juba aastaid
Tabiverre kokku toonud Eesti laskjate
paremiku. Tabivere mailt pärit Eesti
kõigi aegade edukaima laskesportlase meenutamiseks oli Eesti Laskurliit
hooaja edetabeli põhjal võistlema kutsunud kaheksa paremat püssi- ja püstolilaskurit. Lisaks oli kavas võistlus ka
kohalikele laskmishuvilistele ja traditsiooniline võistkondlik võistlus.
Mälestuspäev algas hommikul pärja asetamise ja mälestusküünalde
süütamisega Elmar Kivistiku haual
Äksi kalmistul. Laskevõistlust alustasid harrastuslaskurid, tulejoonel
käis 30 osalejat. Eelvõistluste põhjal,
kus sooritati viis proovi- ja kümme
võistluslasku, pääses finaali neli paremat täiskasvanut ja neli noorlaskurit vanuses kuni 17 eluaastat. Eelvõistlusel saavutas parima tulemuse
Tabivere võistkonna esindaja Andri
Ehamaa mälestusvõistluste rekordiga
99,4 silma, kuid finaalis, mil võistlust
alustati uuelt lehelt, oli teistest parem Tartu valla abivallavanem Tarmo
Raudsepp 98,1 silmaga. Teise koha
saavutas Andri Ehamaa 97,3 silmaga ja kolmanda koha Marten Kalder
Põltsamaa Laskurringist 96,8 silmaga. Noortest oli parim Helar Pullisaar
Põltsamaa Laskurringist 96,7 silmaga.
Teise koha saavutas Martin Matson
Põltsamaa Laskurringist 89,1 silmaga
ning kolmanda koha Tabivere laskur
Carl Martin Õunmaa 88,0 silmaga.
Võistkondliku võidu võtsid Tabivere

laskurid koosseisus Andri Ehamaa,
Gerli Natus, Priit Raudsepp, Tarmo
Raudsepp ja Kaupo-Villu Tänav 480,6
silmaga, jättes teisele kohale Põltsamaa Laskurringi laskurid 459,0 silmaga. Kolmanda koha saavutas MTÜ
Loomemõis võistkond, kes edestas
Maarja-Magdaleena laskureid.
Võistluste käigus oli kõigil laskmishuvilistel võimalus endise laskja
Euroopa meistrivõistluste medaliomaniku ja praeguse treeneri Liivi
Ermi juhendamisel üles seatud laskmissimulaatoriga õppida ja oma sihtimisoskusi täiustada.
Ka sel korral osalesid võistlusel
rahvusvahelistel tiitlivõistlustel medaleid võitnud püstolilaskur Peeter
Olesk ja püssilaskur Anžela Voronova.
Õhupüstoli laskmises heitlesid esikoha eest 2017. aasta EMi hõbe ja 2018.
aastal MMl olümpiakiirlaskmises 11.
koha saavutanud Peeter Olesk Kaitsejõudude Spordiklubist ja 26-kordne Eesti meister, sel aastal EMl õhupüstolis 35. koha saavutanud Reijo
Virolainen Elva Laskespordiklubist.
Võistluse esimesed seeriad kulgesid

ELMAR KIVISTIK sündis 13. novembril 1905.
aastal Tartumaal Elistvere vallas. Ta on Eesti
edukaim sportlane maailmameistrivõistlustel,
13-kordne maailmameister (1935–1939), ühe individuaalse ja kuue meeskondliku maailmarekordi
püstitaja ning kahekordne meeskondliku Argentiina

tasavägiselt Oleski napi paremusega,
kuid väljalangemisvõistluse neljandas seerias saavutas Oleski kolmanda seeria eksimuse tõttu paremuse
Virolainen. Viimastel laskudel oli aga
kindlam Olesk, kes edestas Elmar
Kivistiku mälestusvõistlused varem
viis korda võitnud Reio Virolaineni
1,2 silmaga. Kolmanda koha saavutas
noorema põlvkonna laskur Kirill
Lepman Valga Laskurklubist.
Tasavägiselt kulges õhupüssivõistlus kolme noore Narva Laskespordiklubi võistleja vahel, millest
väljus võitjana viimastel laskudel ennast kindlamini tundnud 14-aastane Anastassia Olewicz, kes edestas
Anastassia Babõlevat 1,5 silmaga. Kolmanda koha saavutas Katrin Smirnova,
kes edestas varasematel aastatel tiitlivõistlustelt medaleid võitnud Eesti
Kaitsejõudude Spordiklubi kogenut
laskurit Anžela Voronovat.
Elmar Kivistiku XIV mälestusvõistlust toetasid Eesti Kultuurkapitali
kehakultuuri ja spordi sihtkapital ja
Eesti Kultuurkapitali Tartumaa ekspertgrupp ning Tartu vald.

