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Selles numbris:

LK

5

Mitu last sündis mullu Tartu vallas?

LK

8

Kuidas läheb meie harrastusnäitlejatel?

LK

10

Kes saavutab võidu talimängudel?

LK

11

Kus sirguvad Baruto mantlipärijad?

LK

13

Mida tegid Kõrveküla õpilased
Hispaanias?
JA MUUDK I L A HEDAT LUGEMIST!
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VALLA INFO
TARTU VALLAVALITSUS

Haava tn 6, Kõrveküla alevik, Tartu vald, 60512 Tartumaa
Tel. 733 7750, Faks 733 7751, e-post: tartuvald@tartuvald.ee
Avatud kl 8-16
Tartu valla veebileht: http://tartuvv.kovtp.ee/
TARTU VALLAVALITSUSE TEENUSKESKUSED
TABIVERES
Tuuliku 11, Tabivere alevik,
Tartu vald, 49127 Tartumaa
Tel. 776 6940, Faks 776 6942
Avatud kl 9-17 (lõuna 13-14)

LAEVAS
Väänikvere tee 8, Laeva küla,
Tartu vald, 60608 Tartumaa
Tel. 730 1791

PIIRISSAAREL
Tooni küla, Tartu vald,
62603 Tartumaa
Tel. 742 3633, 53 285 199

Kokkuvõte vallavolikogu istungitest
28. detsembril 2017
Volikogu istung toimus Äksis Jääaja Keskuses.
Istungist võttis osa 21 volikogu liiget (1 volikogu liige hilines), puudusid Liia Kass, Vahur
Kerge, Vahur Poolak, Mart Toots.
Volikogu kinnitas 20 poolthäälega volikogu esimehe poolt tutvustatud 14-punktilise päevakorra.
1. SA Raadi võlgnevus Cramo Estonia AS-le
SA Raadi juhatuse liige Jüri Reinpõld selgitas,
et SA Raadi võlgnevus Cramo Estonia AS-le
pidi teada olema kõigile osapooltele, samuti
revisjonikomisjonile ja audiitorile. See kohustus mahus 70 000 eurot on kajastatud kõigis
majandusaasta aruannetes. Cramo võlanõuet
seni esitanud ei ole. Vallavanem Jarno Laur
selgitas, et 2018. aasta eelarvesse on kavas
sisse planeerida Cramo Estonia AS-le võlgnevuse tasumine.
Pärast arutelu võlgnevuse tekkimise ajaloo
kohta otsustas volikogu 20 poolthäälega lõpetada arutelu nimetatud küsimuses.
Kell 16.15 saabus istungile volikogu liige
Sirje Simmo.
2. Vallavolikogu tööst osavõtu eest tasu ja
hüvituste maksmise kord
Volikogu esimees Üllar Loks selgitas, et varem
vastu võetud hüvitiste kord vajab täiendamist.
Arvesse ei olnud võetud erakorraliste istungite
toimumist ja Piirissaare esindaja osalemist komisjonide töös. Täpsustamist vajaks, et volikogu esimehele ja aseesimehele korralise istungi
korral istungitasu ei maksta, küll aga erakorraliste istungite korral. Volikogu liige Martin
Pedak tegi ettepaneku täpsustada, et komisjoni
esimehele ei makstaks komisjoni liikme tasu.

21 poolthäälega otsustas volikogu võtta lisatud täiendustega vallavolikogu liikmetele tasu
ja hüvituste maksmise kord vastu määrusena.
3. Tartu vallavalitsuse palgajuhend
Vallavanem Jarno Laur selgitas, et palgajuhendi
koostamisel on aluseks võetud seni kehtinud
Tartu vallavalitsuse palgajuhend, mida rahaliselt
piiritleb volikogu poolt vastuvõetav eelarve.
Palgajuhendiga on olnud vähe aega tegelda,
kuid selle kiire vastuvõtmine on oluline, kuna
töötajad peavad olema uues teenistussuhtes
juba 01.01.2018.
Arutelu käigus tegid volikogu liikmed
järgmised parandusettepanekud:
1) lisada palgajuhendile selgitus, et vallavanema ja abivallavanema töötasu kinnitab
volikogu;
2) asendada palgajuhendis väljend “vallavanema palk” väljendiga “vallavanema töötasu”;
3) täpsustada, et palka ja töötasu makstakse
üks kord kuus järgneva kuu 5. päeval.
Pärast muudatusettepanekute läbihääletamist ning eelnõusse lisamist otsustas volikogu võtta määrusena vastu Tartu vallavalitsuse
palgajuhend. Poolthääli oli 18, erapooletuks
jäi 3 volikogu liiget.
4. Tartu valla valimiskomisjoni liikmete
nimetamine
Vallasekretär Eve Kallas tegi ettepaneku nimetada Tartu valla valimiskomisjon järgmises
koosseisus: esimees on vallasekretär, komisjoni liikmed Tõnu Vesi, Anne-Mai Ott, Doris
Grünvald, Maiken Truss; asendusliikmeteks
Reimi Grünvald, Jana Rosenthal.
21 poolthäälega otsustas volikogu nimetada valla valimiskomisjon esitatud koosseisus.
5. Nõusoleku andmine projektis „Laeva-

Palupõhja tee (278 m)“ osalemiseks ning
omaosaluse garanteerimine
Keskkonnaspetsialist Kadi Kukk selgitas, et
Laeva vallavalitsus oli esitamas EAS-le taotlust
piirkondade konkurentsivõime tugevdamise
meetmesse kavaga rekonstrueerida Laeva-Paljupõhja tee. Teemaga on juba tegeldud aastast
2014. Nüüd on vajalik Tartu vallavolikogu otsus garanteerida projekti omaosalus summas
24 428 eurot. Taotluse esitamise tähtaeg on
31. jaanuar 2018.
Volikogu liige Martin Pedak tegi ettepaneku menetleda projekti omaosalust eelnevalt majanduskomisjonis. Ettepaneku poolt
hääletas 3 volikogu liiget. Volikogu esimehe
ettepaneku poolt teha erandkorras kohene
otsus omaosaluse garanteerimiseks hääletas
15 volikogu liiget, 3 jäi erapooletuks.
16 poolthäälega otsustas volikogu anda
luba Laeva-Palupõhja tee projektis osalemiseks
ning omaosaluse garanteerimiseks. 5 volikogu
liiget jäi erapooletuks.
6. Kohustuste täitmise tagamine
Kadi Kukk selgitas, et eelpool käsitletud projekti käigus valmiv teelõik peab 5 aasta jooksul
jääma Tartu valla omandiks.
Otsuse poolt tagada vallapoolsed kohustused valmiva teelõigu osas hääletas 21 volikogu liiget.
7. Maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemisest loobumine
Kadi Kukk selgitas, et kõnealune maa-ala
asub Alam-Pedja looduskaitseala Emajõe luha
hooldatavas sihtkaitsevööndis, ühtaegu AlamPedja linnualal ning Alam-Pedja loodusalal.
26.01.2005 on Laeva vallavolikogu võtnud
vastu otsuse taotleda Laeva valla omandisse
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Kärevere külas asuv maaüksus (ca 33,5 ha),
hinnates seda vajalikuks kohaliku omavalitsuse
ülesannete täitmiseks ja arenguks. Seni ei ole
Laeva vallavalitsus taotlust veel esitanud. Maa
ajutise kasutamise leping lõppes 31.12.2017.
Kuna kaitseala tingimuste tõttu ei ole vallal
võimalik maaüksust kasutama hakata, on
mõistlik loobuda Kärevere külas asuva maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemisest.
Volikogu liikme Martin Pedaku ettepaneku poolt mitte loobuda sellest maatükist
hääletas 4 volikogu liiget, erapooletuks jäi 1.
Maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemisest
loobumise poolt hääletas 16 volikogu liiget.
Seega langetas volikogu otsuse loobuda maaüksuse valla omandiks taotlemisest.
8. Saadjärve külas asuvate Siia ja Lesta maaüksuste detailplaneeringu keskkonnamõju
strateegilise hindamise mittealgatamine
Valla arhitekt Riivo Leiten selgitas 25.02.2015
Tartu vallavolikogu poolt algatatud Saadjärve
külas asuvate Siia ja Lesta maaüksuste detailplaneeringu eesmärgiga kaaluda Siia maaüksusele
ehitusõiguse määramist. Siia ja Lesta maaüksuste olemasolev maakasutuse sihtotstarve on
100% elamumaa.
Keskkonnamõju strateegilise hindamise
eelhinnangu analüüsi kohaselt ei avalda detailplaneeringuga kavandatav tegevus olulist
mõju Natura 2000 võrgustiku alale ja kaitstavatele loodusobjektidele kui detailplaneeringu
elluviimisel järgitakse eelhinnangus toodud
leevendusmeetmeid ja kaitseala valitseja poolt
kehtestatud tingimusi ja soovitusi. Ka Keskkonnaamet on nõustunud koostatud eelhinnanguga ning ei pea keskkonnamõjude hindamist vajalikuks. Otsuse poolt mitte algatada
Saadjärve külas asuvate Siia ja Lesta maaüksuste
detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilise
hindamist hääletas 21 volikogu liiget.
9. Vallavalitsuse liikme ametikoha muutmine palgaliseks abivallavanema ametikohaks
Vallavanem Jarno Laur tegi ettepaneku muuta
üks vallavalitsuse liikme ametikoht palgaliseks
abivallavanema ametikohaks ning määrata töötasuks 2400 eurot ja maksta abivallavanemale
isikliku sõiduauto kasutamise kompensatsiooni
300 eurot kalendrikuus.
Pärast arutelu otsustas volikogu 16 poolthäälega määrata abivallavanema töötasuks 2400
eurot ja maksta isikliku sõiduauto kasutamise
kompensatsiooni 300 eurot kalendrikuus. Vastu oli 1 ning erapooletuks jäi 4 volikogu liiget.
Parandusettepaneku poolt määrata hüvitis
välja teenitud kasutamata jäänud aegumata
puhkusepäevade eest hääletas 21 volikogu liiget.

VALLA INFO
10. Lepingu sõlmimine
Vallavanem Jarno Laur selgitas, et Tartu linnavalitsus tegi ettepaneku sõlmida järgnevaks
kolmeks aastaks koostööleping, et Tartu valla
elanikel võimalik viia jäätmeid Tartu linna
jäätmejaama aadressiga Jaama 72c.
Pärast arutelu otsustas volikogu 17 poolthäälega sõlmida jäätmeleping Tartu linnavalitsusega kolmeks aastaks. Volikogu liikme Martin
Pedaku ettepaneku poolt sõlmida Tartu linnaga leping üheks aastaks hääletas 2 volikogu
liiget ning erapooletuks jäi 2 volikogu liiget.
11. Sõidukite kasutamine
Jarno Laur andis ülevaate vallas olevatest sõidukitest ja nende kasutamisest. Ametiautode
kasutajatel on lubatud autosid garažeerida
kodudes ning tehakse ka erasõite, mis on
registreeritud. Osadele töötajatele makstakse tööle käimiseks isikliku auto kasutamise
kompensatsiooni.
Volikogu liige Teet Lill tõstatas probleemi koolijuhtide poolt teostatava õpilaste veo
osas. Üllar Loksi sõnul on sageli roolis hoopis
õpetajad, kes õpilastega võistlustele lähevad,
kuid sageli on vaja õpilasi transportida ka
tööajavälistel aegadel. Siis ei saa kedagi selleks
sundida, sest sellekohast lisatasu maksta ei saa
ning tulebki direktoritel ise sõita.
Pärast arutelu otsustas volikogu suunata
sõidukite kasutamise korra kehtestamise teema
volikogu komisjonidele. Dokumendi mustandi teeb valmis vallavalitsus ning edastab selle
komisjonidele ja volikogu liikmetele.
12. Sünni- ja matusetoetuse määramise ja
maksmise tingimused ja kord Tartu vallas
Sotsiaalnõunik Jaana Puur andis ülevaate matusetoetuste määrast.
Otsuse poolt määrata matusetoetuse suuruseks Tartu vallas 250 eurot hääletas 21 volikogu liiget.
Järgnes arutelu sünnitoetuse suuruse üle.
Ettepanek oli määrata sünnitoetuse suuruseks
512 eurot lapse kohta, millest esimene osa
(320 eurot) makstakse vanemale pärast lapse
sünni registreerimist ja teine osa (192 eurot)
lapse aastaseks saamisel tingimusel, et laps on
rahvastikuregistri andmetel jätkuvalt Tartu
valla elanik. Volikogu liige Martin Pedak tegi
ettepaneku tõsta sünnitoetus 550 euroni. Selle
ettepaneku poolt hääletas 6 volikogu liiget.
Otsuse poolt määrata sünnitoetuse suuruseks 512 eurot hääletas 15 volikogu liiget.
20 poolthäälega võttis volikogu vastu uue
määruse sünni- ja matusetoetuste kohta.
13. VOLIS-süsteemi kasutusele võtmine
Volikogu esimees Üllar Loks tegi ettepaneku

tarkvara- ja videolahendust volikogu töö korraldamiseks esmalt testida ja siis otsustada.
Pärast lühikest arutelu hääletas VOLISsüsteemi kasutusele võtmise poolt 6 volikogu
liiget, vastu oli 10 ning erapooletuks jäi 5.
Seega VOLIS-süsteemi Tartu valla volikogu
töös veel kasutusele ei võeta.
14. Informatsioon. Kohapeal algatatud küsimused. Vaba arutelu.
Volikogu liige Sirje Simmo palus täpsustada,
mis on saanud kodanike kirjadest, mis on
volikogu nimele saadetud. Volikogu esimehe
Üllar Loksi sõnul on kirjad edasi suunatud
vallavalitsusele.
Informatsioon järgmise volikogu teemadest:
- 2018. aasta valla eelarve eelnõu tutvustamine;
- Ööbiku kinnistu teema;
- Raadiraja 6 ja 8 detailplaneeringu tühistamine;
- Kaupmehe 8, 10, 14, 16 detailplaneeringu
muutmine;
- informatsioon SA Raadi tegevustest;
- ametiisiku majanduslike huvide deklaratsiooni käsitlemine.

25. jaanuaril 2018
Istungist võttis osa 21 volikogu liiget, puudusid
Valentina Aman, Vahur Poolak, Margus Pärsik, Varmo Veski. Päevakorras oli 14 punkti.
1. Osalemine liikmena kohaliku omavalitsuse üksuste üleriigilises liidus
Valla jurist Tõnu Vesi selgitas, et MTÜ Eesti
Linnade Liidul ja MTÜ Eesti Maaomavalitsuste Liidul on kavas muuta põhikirja ning
ühineda. Tartu valda oodatakse uue, loodava
omavalitsuste üleriigilise liidu liikmeks. Vastavalt seaduse nõuetele tuleb selleks eelnevalt
välja astuda Eesti Maaomavalitsuste Liidust.
Volikogu otsustas ühehäälselt, et Tartu vald
osaleks liikmena kohaliku omavalitsuse üksuste üleriigilises liidus.
2. Esindajate ja nende asendajate nimetamine Eesti Linnade Liidu (üldkoosoleku
järgselt Eesti Linnade ja Valdade Liit) üldkoosolekule ja volikokku
Valla jurist Tõnu Vesi selgitas, et vastavalt kohaliku omavalitsuse üksuste liitude seadusele
saab Tartu vald liidu üldkoosolekule nimetada
4 esindajat ning liidu volikogusse 2 esindajat.
Liidu üldkoosolekule ja volikogusse nimetatud
esindajad ja asendajad võivad kattuda.
Volikogu võttis vastu otsuse nimetada
liidu üldkoosolekule järgmised Tartu valla
esindajad: Üllar Loks, Vahur Poolak, Martin
Pedak, Vahur Jurs ja nende asendajateks Sirje
Simmo, Janika Lill, Helin Veetõusme, Aune
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VALLA INFO
Sepp ning liidu volikokku Jarno Laur, Üllar
Loks ja nende asendajateks Tarmo Raudsepp,
Vahur Poolak. Poolthääli mõlemal juhul oli 21.
3. Esindajate määramine Tartu valla haridusasutuste hoolekogudesse
Volikogu otsustas 14 poolthäälega määrata
valla esindajateks haridusasutuste hoolekogudes alljärgnevad isikud:
1. J. V. Veski nimeline Maarja Põhikool - Vahur Poolak
2. Kõrveküla Lasteaed Päikeseratas - Jaana Puur
3. Kõrveküla Põhikool - Jaana Puur
4. Laeva Lasteaed - Külli Suvi
5. Laeva Põhikool - Külli Suvi
6. Lähte Lasteaed Kiisupere - Jaana Puur
7. Lähte Ühisgümnaasium - Vahur Kerge
8. Tabivere Huvikool - Aune Sepp
9. Tabivere Lasteaed - Sirje Simmo
10. Tartu Valla Muusikakool - Anneli Kumar
11. Tabivere Põhikool - Üllar Loks
Kandideerinud isikud hääletamisel osaleda ei saanud.
4. Koolieelsete lasteasutuste õpetajate töötasu alammäära kehtestamine
Vallavanem Jarno Laur tutvustas määruse eelnõud, mille kohaselt kehtestatakse alates 1.
jaanuarist 2018 kuni 31. detsembrini 2018
koolieelsete lasteasutuste õpetajate töötasu
alammääraks täistööajaga töötamise korral
980 eurot ning kehtestatakse alates 1. jaanuarist 2019 koolieelsete lasteasutuste õpetajate
töötasu alammääraks vähemalt 90% ning magistrikraadiga või sellega võrdsustatud tasemega
lasteaiaõpetajal vähemalt 100% üldhariduskooli õpetaja töötasu alammäärast toetuse saamise
aastal. Nimetatud määruse poolt hääletassid
kõik 21 volikogu liiget.
5. J. V. Veski nimelise Maarja-Magdaleena
Põhikooli arengukava kinnitamine aastateks 2018-2020
Kooli direktor Adriana Rooba tutvustas kooli
arengukava aastateks 2018-2020, milles põhiteemadena on nimetatud koostöös kohaliku
omavalitsusega võimaluse leidmine õpilaskodu renoveerimiseks ning koolimaja kapitaalremondiks. Samuti tuleks leida võimalus
lasteaia ühendamiseks kooliga. Valminud on
ehitusprojekt lasteaiaruumide väljaehitamiseks
ja õpilaskodu laiendamiseks. 21 poolthäälega
otsustas volikogu kinnitada J. V. Veski nimelise Maarja-Magdaleena Põhikooli arengukava
aastateks 2018-2020.
6. Lennuvälja kinnistu koormamine hoonestusõigusega MTÜ Piirissaare Vabatahtliku
Tuletõrje Seltsi kasuks
Vallavanem Jarno Laur tutvustas otsuse eelnõu-

le tehtud parandusi, mis puudutavad Piirissaare
päästedepoo rajamist ja Lennuvälja maaüksuse
jagamist kaheks eraldiseisvaks maaüksuseks.
21 poolthäälega otsustas volikogu koormata
Lennuvälja kinnistu hoonestusõigusega MTÜ
Piirissaare Vabatahtliku Tuletõrje Seltsi kasuks.
7. Ostueesõigusest loobumine
Abivallavanem Tarmo Raudsepp selgitas, et
müügilepinguga võõrandatakse Puhtaleiva
külas asuv Kõrtsimäe kinnistu, millel asub
kinnismälestis Sootaga kõrtsihoone. Kuna
nimetatud hoone ei ole omavalitsusele vajalik, otsustas volikogu 21 poolthäälega loobuda
ostueesõigusest.
8. Revisjonikomisjoni 2018. aasta tööplaani kinnitamine
Revisjonikomisjoni esimees Teet Lill selgitas
komisjoni töö eesmärke ning kavandatavat
töökorraldust allasutuste töö kontrollimisel.
Arutelu käigus tõstatatus küsimus, kas komisjoni poolt allasutusele kontrolli teostamisest
etteteatamise aeg 3 päeva on piisav. Tehti ettepanekuid kehtestada selleks ajaks 5 või 10
päeva. Kuna otsus puudutab volikogu liikmeid,
kes on ka valla allasutuste juhid või nõukogude liikmed, said kohalviibijatest hääletada 14
volikogu liiget. Volikogu esimees pani hääletamisele otsuse kinnitada revisjonikomisjoni
2018. aasta tööplaan. Hääletamine toimus nimeliselt. Eelnõu vastuvõtmise poolt hääletasid
Teet Lill, Janika Lill, Marike Adamka, Külli
Suvi, Martin Pedak, Jaanus Robi, Liia Kass,
Arvi Lossmann, Mart Toots (9 volikogu liiget).
Vastu oli Alo Ainomäe (1 volikogu liige). Erapooletuks jäid Vahur Jurs, Vahur Kerge, Elle
Kaljurand, Anneli Kumar (4 volikogu liiget).
Sellega võttis volikogu vastu otsuse kinnitada
revisjonikomisjoni 2018. aasta tööplaan.
9. Projektis osalemine
Sotsiaalnõunik Jaana Puur selgitas, et Tartu
valla poole on pöördunud MTÜ Johannes
Mihkelsoni Keskus ettepanekuga osaleda projektis "Samm tööellu" kestusega 01.04.201831.03.2020. Projekt, mida rahastab Euroopa
Sotsiaalfond, toetab pikka aega tööturult eemal olnud inimeste tööle asumist ja tööturul
püsimist, samuti töötute ja mitteaktiivsete
hõivesse toomist. Projektis osalemine eeldab
Tartu vallalt kaasfinantseerimist kogusummas
3330 eurot. Volikogu otsustas 21 poolthäälega, et Tartu vald osaleb nimetatud projektis.
10. Mõisatamme tn 30 kinnistu koormamine
hoonestusõigusega Raadi Sihtasutuse kasuks
Vallasekretär Eve Kallas selgitas, et tegemist
on Mõisatamme tn 30 kinnistuga, mis 2007.
aastal osteti vallale lasteaia rajamise eesmärgil.