Harrastuslaskurid autasudega

Karika võitja (1937, 1939).
Kivistik arreteeriti 1949. aastal ja ta viibis Irkutski vangilaagris aastani 1956. Elmar Kivistik suri 7.
detsembril 1973. aastal Tabiveres. Ta on maetud
Äksi kalmistule, kuhu on talle püstitatud mälestussammas.
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Mälumäng Maarja-Magdaleena rahvamajas kosub ja laieneb
Kaie Nõlvak
Maarja-Magdaleena traditsiooniline hilissügisene mälumäng kandis
tänavu järjekorranumbrit 17.
Vaevalt et Maarja-Magdaleena rahvamaja juhataja Tiia Pärtelpoeg esimest mängu organiseerides ise ka
uskus, et traditsioon nõnda tugevad
juured alla ajab, aga nii on läinud ja rahva huvi on püsinud. Küllap kehtib selgi
puhul kodukootud rahvatarkus, et kui
mõni ettevõtmine osalejatele meeldib
ja nad seda korrata tahavad, siis ei tohi
ühtki aastat vahele jätta, olgu olud nii
rasked ja keerulised kui tahes. Vapralt elati üle nii meie kroonide nappus
ja nende väärtuse kõhnumine kui ka
euro kidur tulek. Ikka ja alati on kolmele paremale võistkonnale rahaümbrik
ulatatud ja eranditult kõik osalejad on
maiusekarbi lauale saanud.
Osalema on olnud oodatud huvilised kogu Tabivere vallast, kuid kui
üksikud entusiastlikud erandid välja
arvata, on peamised tegijad olnud siiski Maarja-Magdaleena kandist.

Aga äsjane haldusreform pole puutumata jätnud sedagi valdkonda:
Tabivere valla liitumine Tartu omaga
tundub mälumängule ergutavalt ja
viljastavalt mõjuvat: esimene huvilisteseltskond Lähtelt jõudiski tänavu
Maarja-Magdaleena rahvamajja kohale!
Küsimusi oli tavapäraselt 30, võistkondi üheksa. Maja perenaine Tiia
Pärtelpoeg soovis mängu alates naljaga pooleks, et kõik võistlejad kõiki
vastuseid teaksid, tehku siis mängu
läbiviija ja kohtunik Ülo Nõlvak, mida
tahes. Päris nii asjad küll ei kulgenud,
aga Ülo võis nii oma eeltöö ehk küsimuste valikuga kui vastajatega rahule
jääda, sest mäng oli üsna tasavägine.
Esikohale tulnud edestasid teiseks
jäänuid vaid kahe punktiga, ka kolmandad püsisid eelminejail tihedalt
kannul ja ega ülejäänud kuus laudkondagi kehvalt esinenud.
Kõige enam punkte – nelikümmend
võimalikust kuuekümnest – saidki kirja uustulnukad ehk Lähte võistkond
koosseisus Elve Kaldoja, Udo Laurberg

ja Üllar Loks. Järgnesid Ülle ja Jaan
Poolak ning Triinu Lepik ja kolmanda
võistkonna moodustanud perekond
Pärnapuu: Valli, Rein, Kaarel ja Mart.
Edukatel uustulnukatel oli aga üllatus varuks. Nimelt teatas Tartu vallavolikogu esimees Üllar Loks, et hea
tahte märgiks ja edasise edu toetuseks
kingib nende võistkond pälvitud preemia Maarja-Magdaleena rahvamajale.
Oleks tore, kui säärane suuremeelne samm nii Maarja-Magdaleenas kui
kogu uues suures vallas mälumängu
veelgi elavdaks. Tõsi, Maarja-Magdaleena rahvamaja hubane saalike on
kitsavõitu, aga häid lambaid pidavat
ka kitsukesse lauta lõputult mahtuma
ja traditsiooni jätkumise nimel ei tohi
kohtumispaika mingi hinna eest muuta!
Kalendritel ja kroonikatel hoiab
Tiia Pärtelpoeg hoolega silma peal, et
ükski tähtpäev ei ununeks. Seekord
oli põhjus kohvilaua ümber koguneda
üsna soliidne. Just tänavu 70 aasta
eest hakati selles majas kultuuri- ja
seltsieluga tegelema.