Kinnistu osas kehtib Raadi lasteaia detailplaneering. 21 poolthäälega otsustas volikogu
koormata Mõisatamme tn 30 kinnistu hoonestusõigusega Raadi Sihtasutuse kasuks.
11. Maakonna sümbolite kasutamise ja
teenetemärkide andmise korraldamise delegeerimine
Valla jurist Tõnu Vesi tutvustas otsuse eelnõud,
mille alusel delegeeritakse tegevuse lõpetanud
maavalitsuse tegevuse ülesanded Tartu maakonna vapi ja lipu kasutamise korraldamise õigus
üle Tartumaa Omavalitsuste Liidule. Samuti
on kavas anda Tartu maakonna teenetemärgiga Tartumaa Kuldne Tammeoks tunnustamise korraldamine üle Tartumaa Omavalitsuste
Liidule. 21 poolthäälega otsustas volikogu
delegeerida nimetatud tegevused Tartumaa
Omavalitsuste Liidule.
12. Volikogu infosüsteemi kasutusele võtmiseks ajutise komisjoni moodustamine
Majanduskomisjoni esimees Martin Pedak
tutvustas otsuse eelnõud, mille alusel tuleb
moodustada VOLISe komisjon, mis valmistaks ette põhimääruse muutmist, selgitaks
tehnilisi tingimusi ning tutvustaks volikogule
süsteemi praktilist kasutamist. VOLISe süsteemi kasutuselevõtu eeldatav aeg on 2018. a
I poolaasta. Volikogu tegi ettepaneku valida
komisjoni alljärgnevad liikmed: Tarmo Raudsepp, Estrit Aasma, Martin Pedak, Helin Veetõusme, Vahur Jurs ning komisjoni esimeheks
Üllar Loks. 21 poolthäälega otsustas volikogu
moodustada infosüsteemi VOLIS kasutusele
võtmiseks ajutine komisjon.
13. Tartu valla 2018. aasta eelarve I lugemise lõpetamine
Vallavanem Jarno Laur tutvustas 2018. aasta
eelarvet. Volikogu, arutanud eelarvet ning
tehtud ettepanekuid ja täiendusi, otsustas volikogu 21 poolthäälega lõpetada 2018. aasta
eelarve esimene lugemine ning jätkata detailide
arutelu komisjonide istungitel.
14. Informatsioon. Kohapeal algatatud küsimused. Vaba arutelu.
Järgmise istungi teemadest:
- Ööbiku kinnistu detailplaneeringu teema;
- kultuurikomisjoni ülevaade komisjoni laiendatud istungist, komisjoni ettepanek võtta
tööle kultuuri- ja noorsootöö korraldaja,
avada kultuurikalender;
- Jääaja Keskuse toitlustusalale rentniku leidmise konkurss;
- menetlus asfalditehase hoone seadustamiseks;
- komisjonide istungitele kindlate aegade
määramine.
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Kõrvekülas said kokku mullu
Tartu vallas sündinud lapsed

pidulikust koosviibimisest
2017. aastal Tartu vallas
sündinud lastele

Tekst ja fotod Tiit Helm

Pidu on kogumas hoogu

10. veebruaril toimus Kõrveküla põhikooli saalis vallavalitsuse korraldatud vastuvõtt 2017. aastal sündinud lastele ja nende vanematele. Põnnid oma vanematega istusid
laudkondadena sünnikuude järgi, suupisteks oli laudadel
kringlit ja viinamarju. Alustuseks lahutasid saalisviibijate
meelt noor, ent suurte kogemustega solist Teele Tammet
ning Tartu valla muusikakooli õpilased. Seejärel tervitas
tublisid lapsevanemaid vallavanem Jarno Laur ning valla
kingitusena andis ta üle nimelised hõbelusikad. Kultuuriministeeriumi ja Eesti Lastekirjanduse Keskuse kingituse,
raamatu “Pisike puu” andis üle Tartumaa Keskraamatukogu juhataja Hele Ellermaa.
2017. aastal sündis veel liitumata Tartu valla peredes
ühtekokku 130 uut maailmakodanikku.

Järg on noorimate ehk detsembrikuu beebide käes

Vallavanema käepigistus ja lusikas tuleb ikka ise vastu võtta

Veebruarikuu lapsed vanematega pidulauas

Tore, kui vald hoolib
oma lastest
Katrin Sisask, peol osalenud emme
On tore, et Tartu vald korraldab igal aastal valda sündinud beebidele
lusikapeo. Mis võiks olla veel paremaks kingituseks oma pisikestele
valla kodanikele kui hõbelusikas ja tarkust täis raamat? Nii saavad
kõik valla lapsed olla, nagu rahvatarkus kõlab, sündinud hõbelusikas
suus, õnnelikud ja edukad.
Valla soov kõiki lapsevanemaid isiklikult lapse sünni puhul õnnitleda tähendab minu jaoks, et nad väärtustavad lapsi, perekonda ja vanemaid. See annab minule kui kolme lapse emale turvalisust ja kindlust,
teadmise, et minu lapsed kasvavad heas ja neist hoolivas keskkonnas.
Teha seda läbi sellise sooja ürituse on väga südamlik. Istudes seal
saalis, pisipõnn süles, mõtlesin, et need teised lapsed siin on ju just
need, kellega minu laps kunagi koos lasteaias käib või kooliteed alustab. Vahva oli ka vaadata, kuidas esmalt kutsuti lavale just need kõige
pisemad ja mindi aina ajas kuu võrra edasi, kuni viimaks oli juba päris
iseseisvate ja asjalike tegelaste kord.
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Valla muusikakooli klaveriõpilane
osaleb suures kontsertetenduses
Elen Sõer, klaveriõpetaja
Aprillis 2018 toimuvad EV100 muusika tähtsündmuste programmi raames kogu pere
kontsertetendused “Klaveriloomad” kümnes
paigas üle Eesti ning igas toimumispaigas liitub
esinejatega üks omakandi vahva klaveriõpilane. Klaveriloomade lugu räägib kallist kodust
ja igaühe väärtuslikkusest. Tartu kontserdil
ERM-is osaleb Tartu Valla Muusikakooli
õpilane Gerty Sulakatko.
Internetikonkurss etenduses osalejate leidmiseks toimus ajavahemikul 1. november - 4.
detsember. Peapreemiaid oli erinevate maakondade osalejatele kokku 10, lisaks omaloomingu- ja eripreemiad. Osalesid 8-14aastased
klaverimängijad üle Eesti. Konkursi eesmärk
oli kontertetendusse “Klaveriloomad. Elu
muusikas” nimiosatäitjate leidmine, aga ka
motivatsiooni lisamine pilliharjutamiseks.
Kuna osalemine tundus meie jaoks elevust
tekitav ja vaheldust pakkuv, siis salvestasime
telefoniga Karmen Orava mängitud ühe pala
ja Gerty Sulakatko kaks pala (kokku võis

saata kolm pala ühelt esitajalt üles laetuna
videojagamiskeskkonda YouTube), täitsime
osalejate ankeedid ja lisasime lingi salvestustega. 8. detsembril selgusid tulemused. Žürii
kooseisus Tauno Aints, Katri Rebane, Peeter
Rebane ja Kerstin Hallik tunnustasid Karmen
Oravat diplomiga tubli osalemise eest ning
Gerty Sulakatkot kutsega osaleda salvestuse
vahendusel Tartu kontserdil. Preemiaks eraldati kontserdipiletid tervele Gerty perele.
27. veebruaril ootabki meie tiimi - Gertyt,
Gerty ema ja mind ees salvestussessioon Tallinnas. Hetkel on meil klaveritundides käimas
ettevalmistusprotsess, kus harjutame ürituse
peakorraldaja Katri Rebase poolt saadetud
fonogrammi abil bändiga koosmusitseerimist.
Neljast eri raskusastmega fonost meie oma on
mõeldud kõige pisematele.
20. aprillil kell 12.00 ja 18.00 olete
kõik oodatud Eesti Rahva Muuseumi, et
kaasa elada kodukandi klaveriõpilasele
Gerty Sulakatkole.

Gerty Sulakatko

Karmen Orav

Karina Agnes Raudkats: kes tahab, see jõuab!
Tabivere huvikooli õpilase Karina Agnese (KA) ja tema juhendaja Jelena Golubiga (JG) vestles Tiit Helm.
31. jaanuaril toimus Valmieras XXIII rahvusvaheline noorte pianistide konkurss, kus
neljas vanuserühmas osales kokku 56 noort

pianisti Läti erinevatest muusikakoolidest,
Eestist ja Leedust. Karina Agnes Raudkats
saavutas sellel konkursil III koha.
Kui tihe oli konkurss?
JG: Kuna Karina oma esinemisjärjeks valmistumise
tõttu teisi kuulata ei saanud, siis tema juhendajana
saan kinnitada, et konkurents oli tõsine. Esimesele ja teisele kohale tulnud
konkurendid esinesid ikka
väga-väga tugevalt. Neist
üks oli pärit Leedust ja teine
Venemaalt. Võisteldi neljas vanuserühmas, Karina
võistles 14-15aastaste konkurentsis.

Karina, kui kaua oled klaverimänguga
tegelenud?
KA: Olen klaverit õppinud kuus aastat. Tahtsin
alustada juba esimeses klassis, kuna mõned
mu sõbrad mängisid juba klaverit. Kuid minu
vanemad veel ei nõustunud. Alles siis, kui
olin jõudnud kolmandasse klassi, tõid vanemad meile koju klaveri ning saingi alustada.
Kui palju peab harjutama, et nii hästi mängida?
KA: Kindlasti iga päev paar tundi peaks harjutama. Kui muidugi aega jääb.
Millist repertuaari meeldib sulle klaveril
esitada?
KA (mõtleb veidi): Meeldivad näiteks viimati
mängitud Liszti etüüd ja Chopini nokturn
JG: Need on sellised romantilised, õrnad ja
samas väga virtuoossed, laulvad lood.

Karina kahekesi klaveriga. Foto Karina erakogust
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See on klassika, kuid kas meeldib mängida
ka kergemat, n-ö poppmuusikat?
JG: Kuna Karina ka laulab, siis enda laulu ta
saadab ka klaveril.
Milliste harrastustega veel tegeled lisaks
klaverimängule?
KA: Huvikoolis käin veel tantsutundides ja
laulustuudios ning laulan ka põhikooli kooris.
Kuidas sa jõuad, kui igal õhtul on mingi
proov?
KA: Kui väga tahta, siis ikka jõuab.
Millised on sinu õpitulemused põhikoolis?
KA: Koolis läheb väga hästi, õpin viitele.

Millised on teie lähimad tulevikuplaanid?
JG: Käsil on mitu projekti Elleri kooli kaudu. Esmalt toimub talvekooli meistrikursus,
mis algab reedel ja kestab ühe nädalavahetuse
ning lõpeb kontserdiga. Teisena tooks välja
kontserdi Urmas Sisaski loomingust. Noortele
jagatakse ettevalmistamiseks erinevad Sisaski
kirjutatud lood ning seejärel esitatakse neid
hilisõhtul, nii et saab tähistaevast vaadata.
Kolmandaks toimub märtsikuus Elleri koolis Bachi muusika kontsert Bach 333, milles
samuti osaleme.
Millised on mõtted kaugema tuleviku osas,

pärast põhikooli lõpetamist?
KA: Olen kaalunud varianti õppida Poska
Gümnaasiumis, mille kõrvalt saaksin jätkata muusikaõpinguid Elleri Muusikakoolis.
Koolide vahel on selline koostöö.
Kuidas saad üle nendest rasketest hetkedest,
kui tunned, et enam ei suuda?
KA: Mis ikka, puhkan veidi ja alustan jälle.
Mida soovitad neile, kes tahaksid samuti
nii hästi osata klaverit mängida?
KA: Tuleb võtta aega ja järjekindlalt harjutada.
On küll vahel raske, kuid ei tohi katki jätta.

Jääaja Keskuses toimub
teisipäeviti ja neljapäeviti
kell 18.30

ÄKSI MOTELL PAKUB TÖÖD

ÖISELE ADMINISTRAATORILE
LISAINFO TEL 51 40 459 TERJE RAUDSEPP
VÄGA KIIRE !!!!
Soovin osta taastamise eesmärgil
traktorit МТЗ 2 , МТЗ 5 või МТЗ 50 ПЛ.
Pakkuda võib erinevas komplektsuses
masinaid ja nende kasutamata või
taastamiskõlblikke varuosi. Huvi pakuvad
ka mootorid Д 36, Д 40, Д 48 ja nende
varuosad. Tel 53 425 420

TERVISEVÕIMLEMINE
Oodatud on kõik oma
tervisest hoolivad inimesed!
Kui oled huvitatud,
pane end kirja Äksi
Raamatukogus
või tel 73 53 138

Autode käsipesu
E – R 9.00 – 18.00
Tel. +372 514 1588
Treitööd
E – R 8.00 – 17.00
Tel. +372 520 4569
GAZ, KAMAZ, AVIA,
eritehnika
ITÜ Rebella
Lähte, Tel. 749 4231
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Harrastusnäitlejad olid
festivalil edukad
Ilona Piirimägi, Laeva kultuurijuht
26.-28. jaanuaril toimus Võrus XV harrastusteatrite riigifestival. Korraldusmeeskond on rõhutanud, et harrastusteatritele on oluline tegevuse arendamiseks ja jätkusuutlikkuse tõstmiseks kohtuda erinevatel
festivalidel.
Tartumaa ja Jõgevamaa isetegevuslased teevad koostööd, näitlejaid ja
lavastajaid kaasatakse maakonnapiiride üleselt ja see on toonud ka edu!
Tartu valla Tabivere harrastusteater oli esindatud Janno Puusepa
komöödiaga "Proov" Tõnis Lepa lavastuses. Lavastus sai ekstra sellele
trupile kirjutatud ja oli ka parima lavastuse nominent. Janno Puusepp
pälvis eripreema - “Võimaluste looja 2018”.
Näitlejad Rein Annuk ja Janek Varblas pälvisid preemiad rollide eest.
Nii Laeva kui Tabivere trupid valmistuvad juba järgmisteks festivalideks.
Nii Kambjas kui Elva Kultuurikeskuses oli jaanuari lõpus võimalik
saada osa lavastusest "Meie aja lugu". Väägvere külakapell, Tarbatu,
Sõprus ja Rõõmusõõm suunduvad edasi etendusi andma Austraaliasse,
et tähistada juba seal EV 100. juubeliaastat. Tuult tiibadesse!
Laeva Kultuurimaja poolt täname kõiki Tartu valla kultuurikollektiive ja kogukondi, kes väga kiirelt liitusid EV100 videotervituse
üleskutsega ja saatsid osavalt lavastatud tervitused riigile.

Tabivere harrastusteater lavastusega "Proov"
harrastusteatrite riigifestivalil Võrus

TARTU VALLA
KULTUURIKALENDER
VEEBRUAR-MÄRTS 2018

23.02.18
kell 16.00

PIDULIK KONTSERTAKTUS “EESTI VABARIIK 100”
Tabivere rahvamajas. Sõna saavad Tartu valla volikogu esimees
Üllar Loks ja vallavanem Jarno Laur. Esinevad isetegevuslased,
muusikat teeb Jaan Sööt. Sissepääs tasuta.

24.02.18
kell 10.45

TABIVERE HARRASTUSTEATRI ETENDUS “JAAM”
Tabivere Rahvamajas. Pilet 3 eurot.

24.02.18
kell 12.00

KONTSERT „LAULUD ISAMAALE“ Jääaja Keskuses, Äksis.
Esinevad Lähte naiskoor ja Äksi segakoor

24.02.18
kell 17.00

EESTI VABARIIGI 100. AASTAPÄEVA AKTUS Laeva
kultuurimajas. Sõna saavad Tartu valla volikogu esimees Üllar
Loks ja vallavanem Jarno Laur. Mängivad Väägvere pasunakoor ja
tšellokvartett C-Jam. Oodatud on kõik piirkonna elanikud.

10.03.18
kell 18.00

NAISTEPÄEVAKONTSERT Tabivere rahvamajas. Esineb “The
Ilves Sisters”. Pilet eelmüügist 10 eurot, kohapeal 12 eurot.

29.03.18
kell 20.00

TABIVERE JA MAARJA-MAGDALEENA PIIRKONNA
ISETEGEVUSLASTE PIDU. Tunnustatakse aasta isetegevuslast
ning aasta kollektiivi. Tantsuks ansambel MaMa. Pilet 5 eurot.
Buss Maarja-Magdaleenast väljub kell 19.30

Ajas täieneva kultuurikalendri leiate Tartu valla veebilehelt:
https://tartuvv.kovtp.ee/kalender

Väägvere kapell

9

KUULUTUSED

24. veebruaril
kell 12.00
Jääaja Keskuses

24.02.2018 kell 10.45

Kontsert

LAULUD
ISAMAALE
Esinevad:

LÄHTE NAISKOOR
ÄKSI SEGAKOOR
Tasuta !

Austatud vallarahvas!
Kohviku TABBIFER ruumides
on võimalik pidada erinevaid üritusi
(peo- ja peielauad).
Pakume toite ka väljapoole kohvikut.
Valmistame kringleid, saiu, torte
vastavalt tellimusele.
Kohvik on avatud
E-N 12.00-15.00
R-L 12.00-18.00
Tel 56 068 226
või 52 42 099
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Tabivere piirkonna
XIII talimängudel on
võisteldud kahel etapil

Fotod: Katrin Sisask

Toomas Rosenberg, mängude peakorraldaja
Alates 2006. aastast on Tabivere vallas peetud kohalikule rahvale talimänge. Pärast haldusreformijärgset Tartu, Laeva, Piirissaare ja
Tabivere valla ühinemist, kui on tekkinud
uus Tartu vald, jätkatakse Tabivere piirkonna talimängude korraldamist. Järjepidevuse
hoidmiseks korraldatakse kõnealused talimängud kolmeteistkümnendat korda ning
võistlustega on ühinenud juba ka uue Tartu
valla volikogu ja vallavalitsuse võistkonnad.
Tabivere piirkonna XIII talimängud juhatati sisse I etapi võistlusega 27. jaanuaril
Tabivere põhikoolis. Olümpia-aasta võistlused
avas Tartu vallavanem Jarno Laur, kes ka ise
nooleviskes kaasa lõi ja vallavalitsuse võistkonnale kolmanda koha kindlustas. Võisteldi
sisekergejõustikus, kabes, lauatennises ning
nooleviskes. Rohkesti oli võistlejaid sisekergejõustikus. Noored võistlesid 5-8 , 9-11
ja 12-15-aastaste vanuseklassi ringijooksus,
paigalt kaugushüppes, kõige nooremad lapsed Fortexi viskevahendi viskes ja vanemad
topispallitõukes.
5-8-aastaste poiste ringijooksu ja Fortexi
viskevahendi viske võitis Gennet Raudsepp
Äksi Puhkemaja võistkonnast ning paigalt
kaugushüppe Johannes Visk OÜ Same võistkonnast. 5-8aastastest tütarlastest saavutas
kaks alavõitu Celia Raja Maarja-Magdaleena põhikooli võistkonnast ning ringijooksu
võitja oli Kätlin Mölder Tabivere lasteaia
võistkonnast.
9-11-aastaste poiste ringijooksus ja paigalt
kaugushüppes oli parim Hendrik Visk OÜ
Same võistkonnast ning topispallitõukes Artur
Kaasik MTÜ Loomemõis võistkonnast. Sama
vanuseklassi tütarlaste paigalt kaugushüppe ja
topispallitõuke võitis Elis Maarja Aardevälja
Maarja-Magdaleena küla võistkonnast ning
ringijooksus oli parim Gunilla Raudsepp Äksi
Puhkemaja võistkonnast.
Poiste vanema vanuseklassi paigalt kaugushüppe ja topispallitõuke võitis Riho Lipp
Koogi Külaseltsi võistkonnast ning ringijooksus oli väledam Karl Kristjan Robi vallavolikogu võistkonnast. Vanemate tütarlaste kolm
ala võitis Teele Lill vallavolikogu võistkonnast.