VARIA

Enne ilutulestiku kasutamist kasuta pead!
Riivo Mölter, Lõuna päästekeskus ennetusbüroo nõunik
Ilutulestiku „välgu ja pauguga“ on
juba sadu aastaid olnud kombeks tähistada olulise perioodi lõppu, uue
algust või mõnd suursaavutust. Ilutulestikurohkeimaks sündmuseks
on aastavahetus. Kipub juhtuma, et
pürotehnilised seadmed paigutatakse ja läidetakse ülevoolavas meeleolus ja ootusärevuses, mis kaine
mõistuse tagaplaanile sunnivad. Pürotehnika on küll ilus, aga kätkeb paraku ohtusid, mille tõttu saavad uusaastaööl rohkesti tööd päästjad, kiirabitöötajad ja politseinikud.
Päästjad tunnevad kõige rohkem muret ilutulestiku tuleohtlikkuse pärast.
Ilutulestik ohustab sageli rõdusid,
kuhu lennanud särav rakett või visatud pürotehnika süütab kuivama pandud riided, mööbli või muud hoiule
tõstetud esemed. Uusaastaööl ei ole
haruldane aknast tuppa või räästakasti kaudu pööningule lennanud rakett. Selle vältimiseks rõhutame, et
ohutuse tagamiseks on kõige olulisem
valida stardipaik eemal esemetest,
mis võivad süttida ja inimestest, kes
võivad viga saada. Enne pürotehnika
kasutamist tuleb esmalt oma peaga

kainelt läbi mõelda, kas laskevalmis
seade on piisavalt kaugel autodest ja
hoonetest ning põnevil publikust. Teiseks on oluline, et süüdatav seadeldis
külili ei vajuks ning et tagatud oleks
tulilindude takistusteta lennutee.
Ilutulestikuseadeldise raketid peavad
olema kindlalt taevasse sihitud. Tasub meeles pidada, et õhulennu teinud
rakett võib pärast põlemist hõõguma
jääda ning seegi on hiljem tuleohtlik.
Sageli lennutatakse tähtpäevadel ilutulestiku asemel hiina laternaid. Kuigi helendavad laternad on õhuliselt elegantsed ja võluvamad kui lärmakad raketid,
on need võrdselt tuleohtlikud. Majade
vahel ei ole tajutav kõrgemal valitseva
tuule tugevus ja suund, mis laterna lendu mõjutama hakkab. Seetõttu kandub
latern lõpuks teadmata kaugusesse
ning kohta, pannes väga tõenäoliselt
ohtu kellegi vara või halvemal juhul elu.
Päästjate hinnangul on lahtise leegiga
põlevate laternate lennutamine ohtlik
ja sellest tuleks hoiduda.
Lõuna päästekeskus soovib turvalist
ja kaunist jõulukuud ning soovitab
mõelda enne ilutulestiku süütamist
kaine peaga läbi ohutuse tagamine!

Ilutulestiku kasutamise peamised
ohutusreeglid Lõuna-Eesti pommigrupi demineerijatelt:
• JÄRGI HOOLIKALT
		 kasutusjuhendis toodud
		 OHUTUSNÕUDEID:
		 ohutuskaugust, toote toesta		 mist, süütamise viisi jm.
• VALI TOOTE LASKMISEKS
		 SOBIV AEG JA KOHT! Arvesta
		 öörahu, ilmastikuolude, toote
		 paigutuse ja publiku asukohaga.
• PÜROTEHNILIK A LAHTI

		V Õ T M I N E J A Ü M B E R 		 EHITAMINE ON RANGELT
		 KEELATUD! ÄRA MITTE
		K U N A G I P R O O V I I S E
		 V A L M I S T A D A
ILU		 TULESTIKKU JA ÄRA SEGA
		 KOKKU ERINEVAID KEEMI		 LISI ÜHENDEID!
Paljusid pürotehnilisi tooteid võib
osta alates 18. eluaastast. Pürotehnika ostmine ja selle andmine
isikule, kes on ettenähtud vanusepiirangust noorem, on seadusega
karistatav.