Võistkondlikus arvestuses olid kolm
paremat võistkonda Tabivere põhikool,
OÜ Same ja vallavolikogu.
Meeste paigalt kaugushüppes ja
klotsijooksus saavutas esikoha Allan
Nikopensius ning topispallitõukes oli
parim tema võistkonnakaaslane OÜ
Same võistkonnast Enor Heinmaa.
Naistest saavutas kaks alavõitu Triinu
Aaviku paigalt kaugushüppes ja topispallitõukes ning klotsijooksu võitis
Kaija Kase, tema võistkonnakaaslane Tabivere põhikooli võistkonnast.
Meesveteranidest võitis klotsijooksu Kristjan Vällik ja paigalt kaugushüppe
Rein Jõeveer, mõlemad Tabivere põhikooli
võistkonnast. Topispallitõukes oli meesveteranidest parim Ivar Karina vallavalitsuse
võistkonnast. Naisveteranide klotsijooksus
saavutas esikoha Kairit Vassil ja topispallitõukes tema võistkonnakaaslane Erika Lill
Tabivere põhikooli võistkonnast. Naisveteranide paigalt kaugushüppes oli parim Janika
Lill vallavolikogu võistkonnast.
Kabes osales 10 mees- ja 8 naismängijat.
Meestest oli parim Kaarel Ots Koogi Külaseltsi võistkonnast ning naistest Eneli Kaasik
MTÜ Loomemõis võistkonnast. Võistkondlikus arvestuses oli kolm paremat võistkonda
MTÜ Loomemõis, Maarja-Magdaleena küla
ja Koogi Külaselts.
Lauatennises saavutas naistest esikoha
Kadi Kesa Tabivere Põhikooli ning meestest
Aleksei Kljutšivski Tabivere aleviku võistkonnast. Paremad võistkonnad lauatennises olid
Tabivere põhikool, Tabivere alevik ning OÜ
Baltic Connexions.
Nooleviskes saavutas individuaalselt esikoha Aleksei Kljutšivski Tabivere aleviku võistkonnast. Võistkondlikult võitis nooleviske viie
parema võistleja tulemuse summeerimisel OÜ
Same võistkond, järgnesid Tabivere põhikooli
ja vallavalitsuse võistkond.
Pärast I etapil võisteldud nelja spordiala
asus talimänge ülekaalukalt juhtima Tabivere
põhikooli võistkond 54 punktiga. Teise koha
pälvis Tabivere aleviku võistkond 39 ja kol-

manda koha MTÜ Loomemõis võistkond
36 punktiga. Järgnesid Äksi Puhkemaja 34,
vallavalitsus 31 ja vallavolikogu 30 punktiga.
I etapil osales 93 võistlejat.
Talimängude II etapi võistlused viidi läbi
10. veebruaril Maarja-Magdaleena põhikoolis, kus võisteldi koroonas, paarisvõrkpallis ja
laskmises. Koroonas võitis meestest esikoha
Erlend Kesa Tabivere põhikooli võistkonnast
ning naistest oli parim Sirje Teesaar MaarjaMagdaleena võistkonnast. Võistkondlikult
saavutas esikoha Tabivere põhikooli võistkond Maarja-Magdaleena küla ja OÜ Same
võistkonna ees.
Paarisvõrkpallis osales viis naiste ja kolm
meeste võistkonda. Võistkondlikku arvestusse
läks kaks paremat võistkonda. Esikoha saavutas
Tabivere põhikooli võistkond MTÜ Loomemõis ja vallavolikogu võistkonna ees. Meespaaridest saavutasid esikoha Priit Raudsepp ja
Raido Raudsepp Äksi Puhkemaja võistkonnast
ning naispaaridest Karmeli Kaasik ja Klaudia Kaasik MTÜ Loomemõis võistkonnast.
Laskmise tulejoonel käis 30 mees- ja 17
naislaskurit. Õhupüssiharjutuses tuli lasta
viis lasku lamades asendist. Meestest saavutas esikoha Tarvo Kivi Maarja-Magdaleena
küla võistkonnast 49 silmaga. Naistest saavutas esikoha Floor Vodde MTÜ Loomemõis
võistkonnast 40 silmaga. Võistkondlikult
võitis laskmise Maarja-Magdaleena võistkond Äksi Puhkemaja ja MTÜ Loomemõis
võistkonna ees.
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Kahe etapi järel juhib endiselt Tabivere
põhikooli võistkond tulemusega 94 punkti. Kolmandalt kohalt tõusis teiseks MTÜ
Loomemõis võistkond 69 punktiga ning neljandalt kohalt kolmandaks Äksi Puhkemaja
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võistkond 65 punktiga. Kuuendalt kohalt on
kerkinud neljandaks vallavolikogu võistkond
63 ja viies koht kuulub Maarja-Magdaleena
küla võistkonnale 51 punktiga.
Lõplik võistkondlik paremusjärjestus sel-

gub III etapi võistlusega 17. veebruaril Tabivere Põhikoolis, kui kavas on suusatamine,
tõukekelgutamine ja mälumäng. Viimase
etapi ning kogu mängude lõplikud tulemused avaldame märtsikuu vallalehes.

Tabivere noored sumomaadlejad murdsid vastaseid
Tekst ja fotod Kaupo Kütt
8. veebruaril toimunud Jõgevamaa lahtistel meistrivõistlustel laste sumomaadluses näitasid Tabivere
noored sumokad üles julgust ja südikust!
Tulemused:
I koht Maksim Simonidze, 1. kl
I koht Alina Lageda, 1. kl
I koht Mia Norelle Kaldvee, 2. kl
I koht Johanna-Elisabeth Kaldvee, 3. kl
II koht Johannes Juhan Lokko, 3. kl
II koht Viktoria Kovbasnjuk, 4. kl
II koht Kätlin Mölder, 2. kl
Tabivere noored sumokad medalisaagiga
Jõgevamaa lahtistel meistrivõistlustelt

III koht Madis Markus Lokko, 4. kl
III koht Lisete Sinimets, 2. kl
III koht Lenna Virumäe, 2. kl
Maibrit Veedla (2. kl) ja Elis Maarja Aardevälja (4. kl) mõlemad 4. koht.

Kiiduväärt medalisaak Eesti
meistrivõistlustelt sumos
11. veebruaril võistlesid Tabivere põhikooli
neli tublit õpilast Eesti laste 18. sumomaadluse meistrivõistlustel, mis toimusid Jõgeval.
Neljast õpilasest kolm olid auhinnalistel kohtadel, mida kokku saime kaheksa! Kõik lapsed
esinesid võistlustel edukalt. Tihti nägi meie
laste poolt ilusaid võtteid, mille peale ka teiste
võistlejate treenerid plaksutasid.
Maksim Simonidze (3 hõbemedalit)
• 8-aastaste poiste seas kehakaalus 35+ kg
II koht
• 8-aastaste poiste seas absoluutkaalus II koht
• 10-aastaste poiste seas kehakaalus -45 kg
II koht
Alina Lageda (1 hõbemedal, 2 pronksmedalit)
• 8-aastaste laste (poisid kui ka tüdrukud
koos) seas kehakaalus -26 kg II koht

• 8-aastaste tüdrukute seas absoluutkaalus
III koht
• 10-aastaste tüdrukute seas kehakaalus -30
kg III koht
Viktoria Kovbasnjuk (2 meistritiitlit)
• 12-aastaste tüdrukute seas kehakaalus -50
kg I koht
• 12-aastaste tüdrukute seas absoluutkaalus
I koht
Elis Maarja parimaks tulemuseks oli sel korral
5. koht. Alina ja Maksim võitlesid igati tublilt
oma medalit välja. Kuni 50 kg oli Viktorial
meistritiitli saamine lihtsaks tehtud, ühtegi
vastast talle vastu selles kaalus ei tulnud. Küll
aga tõestas Viktoria absoluutkaalus, et on väärt
nii -50 kg kui ka absoluutkaalu Eesti meistritiitlit, võites kõik vastased. Tasuks selle eest on
Viktoria tänasest kahekordne Eesti meister!

Maksim Simonidze ja Alina Lageda Eesti
meistrivõistluste medalitega

Viktoria Kovbasnjuk meistrikarikaga
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TABIVERE

MÄRTS 2018 TABIVERE NOORTEKESKUSES

Huvitavad tegemised
Tabivere Noortekeskuses

1. märts - neljapäev kell 16 LAUAMÄNGUDE ÕHTU
5. märts – esmaspäeval kell 16 PILJARDITURNIIR
8. märts – neljapäeval kell 16 ÕHUHOKITURNIIR
14. märts – kolmapäeval kell 16 KOKKAMINE KOOS
EMAKEELE PÄEVA TÄHISTAMISEGA (toidud kamast,
leivast koos raamatute ja luulega  )
16. märts - reedel kell 19 ÖÖJUTUD, ööbimine
noortekeskuses, etteregistreerimisel, kohtade arv on piiratud,
lapsevanema nõusolek vajalik!
20. märts - teisipäeval kell 13 ÕPITUBADE PÄEV,

Katrin Sisask
Tänaseks kolm aastat tegutsenud Tabivere
Noortekeskuses käib igapäevaselt palju noori.
Eelmise aasta augustist on noortekeskusel uued
avaramad ruumid, kus on võimalik mängida
lauamänge, lauatennist, piljardit, õhuhokit ja
on olemas ka arvutimängud ning kööginurk.
Noortekeskus on avatud kõigile huvilistele
vanuses 7-26 aastat. Lisaks siin juba toimuvatele üritustele on võimalik ka ise midagi korraldada, näiteks pidada sünnipäeva. Ruumid
on avatud E-R 14.00–18.00. Kolmapäeviti
jätkub siin tegemisi kuni 20.00-ni, siis toimuvad ka kokkamisõhtud.
Noortekeskuses toimub pidevalt midagi põnevat. Jaanuaris tehti üheskoos sušit ning
valmistati kaarte Eesti Vabariigi sajanda sünnipäeva puhul. Tehti 100 kaarti, mis saadeti
Eesti Vabariigile sünnipäevakingiks. Iga nädal
toimub midagi - kas meisterdamine, kokkamine või erinevate mängude õhtud.
Käiakse läbi ka teiste noortekeskustega, näi-

teks on külastatud Maarja-Magdaleena noortekeskust ja käidud Kallaste
noortekeskuse avamisel.
meisterdame, külaline ja palju muud põnevat (toimub
Kindlasti tähistatakse erirahvamajas, tasuline)
Tabivere
nevaid sündmusi, nagu
23. märts - reedel kell 16 LAUAMÄNGUDE ÕHTU
jüripäev või volbripäev.
28. märts - kolmapäeval kell 16 KOKKAMINE, valmistume
Hetkel on noortekesmunadepühaks ehk laual toidud munadest!
kuses valmimas ka fotonurk, kus lapsed ise
NB! Rohkem infot sündmuste kohta Tabivere noortekeskuse FB
saavad juhendaja abil
lehel või kodulehel: https://www.facebook.com/tabiverenoortekas/
proovida kaamerat ja erihttp://tabikas.ee/noortekeskus
nevat tehnikat. 19. veebMarianne 56 647 969 / Anne-Liis 53 021 020
ruarist hakkas esmaspäeviti kell 18.00 tegutsema
ka fotoring, mis on mõeldud lastele alates 11. eluaastast. Ringis õpitakse tundma erinevat www.instagram.com/tabikafoto.
fototehnikat ja tegema häid pilte ka mobiilRohkem infot Tabivere Noortekeskuses
telefoniga. Fotoringiga on oodatud ühinema toimuvate ürituste kohta leiad Facebookist
kõik soovijad ning selle tegemisi saab jälgida või kodulehelt www.tabikas.ee/noortekeskus

Sushi töötuba

Noored ja nende juhendajad

Tabivere Noortekeskuse
fotoring
Esmaspäeviti Kell 18:00
Noortele alates 11 eluaastast Tabivere Noortekeskuses

Rohkem infot Facebookist või
kodulehelt www.tabikas.ee/noortekeskus
良い食欲 (jaapani keeles: head isu!)
Fotod: Marianne Luik

Noortekeskuse argipäev.
Fotod: Katrin Sisask
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KÕRVEKÜLA

Robootika ja koostöö kaudu
edukateks 21. sajandi kodanikeks
Juta Laane, Kõrveküla Põhikooli Erasmus+ projektide koordinaator
Sellest sügisest käivitus Kõrveküla Põhikoolis
ka teine Erasmus+ programmi projekt, nimelt
haridusvaldkonna strateegilise koostöö projekt
„Through robotics and collaboration to
the successful citizens of the 21st century”
(Robootika ja koostöö kaudu edukateks 21.
sajandi kodanikeks). Projekt algas 01.09.2017
ja kestab kuni 31.08.2019.
Osaleb 3 kooli: Kõrveküla Põhikool
(Eesti koordinaator), Proto gymnasio Komotinis (Komotini, Kreeka), IES Schamann
(Las Palmas de Gran Canaria, Hispaania).
Selle projekti peamine eesmärk on jagada partneritega oma kogemusi õppetöös

robootika valdkonnas. Igaüks meist on haridusprotsessis kasutanud erinevaid robootika
vahendeid ja platvorme. On aeg jagada oma
teadmisi, kogemusi ja meetodeid teistega. Meie
ühine huvi robootika vastu ühendab meid.
Oluline on jagada kogemusi ja edulugusid eri
riikide esindajate vahel, eesmärgiks töötada
välja uusi praktilisi tehnikaid. See projekt on
kasulik nii õpetajatele kui ka õpilastele ideede,
mõtete ja tehnikate kaudu, sest eesmärk on
õppida teiste kogemustest. See on koostöö
teiste koolidega Euroopa tasandil.
Projekti ajakava:
Oktoober 2017: projektikohtumine Eestis Kõr-

Tutvumas erinevate allveerobotitega

vekülas. Osaleb koordinaator mõlemast koolist.
Detsember 2017: projektikohtumine ja rahvusvaheline õppimis- ja õpetamistegevus (6
päeva) Las Palmas de Gran Canarial. Osaleb
4 õpilast + 2 õpetajat + koordinaator meie ja
Kreeka koolist.
Mai 2018: projektikohtumine ja rahvusvaheline õppimis- ja õpetamistegevus (6 päeva)
Eestis Kõrvekülas. Osaleb 5 õpilast + 2 õpetajat
+ koordinaator Hispaania ja Kreeka koolist.
Sügis 2018: projektikohtumine ja rahvusvaheline õppimis- ja õpetamistegevus (6 päeva)
Komotinil Kreekas. Osaleb 5 õpilast + 2 õpetajat + koordinaator meie ja Hispaania koolist.
Mai 2019: projektikohtumine Eestis Kõrvekülas. Osaleb koordinaator mõlemast koolist.
Rahvusvahelisel õppimis- ja õpetamistegevusel osalemisest ning oma muljetest kirjutavad pikemalt meie kooli 9. klassi õpilased
Grete Paat, Marta Roosimaa, Henri Treier ja
Reigo Joorits.

Allveelaevas. Fotod: Juta Laane

Kõrveküla kooli õpilased
Hispaanias Gran Canaria
saarel
Grete Paat, Marta Roosimaa, Henri Treier ja Reigo Joorits,
Kõrveküla Põhikooli 9. klassi õpilased
10.-17. detsembrini viibisime koos õpetajate
Juta Laane, Annika Teska ning Einar Nõmmega projekti Erasmus+ raames Hispaanias Gran
Canaria saarel. Meid võõrustas Las Palmas de
Gran Canaria linnas kool nimega IES Schamann. Koos eestlaste ja hispaanlastega osalesid projektis ka kreeklased Komotini linnast
(koolist nimega Proto gymnasio Komotinis).
Kohtumise teemaks oli robootika. Meie
tegelesime programmeerimise ja elektriskeemide lugemise ning allveelaevade ehitamisega.
Viibisime kohalikus koolis, mis oli täiesti erinev meie koolist: akende ees olid trellid, va-

hetundide ajal ei tohtinud koolimajas viibida, koolikella helin Linnaekskursioonil Las Palmas de Gran Canarial
meenutas tuletõrje häirekella.
Koolis õppisid ka erivajadustega õpilased.
nad kõigesse suhtuvad ja et nende jaoks on
Vabal ajal jalutasime hispaanlaste ja kreek- hilinemine loomulik nähtus. Hämmastavalt
lastega linnas, külastasime vaatamisväärsusi, palju süüakse Hispaanias saia. Meil oli võimanautisime rannamõnusid ning ujusime oo- lus maitsta paljusid erinevaid kohalikke toite.
keanis. Kuigi väljas oli sooja 20 kraadi, käisid
6.-13. maini võõrustame kreeklasi ning
kohalikud tänaval talveriietes: paksud sallid, hispaanlasi Eestis. Sügisel on meie kooli õpimütsid, joped. Majutatud olime kohalikesse lastel võimalus sõita Kreekasse. Reis oli tore.
peredesse. Sealsed inimesed on väga tempera- Lisaks uutele sõpradele ning keeleoskuse
mentsed, veidi lärmakadki, avatud ja rõõmsa- praktiseerimisele saime juurde uusi teadmisi
meelsed. Meid pani imestama, kui rahulikult ja koostööoskusi.
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MAARJA-MAGDALEENA

Projekt ettevõtlikele noortele

Ettevõtlikud noored laagrirõõme kogemas
Foto: Eneli Kaasik

Kristiina Raja, laagri kroonik
Hakkajatest lapsevanematest ning kogukonnaliikmetest koosnev MTÜ Maarja-Magdaleena Hariduselu on käima lükanud 2-aastase
ettevõtluseteemalise lastelaagrite projekti. Ettevõtmist toetab LEADERi programm ning
eesmärgiks on Tabivere piirkonna noortesse
ettevõtluspisiku süstimine. Esimene kahepäevane laager toimus 4.-5. jaanuaril Maarja-Magdaleena Põhikoolis.
Laagrile eelnes esseekonkurss teemal „Ettevõtlik noor“. Kirjutati oma unistuste lastelaagrist, oma kodukohas arendamist nõudvatest teemadest ning enda tegemistest tulevase
ärimehe või -naisena. Parimad said autasustatud nii MTÜ kui ka Maarja-Magdaleena
raamatukogu poolt välja pandud auhindadega.
Esimeses laagris osales kokku 35 last. Esmalt sõideti ühiselt Eesti Rahva Muuseumi,
kus osaleti peremärgi kujundamise ja puule
põletamise ning torusalli kirjamise töötubades. Käelisi tegevusi pakkusid ka koolis
pärast tutvumismänge toimunud töötoad.
Hilje Sepp tutvustas rahvuslike motiivide
kasutamist käsitöös ning iga laps sai punuda
paela, millesarnaseid võib ka piirkonna rahvariietel näha. Üle said vaadatud kooli rahvariiete poiste pükstel olevad paelad ning leiti,

et raamatus olev pilt
ja tegelikkus lähevadki kokku! Poiste tööõpetuse õpetaja Priit
Laats juhendas lõikelaudade valmistamist
ning lapsevanem Birjo Urbas õpetas leivataigna ning leiva ja
küpsiste valmistamist.
Kooli huvijuhi Kristiina Raja juhendamisel valmisid jäätisepulgast pärlitega kaunistatud järjehoidjad. Oma
ettevõtetest käis rääkimas Vahur Poolak, kes
päeva jooksul valminud meisterdustest kuuldes
kohe õpilasfirma asutamisele soovitas mõelda.
Õhtusöögile järgnesid erinevad mängud,
kus sai nii joosta kui ka uusi sõprussuhteid
proovile panna. Esimese laagripäeva lõpetas
ühine filmiõhtu, mida sai igaüks nautida oma
põrandale laotatud madratsil magamiskotis
lebades. Pärast kosutavat ööund jätkusid taas
töötoad, et eelmisel päeval alustatud tegemised lõpule viia.
Tulemas on veel kolm lastelaagrit, neist
järgmine toimub augustikuus ning kestab
kokku 3 päeva.