VARIA
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Maramaa ja Lähte koolmeistreid - Ants Udras
Mare Must, Maramaa algkooli ja Lähte Keskkooli vilistlane
(Algus aprilli ja mai Kuukirjas)
Poisid esinesid pidulikel sündmustel nii oma koolis kui väljaspool seda,
kõikvõimalikest muusikaüritustest
rääkimata. Jõuti laulupeolegi. Udras
ise komponeeris orkestrile „Lähte
poiste marsi“. Mitmed vilistlased jätkasid hiljem teistes orkestrites ning
tavaks sai tulla mängima Lähte kooli
aastapäevadele koos parasjagu tegutseva koosseisuga. Udras ise esines
koolipidudel koos teise muusikaõpetaja Elfriede Kurvitsaga, mängides
klaverit neljal käel. Nende lööknumbriteks kujunesid Brahmsi „Ungari
tants nr. 5“ ning „Luikede tants“
Tšaikovski „Luikede järvest“.
Alates 1960. aasta sügisest sai Udrase
teiseks erialaks Lähte koolis geograafia. Nagu talle omane, püüdis ta ikka
kogu klassi aktiivses tegevuses hoida.
Selleks oli tal omapärane punktisüsteem: tunnis hästi kaasa töötanud
õpilane sai plusspunkti ning teatava
arvu punktide kogunemisel klassipäevikusse hea hinde. Teiseks püüdis
ta klassi tunni keskel lõõgastada (või
hoopiski ergutada) mingi teistlaadse
tegevusega. „Magus minutike“, ütles

ta ise selle kohta. Näiteks geograafiline võimlemine: käsklus „noored
mäed“ tähendas sirutust, käed üleval;
„vanade mägede“ peale tuli tõmbuda
kössi, pea õlgade vahel; „madalikud“
tähendas kükitamist jne. Peeti ka
lühivestlusi aktuaalsetel päevateemadel. Udras kasutas tundides palju
kontuurkaarte, mida ta ise Tartust
õpilaste jaoks kohale tõi. Tal endal
polnud mingi vaev klassitahvlile vaba
käega ilus Eesti kaart joonistada. Tal
oli väga ilus käekiri. Udras tegutses
keskastme klassides ka klassijuhatajana.
Udrase tegevust geograafiaõpetaja
ning orkestrijuhina on tunnustatud
mitmete Lähte kooli direktori, Tartu Rajooni TSN Täitevkomitee ning ENSV
Haridusministeeriumi käskkirjade ja
aukirjadega.
Lähtel töötamise ajal osales Udras
veel Johannes Käisi pedagoogilise pärandi uurimises, mille väljund oli artikkel kogumikus „Nõukogude Pedagoogika ja Kool“.
Udrase muud huvialad olid fotograafia, male ja eriti genealoogia. Ta
koostas sugupuid mitte ainult endale,
vaid ka kunagistele seminarikaaslas-

Lähte kooli 15. aastapäev 30. nov 1974. E. Kurvitsa ja A. Udrase esituses
kõlab Tšaikovski muusika. Foto A. Sarv

Kasutatud allikad

1. EAA.2100.1.17203 ja EAA.T-932.1.139;
2. ERA.1108.10.1953;
3. Album Academicum Universitatis Tartuensis, I–III,
Tartu, 1986–1988;
4. EKLA f.342, m 115:736 (A. Udrase vangilaagri-aegne
kirjavahetus) ja EKLA f.193, m 148:12;
5. A. Udrase artiklid ajakirjades Kasvatus nr 4 ja nr 7 (1935),
Kooliuuenduslane nr 3, nr 4 ja nr 6 (1935), nr 5/6 (1936), nr 6
(1937) ja „Nõukogude Pedagoogika ja Kool V“ (1969);
6. Ants Udras. „Tööjuhatisi ajaloos: 5.–6. õppeaasta“.