Piltuudis
MaarjaMagdaleena
Põhikooli
trupp
Pahupidi
Pärlid
Foto:
Riina Mägi

19.-20. jaanuaril osales J. V. Veski nimelise Maarja-Magdaleena Põhikooli trupp Pahupidi Pärlid kolmandat korda Jõgeval Betti Alverile pühendatud luulepäevadel „Tuulelapsed“. Seekordsed luulepäevad olid pühendatud Lehte Hainsalu luulele ja luuleetendustes kasutati oktoobris 80-aastaseks saava poetessi luuletekste. Luulepäevadel osalesid
11 kooli õpilased üle Eesti ning esitati 23 luulekava.
Pahupidi Pärlite luulekavas "Sissepoole aeg" osalesid 4.-8. klassi 12 õpilast ning
said sonettide meisterliku esitamise eest eripreemia.
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LÄHTE

Lähte karikas võrkpallis 2018
Treenerid Kaisa Karjane ja Ene Laanes
3. jaanuaril sai teoks traditsiooniline võrkpallivõistlus „Lähte karikas 2018“. Selle aasta
turniiril osales kokku 21 võistkonda Tormast,
Põlvast, Tartust (spordiklubi, hiljem SK Duo,
SK Kalev ja Katoliku kool), Jürilt (SK Raesport) ning Põltsamaalt. Turniirid peeti maha
neljas vanusegrupis.
Vanusegrupis U-14 (sünd. 2006-2005),
kus osales 8 võistkonda, saavutas esimese koha
Torma, teise SK Duo I ja kolmanda Lähte.
Võistlesid veel Põltsamaa, Jüri, Tartu Katoliku kool, SK Duo II võistkond ning Põlva.
Lähte võistkond mängis järgmises koosseisus: Teele Tammet, Karmen Bruus, Kaisa
Kreela ja Lisette Lehtme.
Selles vanuses mängitakse võrkpalli 4 mängijaga platsil ja meie turniiril võistles korraga
ühel väljakul 4 võistkonda, 2 paari omavahel.

Vanusegrupi U-16 (sünd. 20032004) turniiril saavutas kuue võistkonna seast esikoha jälle Torma, teise
Lähte ja kolmanda Tartu Katoliku
kool.
Lähte võistkonda kuulusid Liisbeth Koppel, Deili Tammet, Grete-Lisette Uuemäe, Emilia Männik, Annabel
Toivonen, Anete Marie Uibu, Kaisa Kaldjärv,
Cristin J. E. Hermits ja Hedi Tamm.
Vanusegrupi U-18 (sünd. 2001-2002)
turniiril saavutas kuue võistkonna seast esikoha SK Duo, teise koha Tartu SS Kalev,
kolmas oli Lähte ning neljas Põlva.
Lähte võistkonda kuulusid Helena-Krõõt
Haidak, Karmeli Kaasik, Eliise Saago, Elisabeth Siivelt, Creete Kikerpill, Ingela Lehtsalu,
Johanna Jurs ja Lisett Haidak.

Esmakordselt sellel aastal osalesid turniiril
ka naised. Kolme võistkonna seast saavutas
esimese koha Lähte vilistlaste võistkond, kes
võitis finaalis 2 : 1 Duo SK-d. Kolmas koht
kuulus Põltsamaa noorte ja Lähte karika treenerite võistkonnale, kes suutsid võitjatelt ühe
geimi näpsata.
Võistkondade parimad mängijad:
Lähte/Tartu VSK: Lisette Lehtme, Anete
Marie Uibu, Karmeli Kaasik, Kristiina Soe;
SK Raesport: Reelika Liiv, Elisabeth Tomingas;
SK Duo: Karlotta Kattai, Nele Reimann,
Annabel Ilisson, Liisa-Lotta Jürgenson, Ethel Uibo;
Tartu Katoliku kool: Rebekka Soosaar, Rebeca Rubiales;
SK Torma Sport: Liisi Lindsalu, Evelin Kaur;
Põltsamaa: Annaliisa Palm, Kertu Arula;
Põlva: Kertu Noormets; Hanna Lihtsa, Kristin Semm;
SK Kalev: Heleriin Sei.
Täname ITÜ Rebellat, Tartu Valla Spordikooli ja Lähte Ühisgümnaasiumit abi eest!

V I LI STL A STE PALLI M ÄN G U VÕ I STLUS E D
TO I M U VAD 7. APR I LLI L 2018
L ÄHTE S P O R D I HALLI S
10.30 kogunemine
11.00 avamine
11.15 võistluste algus
võrkpall I väljak (süsteem selgub kohapeal)
saalihoki II väljak (2 meest + 2 naist)
korvpall III väljak (mehed)
14.00 saun
16.00 lõpetamine (orienteeruv aeg)
Osalejatel palume registreeruda hiljemalt 5. aprilliks
e-mailile infolahte@gmail.com või telefonil 733 4180.
Soovime teada tulija nime ja sooritatavat ala.

Äksist Viljandisse ja Viljandis Äksist
Katrin Sisask
ELEN TAMMET (24) on särasilme ning
aktiivne inimene. Ta on lõpetanud Lähte Ühisgümnaasiumi (2001-2013) ning
hetkel õpib Tartu Ülikooli Viljandi Kultuuriakadeemia IV kursusel rahvusliku
käsitöö osakonnas rahvuslikku tekstiili.
30. jaanuar oli Eleni jaoks tähtis päev. Avati
tema esimene isikunäitus, mis koosnes Eleni
kolme ja poole aasta jooksul koolis valminud
töödest. Näitus oli huvilistele vaadata ning
imetleda Äksis Jääaja keskuses kuni 11. veebruarini. Nagu näituse pealkiri vihjab: “Äksist
Viljandisse ja Viljandis Äksist“ oli seal näha
nii traditsioonilisi rahvusliku käsitöö esemeid
mujalt kihelkondadest kui ka Äksi rahvariideid
ning nendest inspireeritud töid.
Küsisime Elenilt mõned küsimused.
Räägi endast. Mis on sinu jaoks oluline?
Minu jaoks on oluline ise mõtlemine ja tegemine. Mulle meeldib katsetada ja oma loogikat proovile panna. Kuigi küsin tihti nõu
ka teadjatemalt, kipun päris palju kasutama
siiski oma loomingut ning ei võta alati kuulda
„õpiku tarkust“. See laiendab mu võimalusi
katsetades saada mõnikord oodatust palju
paremat tulemust. Eks tuleb ette ka juhuseid,
kus pean kaotust tunnistama ja järgima professionaalset juhendit.
Miks just rahvuslik käsitöö?
Selline valik juhtus kogemata, endalegi üllatusena. Tahtsin õppida disaini, kuid jäädes
Tartu Kõrgemas Kunstikoolis napilt joone
alla ning Eesti Kunstiakadeemias suure konkurentsi tõttu veelgi kaugemale, kerkis esile
TÜ VKA. Rahvusliku tekstiili erialast sain
teada vaid loetud kuud enne sisseastumiskatseid. Olen aeg-ajalt hobi korras ikka käsitööga
tegelenud, kuid ei osanud ette kujutada igapäevaseid õpinguid sel alal. Tegelikult olen aga
väga õnnelik, et mujale sisse ei saanud ning
minu tee viis Viljandisse, kus olen meeletult
palju uut ja huvitavat õppinud.
Meenub sul mõni tore mälestus, mida tahaksid jagada seoses õpingutega?
Neid on omajagu. Hetkel aga meenub hoopiski
mu perekonna kaasaelamine ja naljatlemine.
Esimesel aastal, kui suur rõhk oli kompositsioonil, tuli palju ette rebimist, lõikamist ja
kleepimist. Vanemate juures koolitöid tehes
laulis ema mulle pidevalt: „Käin juba laste-

aias, ei ole väike ma...“. Samuti mainis naljaga pooleks tuttavatele, et tema arvas mind
ülikoolis, mitte lasteaias meisterdamas käivat.
Tegelikult on kogu mu pere olnud minu õpingute suhtes igati toetav.
Tööde füüsiline maht sellel erialal on meeletu - kuidas sa hakkama saad?
Kuldreegel on järjepidev tegemine: Suures
osas on ülesanded juba semestri alguses teada ning varakult tegema hakates ei kasva semestri lõpuks tööde hulk üle pea. See reegel
kehtib muidugi ainult roosades pilvedes, sest
tegelikkuses võtab ideede väljatöötamine ja
kujundamine aega. Lõpuks kogunebki praktilisi töid nii palju, et enne hindamisi on tavapärane umbes nädala pikkune magamatus.
Väiksemad esemed ja tööproovid on osaliselt
valminud näppude vahel, muidugi ka teisi
loenguid kuulates.
Kas aega jääb üle ka, millega sa siis tegeled?
Eks seda aega tuleb pigem lihtsalt tekitada.
Tööl käimist laideti juba katsete ajal maha,
sest õppekoormus on lihtsalt väga suur, eriti
esimestel aastatel. Nüüd, viimasel aastal on
kontakttunde vähem ning kooli kõrvalt elan
ja töötan Tartus. Esimesel kolmel õppeaastal
Viljandis elades tõid vaheldust käsitöömaailmale akadeemia segakoor ning esimesel aastal
ka rahvatants. Lisaks ka uued ja vanad sõbrad,
kes samuti Viljandis õppisid ja elasid.
Ma tean, et see on raske küsimus, aga kui
peaksid oma näituselt valima ühe lemmiktöö, siis millise?
Tegelikult polegi sellele nii raske vastata. Nagu
paljudel näituse külastajatel, on ka minu
üheks lemmikuks kaaruspaelaga pikk-kuuest
inspireeritud tänapäevane naiste talvemantel.
Miks just see?
Ülesande eesmärk oli luua muuseumipoodi
eksklusiivne toode, kuid algusest peale mõtlesin ja kujundasin mantlit iseenda vajadustest ja soovidest lähtuvalt. Niipea, kui näitus
läbi, saab mantel ka päriselt minu seljas talve
nautida. Olen oma disainiga väga rahul ja kes
teab, ehk tulevikus disainin müügiks sarnaseid veel juurde. Sooviavaldajaid on olnud
igal juhul mitmeid.
Kas on juhtunud, et mõni asi kohe üldse
ei taha välja tulla ja oled tõeliselt hädas?
Mida siis oled teinud?