tele ning selgitas välja oma õpetaja
Johannes Käisi põlvnemise. Isa ja ema
kalmule Rõuge surnuaial püstitas Udras väga omapärase hauamonumendi,
kus oli ära toodud lisaks nimedele ka
genealoogiline arengulugu.
Pärast pensionile jäämist aastal
1979 töötas Udras veel 14 aasta jooksul
postiljonina Tartus, koduses Aardla
tänava piirkonnas. Kirjakandja ülesannete hulka kuulus toona pensionide laialikanne. Udras kandis hoolt
rahavahetuse eest, nii et iga pensionär sai ümbrikus kätte täpipealt talle
ettenähtud summa. Postiljoniametis
tähistas Udras 80. juubelit ja pälvis sel
puhul Tartu Postkontori aukirja.
Ants Udrase abikaasa oli Aaja Taba,
Tartu Ülikooli kodunduskabineti
kauaaegne juhataja. Lapsi neil ei olnud.
Oma pika ea ja hea tervise üheks
põhjuseks pidas Ants Udras rohket
liikumist alates poisikesepõlve karjaskäimisest ning lõpetades pensionärieas kirjakandmise ja ajalooarhiivi
suguvõsauurimisele jalutamisega. Ta
suri 23. veebruaril 2011, veidi enne 97.
sünnipäeva. Ants Udras ja Aaja Taba
on maetud Tartu Raadi surnuaiale.

Lähte kooli puhkpilliorkester 1962. Foto A. Sarv

Tallinn, 1935;
7. A. Udrase mälestused. EPAM Y52936;
8. A. Udrase koduarhiiv;
9. http://www.seedripuhketalu.ee/artikkel2.pdf;
1 0 . h t t p : // w w w. l o u n a l e h t . e e / i n d e x . p h p? p a g e =
1&id=18391&print=1.;
11. Isiklikud ja kaasvilistlaste mälestused.
EAA – Rahvusarhiiv Tartus;
ERA – Rahvusarhiiv Tallinnas;
EKLA – Eesti Kultuurilooline Arhiiv Kirjandusmuuseumis;
EPAM – Eesti Pedagoogika Arhiivmuuseum.

TEATED
TEENUSED
Sise- ja välis elektritööd ja projekteerimine 5205016
Korstnapühkija Tase 4 (eramajad,
kortermajad, asutused) Olemas 8m
katuseredel ja kaasaegsed töövahendid. tel. 56628835
OST
OÜ ESTEST PR ostab metsa- ja põllumaad. Tel 50 45 215, 51 45 215;
info@est-land.ee
Ostan isiklikuks kasutamiseks garaaži
Tartus või selle lähiümbruses.
Kontakt 5019917
Eesti Koeraspordiliit soovib osta või
rentida krunti koerte treenimiseks.
Ca 1 ha. Erala-Võibla-Kärkna-VasulaMaramaa alevikutes ja nende lähedal.
Tel 5250286.
MÜÜK
Müüa toidukartulit - LAURA.
30kg võrkkott 12 eurot. Kojutoomise
võimalus kokkuleppel. Tel. 56866511
KUHU MINNA
Pilatese võimlemise treeningud
Raadil alustavad taas uuel aastal
07.01.2019 kell 19.00 Raadi lapsehoiu
saalis. Kaasa matt ja hea tuju!
Lisainfo ja registreerimine: FB grupp
Vorasa treeningud Raadil, tel.5019583,
vorasatreeningud@gmail.com
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Lähte Ühisgümnaasiumi vilistlaste
pallimängude võistlus
laupäeval 16.

veebruaril Lähte spordihallis

10.30 kogunemine ja registreerimine
11.00 avamine
11.15 võistluste algus
võrkpall I väljak
saalihoki II väljak (2 meest + 2 naist)
korvpall III väljak (mehed)
15.00 saun ja audasustamine
Pidu jätkub fuajees õhtutundideni – palume õhtuseks ürituseks igal ühel kaasa
võtta snäkk ühisele laule. Kes sportimisest lõbu ei tunne, liitub meiega saunas!
Täpsem info: e-mail kaisakarjane@gmail.com või tel. 5567 2032
Kohvik “Tabbifer” Tabivere rahvamajas (Tuuliku 10) ootab külla
oktoobrist maini: E - N 12.00- 15.00; R 12.00 - 20.00; L - P suletud.
Teistel aegadel vastavalt broneerimisele. Info tel. 5242099, 56068226
Etteteatamisega võimalik saunas käia N 12.00 - 16.00 ja
R 12.00 -20.00, info tel. 56068226
Tabbifer ruumides on võimalik pidada erinevaid üritusi, pakume
toite ka väljaspoole kohvikut. Valmistame kringleid, saiakesi, torte
vastavalt tellimusele.

MESI OTSE MESINIKULT

7 eu r/kg

Mesi on korjatud Tartumaalt 7.-/kg
Tartu ja lähiümbruses toon kohale.
Tel: 56619306

Alates 6 kg saatmine
Smartpostiga TASUTA!

OÜ Reeda Pagar

Metsakeskus.ee

Ostame kasvavat metsa, põllumaad
ja metsakinnistuid hinnaga
kuni 10 000 eurot/ha.
Kinnistud võivad olla tehtud raietega
või asetseda piiranguvööndis.
Tel: 56 111 900
TÜ Vasula Aed müüb
omakasvatatud õunu
Tartu Turuhoones
iga päev ja
Vasula õunahoidlas
tööpäeviti kell 8-15
Tel.5251979

madis.siim@gmail.com
+372 5340 1457
madisemesindus

PAKUB TÖÖD
• Õlipirukate küpsetajale,
		 tööpaik Äksis, täistööaeg
• Pagar-kondiitrile,
		 tööpaik Tartus, täistööaeg
• Lihakeetjale,
		 tööpaik Äksis, osaline tööaeg
Tunned huvi?
Helista: 53301032 või
saada CV: info@reedapagar.ee
Tartu Vallavalitsus võtab tööle Tabivere piirkonna majandustöötaja
Töökirjeldus:
1. Hooldus- ja remonditööde teostamine
		 Tabivere piirkonnas asuvatel valla hoonetel
		 ja rajatistel.
2. Vajaminevate materjalidega varustamine
Nõuded kandidaadile:
1. Kohuse- ja vastutustundlikkus
2. Usaldusväärsus
3. Autojuhilubade olemasolu

Kasuks tuleb:
1. Ehitusliku eriala kutse omamine
2. Elektripädevuse olemasolu
3. Eelnev töökogemus remonditöölisena
4. ATS ja valvesüsteemide tundmine
5. Sanitaarremondi tegemise kogemus
Omalt poolt pakume:
1. Töötasu 850 eurot
2. Ametisõidukit töösõitudeks

Tööandja võib teie kohta koguda infot levinud otsingumootoreid kasutades. Kandideerijatel esitada konkursil osalemiseks CV Tartu Vallavalitsusele e-postiga: tartuvald@tartuvald.ee hiljemalt
03.01.2019. Täiendavat infot saab: Tiit Sangla tel.: 5057340, e-mail: tiit.sangla@tartuvald.ee,
Tarmo Raudsepp tel.: 56958663, e-mail tarmo.raudsepp@tartuvald.ee

Eten

KUHU MINNA
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Päeva jagu põnevaid jõulutegevusi
Jääaja Keskuses!
15., 22. ja 29.-30. detsembril 2018
5.-6. ja 12.-13. jaanuaril 2019

Päkapikkude töötoad
kell 11 ja 13
Vahva kogupere jõuluetendus “AJAMASIN”
kell 12 ja 14
Külas jõuluvana ja teised Jääaja Keskuse tegelased
kell 12.30 ja 14.30

Jääkaru kohvikus õpetab
jääkaru tüdruk piparkooke
küpsetama ja kaunistama.
Lisaks kohvikus mõnusad
jõulutoidud
Pilet: 10 EUR
(alla 4-aastastele tasuta)
Etendust “Ajamasin” näeb tööpäevadel (10.-21. detsembril) Vudila Jõulumaal:
www.vudila.ee

Lisainfo ja broneeringud: www.jaaaeg.ee
+372 5911 3318

吀愀戀椀瘀攀爀攀 瀀椀椀爀欀漀渀渀愀
堀䤀嘀 琀愀氀椀洀渀最甀搀
䤀 攀琀愀瀀瀀
䰀愀甀瀀攀瘀愀氀Ⰰ ㈀㘀⸀ 樀愀愀渀甀愀爀椀氀
欀攀氀氀  ⸀
吀愀戀椀瘀攀爀攀 倀栀椀欀漀漀氀椀猀
䬀愀瘀愀猀㨀 猀椀猀攀欀攀爀最攀樀甀猀琀椀欀Ⰰ 欀愀戀攀Ⰰ 渀漀漀氀攀瘀椀猀攀

䤀䤀 攀琀愀瀀瀀
䰀愀甀瀀攀瘀愀氀Ⰰ 㤀⸀ 瘀攀攀戀爀甀愀爀椀氀
欀攀氀氀  ⸀
䴀愀愀爀樀愀ⴀ䴀愀最搀愀氀攀攀渀愀
倀栀椀欀漀漀氀椀猀
䬀愀瘀愀猀㨀 瀀愀愀爀椀猀瘀爀欀瀀愀氀氀Ⰰ 欀漀爀漀漀渀愀Ⰰ 氀愀猀欀洀椀渀攀

䤀䤀䤀 攀琀愀瀀瀀
䰀愀甀瀀攀瘀愀氀Ⰰ ㈀㌀⸀ 瘀攀攀戀爀甀愀爀椀氀
欀攀氀氀  ⸀ 吀愀戀椀瘀攀爀攀 倀栀椀欀漀漀氀椀猀
䬀愀瘀愀猀㨀 猀甀甀猀愀琀愀洀椀渀攀Ⰰ 洀氀甀洀渀最
嘀椀猀琀氀甀猀琀
琀漀攀琀愀瘀愀搀㨀

TABIVERE RAHVAMAJA

17. dets kell 18 – Tabivere huvikooli tantsuja laululaste jõulukontsert

21. dets kell 18 – Tabivere noorteteatri, JJ

Street tantsurühma ja Tabivere noortekekuse
jõulupidu (eelregistreerimisega ringijuhi või
noorsootöötaja juures, tel 56 647 979)
21. dets kell 20 – Jõuludisco. Kõigile TASUTA!
26. dets kell 15.30 – „Muinasjutt kuldsest kalakesest“ lasteetendus kogu perele, seatud Puškini tekstile ja stand upile ning Chopinin muusikale, ca 35 min. TASUTA!
30. dets kell 16.00 – „Eestlane ei igavle“ folklooriaineline lavastus eestluse imelisest elujõust,
hoolimata raskest ja sõdaderohkest minevikust
– Võta näpust!- eestlus jääb püsima. Etendus on
lavale toodud EV 100 raames Rein Aguri poolt.
Osades: Jana Volke, muusik Maris Viisma ja Allan Kress. Kestus ca 40 min. TASUTA!
31. dets kell 22.00 – Aastavahetuse pidu. Õhtujuht, Eesti selgeltnägijate tuleproovi särav täht
Ervin Hurt. Keskööst personaalsed, maagilise ennustused aastaks 2019. DJ Kevin Rääbis.
Parim tantsumuusika läbi aegade! Avatud baar.
Laudade broneerimine tel 50 444 79. PILET 10.Info: facebook.com/tabikas
TABIVERE RAHVAMAJA
Tuuliku 10 Tabivere alevik.
e-post: rahvamaja@tabikas.ee, Tel. 50 444 79
www.tabikas.ee facebook.com/tabikas

Kui Sinul või lähedasel esineb
uriinipidamatuse probleeme,
siis tule juba enne pühi Inkotuppa,
kus aitame Sinu mure märkamatuks muuta.
Pidamatustoodete müük, kodune
põetushooldusalane nõustamine.
Detsembris Tartu Inkotoas igale
ostu sooritajale soovi korral kaasa tasuta „Omastehooldaja
käsiraamat“ (150 lk).
MTÜ Inkotuba Tartus Puusepa 2,
(0-korrusel), ET 10-18; KN 9-16; R
9-15; Lõuna 13.00-13.30.
Tasuta nõustamiseks broneeri
aeg tel.: 731 8534.
Rohkem infot ja e-pood:
www.kuivaks.ee

TAGAKÜLG
Linda,Mari-Liis,Marika,Lille,
Jakob,Rene,Kaarel!
Õnne tänasteks tegudeks,
õnne homseteks olemisteks,
õnne tuleviku toimetusteks

Õnnitleme!
MTÜ Juula Küla Heaks.

Linda, Heljo, Rutt, Kaarel!
Soovime,
et päike kõnniks te kõrval,
rõõm soojendaks tuba,
muretus lebaks te leival,
õnn istuks te ukselingil!

Maarja-Magdaleena Maarahva Selts.

Mälestust hella Sa pälvid,
pälvid austust, sõnu häid.
Mälestuste kauneid jälgi
meie hinge Sinust jäi.
Mälestame kauaaegset naabrit

LINDA VAHTRAMÄE
Vasula Vahe 3 elanikud

TARTU VALLA
KULTUURIKALENDER
DETSEMBER 2018 - JAANUAR 2019

22. dets.
kell 10.0016.00
26. dets.
kell 19.00
31. dets.
kell 1.00
31. dets.
kell 1.00
17. jaan.
kell 19.00

JÕULUTURNIIR SAALIJALGPALLIS Tabivere Põhikoolis.
JÕULUPIDU Maarja-Magdaleena rahvamajas. Lisainfo: Tiia
Pärtelpoeg tel.: 5205906

AASTALÕPU DISCO Laeva Kultuurimajas, pilet 5€
AASTALÕPUPIDU Maarja-Magdaleena rahvamajas.
Jõgeva Linna Teater esitab ANDRUS KIVIRÄHK´I NÄIDEND
„AABITSA KUKK“ Tabivere rahvamajas. Monolavastus "Aabit-

sa kukk"on lüürilise, isegi nukra alltekstiga. Siiski tuuakse etenduse keskmes olev probleem sotsiaalne tõrjutus ja üksinduses
elamine vaatajate ette kirjanikule omases, koomilises võtmes.
Tavahinnad: 10 €, Soodushinnad: 8 €
INFO: www.kultuurikava.ee/events/county=tartumaa/city=tartu-vald/

Tartu valla kalender 2019 on valmis!
Detsembri alguses valmis Tartu valla kalender aastaks 2019. Suur tänu kõigile,
kes saatsid fotosid Kuukirja toimetusele, tänu teile sai kalender teoks!
Kalendri saad endale tasuta soetada Tartu valla teeninduspunktidest ja
raamatukogudest.
Kalendreid on piiratud kogus!

Kiire interneti soovist tuleb teada anda
31. detsembriks
Elektrilevi plaanib üle Eesti alates
2019. aastast rajama hakata kiire
interneti võrku ja järgmise viie aasta jooksul tuua see ligi 200 000 kodusse, kus täna puudub kvaliteetne
internet.
Selleks, et oma plaane täpsemini
koostada ja et kiire internet tuua nende inimesteni, kes seda kõige rohkem

Juubilarid ja valda
sündinud lapsed
Jaanuarist 2019. hakatakse sellel
lehel avaldama juubilaride ja valda
sündinud laste nimesid. Kes ei soovi,
et tema infot avaldatakse palun võtta
ühendust toimetusega.
Kuna leht ilmub kuu lõpus, peaks
teada andma järgmisel kuul olevast
juubelist selle kuu alguseks. Ehk
veebruari juubelist on vaja teavitada
hiljemalt 1. jaanuar.

vajavad, kogume sooviavaldusi, mis aitaksid meil võrgu rajamise plaane teha.
Sooviavalduste kogumisega alustati tänavu suvel ning kogumine avati
uuesti pärast seda, kui Tehnilise Järelevalve Amet kuulutas Elektrilevi
„viimase miili“ konkursi võitjaks. Tartu
vallas oli suviste sooviavalduste taotluse esitajaid 413.
Oma soovist kiiret interneti saada

on võimalik teada anda 31. detsembrini
2018 interneti teel aadressil:
www.elektrilevi.ee/kiireinternet.
Et avaldusi saaksid esitada ka need,
kellel puudub ligipääs internetti, on
avatud ka võimalus esitada avaldusi
paberivormi teel Elektrilevi esindustes.
Sooviavaldus on võimalik esitada
ka Kõrveküla vallamajas ja valla teeninduspunktides Laevas ning Tabiveres.

2018. aasta on Euroopa kultuuripärandiaasta, suurepärane võimalus tõsta esile
meie rikkalik kultuuripärand viisil, mis innustaks eelkõige noori ainelist kultuuripärandit väärtustama ja vaimset kultuuripärandit edasi kandma.
Kuna 26. detsembril 2018. a. möödub 215 a. Fr. R. Kreutzwaldi sünnist, 25.augustil 2022. a möödub 140 a. Fr. R. Kreutzwaldi surmast ja 2022. a. möödub
160.a rahvuseepose „Kalevipoeg“ esmatrükist Soomes KUOPIO linnas, otsustati kodanikualgatuse korras luua MTÜ „Kalevipoeg kivi viskamas“, et panna
Äksil püsti Kalevipoja monument, mis meenutaks rahvale osakest Eesti kultuuripärandist.
MTÜ „Kalevipoeg kivi viskamas“ juhatus tänab kaasamõtlejaid toetuse eest ja
soovib kogu vallarahvale rahulikku jõuluaega ja teguderohket 2019.aastat.
Silvi Anton