Stiilinäide Elen Tammeti loomingust.
Foto: Katrin Sisask
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Oi, seda tuleb päris tihti ette. Mäletan, et esimesel kursusel pidime tikkima Setu tanumaali
eeskujul käevõru, mis oli ka näitusel üleval.
Alguses ei saanud ma kuidagi tikandit alustatud nii, et ta ka tõesti kena jääks. Raiskasin
niigi kiirel perioodil praktiliselt terve päeva
katsetamisele. Järgmisel päeval uuesti proovides tuli õige tehnika nagu iseenesest välja.
Olen hiljemgi märganud, et kui midagi ei
taha välja tulla, siis pigem panna ta kõrvale
ja proovida mõni teine päev uuesti.
Kui sa kooli läksid, kas sul oli juba oma
lemmikkäsitööliik olemas? On see nüüd
muutunud?
Mulle on alati meeldinud õmmelda, kuigi
minu õmblemiseoskused jäävad pigem katsetamise tasemele. Ka oma gümnaasiumi
lõpukleidi õmblesin ma ise pooleldi improviseerides. Tänaseks ma leian, et palju lihtsam oleks endale kõrvale leida siiski professionaalne õmbleja ise pusserdamise asemel.
Uueks lemmikuks sai juba esimesel õppeaastal
hoopiski telgedel kudumine, mida ma varem
proovinud ei olnud. Nüüd juba ootab ees lõputöö kollektsiooni valmimine arvutitelgedel
kootavatest õlakatetest.
Ma vaatasin, et su kavandid on nagu tõelised meistriteosed. Kas oled alati osanud
hästi joonistada või on see nüüd koolis
õpitud oskus?
Aitäh! Mulle on alati joonistamine meeldinud
ja olen selles ka hea olnud. Sellegipoolest oli
minu varasem oskus pigem sisemise tunnetuse põhine. Ülikoolis olen juurde õppinud
ka välist tunnetust ehk proportsioone ja varjutusi süvendatult, mis visuaalselt muudab
pildi reaalsusega sarnasemaks. Lisaks õppisin
tundma ka erinevaid minu jaoks senini võõraid vahendeid (nt akrüül, tušš, süsi, akvarell
pliiatsid jne).
Millised on sinu tulevikuplaanid? Millest
sa unistad?
Minu unistuseks on luua oma bränd rõivadisainis, jäädes seejuures iseendaks – ajada
oma asja ning olla loominguline ja eksperimentaalne vastavalt oma ideedele.
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ÄKSI

Eesti Vabariigi president Kersti Kaljulaid
kohtus Äksis Tartu valla juhtidega
1.

2.
1. Tartu valla viimastest
arengutest andis presidendile
põgusa ülevaate vallavanem
Jarno Laur
2. Jääaja Keskuse
seminariruumis kohtus
president vallavolikogu
liikmetega
3. Oma sõnavõtus puudutas
president valupunkte Eestis
ja maailmas ning seejärel
võeti arutleda kohaliku elu
arenguvõimalused

3.

4. Pärast kohtumist andis
president Kersti Kaljulaid
intervjuud Lähte ÜG
õppestuudio ReTV noortele
reporteritele
4.

Tartu Ülikooli Kliinikumi Lastefond
toetab arendavaid teraapiaid vajavaid lapsi
Käesoleval aastal keskendub SA TÜ Kliinikumi Lastefondi põhikampaania “Üleannetus” muusika-, hipo- ehk ratsutamis-,
tegevus- ja füsioteraapiale, mis mõjuvad
raskelt haigetele lastele arendavalt,
parandavad nende seisundit ja edendavad
lähtuvalt erivajadusest igapäevatoimingutes toimetulekut.
Teraapiate eesmärk on erinevate haiguse tõttu
häirunud funktsioonide parandamine, arengu
toetamine ning lähtuvalt lapse erivajadusest
igapäevatoimingutes toimetuleku edendamine.
Riiklikud vahendid ei ole aga piisavad, et tagada
kõikidele raskelt haigetele lastele järjepidevalt
vajalikke arendavaid teraapiaid. Lisaks on erinevate terapeutide teenuseid keeruline saada lastel,
kes elavad maapiirkonnas või kellel ei ole mingil
muul põhjusel võimalik käia teenusel. Seega aitab
Lastefond raskelt haigeid lapsi kasvatavatel peredel tasuda lapse muusika- ja ratsutamisteraapia
eest ning võimaldab nende ja lisaks ka füsio- ja
tegevusterapeudi teenuse kättesaadavust
kodutingimustes, kattes teenuse lisamahu, mida
riiklikest vahenditest ei kompenseerita.
Lastefondi esindajad nendivad, et arendavate
teraapiatega seonduv temaatika on jõudnud
haripunkti ja tulenevalt suurest abivajadusest

ÜLESKUTSE

on tõstatunud probleem, mida heategevusorganisatsioon soovib lahendada. Hetkel toetab
heategevusfond 16 arendavat teraapiat vajavat
last, kuid arstidelt ja terapeutidelt saadud infole
tuginedes on erinevaid arendavaid teraapiaid
vajavaid lapsi oluliselt rohkem.

ja abi küsida e-maili aadressil info@lastefond.
ee. Taotluse esitamise järgselt võetakse taotluse
esitajaga ühendust, vajadusel täpsustatakse taotluses kirjapandut, konsulteeritakse raviarsti(de)
ga ning esitatakse taotlus Lastefondi nõukogule
toetusotsuse langetamiseks.

Kampaania peamine eesmärk on annetuste
kogumine, et toetada järjepidevalt arendavaid
teraapiaid vajavaid lapsi, kuna riiklikud vahendid
pole piisavad, et neid aidata. Lisaks survestab
Lastefond temaatikat ka riiklikul tasandil, võttes
eesmärgiks saada sotsiaalkindlustusameti
rehabilitatsiooniteenuste nimekirja eraldi ka
hipoteraapia ja muusikateraapia. Kampaania üks
taustaeesmärk on aga üles leida ka need Eesti
lapsed, kes vajavad raviarsti kinnitusel arendavaid
teraapiaid, kuid kellele on need tänaseni kättesaamatuks jäänud seoses liiga kauge elukohaga
keskusest või riiklikult piiratud rahalise mahu
tõttu.

Üleannetuse kampaania tipneb 10. märtsil toimuvate üle-eestiliste heategevusüritustega kõigi
15 Eesti maakonna suurimates kaubakeskustes.
Üleannetuse perepäevadel pakutakse osalejatele
võimalust erinevatel viisidel meelt lahutada,
meeleolukalt annetada ning tuntud artistide
kontserte nautida. Tartumaa perepäev toimub
kell 11.00-14.00 Lõunakeskuses. Üritusel esinevad
La La Ladies ning RN Stuudio tantsijad, päeva
juhib Karl Alari Varma (Comedy Estonia) ning
kohal on ka õhupallimeistrid, näomaalijad, õnneloos ja armastatud Lottemaa tegelased kassipoeg
Bruno, kärbes Jaak ja tavarebane Giovanni. Lapsi
lõbustab ka Lastefondi Mõmmik.

Abi saamiseks tuleb täita taotlusvorm, mille leiab
Lastefondi kodulehelt www.lastefond.ee/abivajajale ning saata see koos vajalike lisadokumentidega e-posti aadressile eveli.ilves@lastefond.
ee. Taotluse saab esitada nii lapsevanem ise kui
ka arst, sotsiaaltöötaja või perele lähedane isik.
Kui taotluse täitmisel tekib küsimusi, saab nõu
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ARVAMUS / ÜLESKUTSE
Vallalehe homsest
Meie valla teritooriumi suurenemine on vallaelu päevakorda tõstatanud mitmeid küsimusi.
Üks neist on meie vallalehe homne. Inimesena,
kelle päriskodu on põhivallaks jäänud vallas
ning seoses sellega, et täismeheeas on oldud
igapäevaselt tegev kohaliku elu kajastamisega leheveergudel maakonna tasemel, millest
on jäänud mõningane kogemus, pean oma
kohuseks otsustaval hetkel kaasa lüüa tähtsa
küsimuse otsustamisel.
Esiteks. Teades-tundes põhiliselt vaid Tartu valla vallalehte tema algusaegadest peale ja
harva käes hoidnud Tabivere valla väljaannet
ning olles halvasti informeeritud kahe teise
haldusüksuste n-ö häälekandjatest, söandan
uskuda, et endise Tartu valla „postimees“ oli
üks ilmekamalt kujundatutest teabetoojatest
tänase valla piirides. Seepärast näib nende
ridade lähetajale, et just endine Tartu valla
vallaleht võiks saada tulevase väljaande nii
aluskiviks kui asukohaks. Põhjendan seda nii
suhtelise geograafilise keskusena kui ka tähtsal
liiklusmagistraalil, Tartut-Tallinnat ühendaval
maanteel (Piibe teel) asuvana.
Teiseks. Valla volikogu pädevuses oleva
vallalehe loomise esmaseks teemaks peaks
olema teabekandjale nime leidmine - tema
„ristimine“. Seda sellepärast, et Tartu valla
leht ilmus faktiliselt nimetuna, valla asjapaberina, mida ta tegelikult ei olnud. Ei tee au
meie rahva kultuurihälli nime kandvale vallale

taoline madal mõttelend. Uus vallaleht peaks
siiski saama n-ö ristitud. Ja muidugi saama ka
oma sütitava aluslause. Olgem siis ajaloolise
asukoha ja aja tasemel.
Kolmandaks. Vallalehe toimetusest. Ülaltoodud ettepanek asukoha suhtes arvatavasti
ei peaks tõstatama suuri erimeelsusi. Asukoha puhul on lähtutud meie kohalikust alma
mater’ist, mille sisuline kallak on algmõistete andmine tulevasele teabesfääri töötajaks
pürgivale noorele. Sellest tulenavalt siis teabealaste spetsialistide taimelavaga. See tõik
saaks-võiks olla rakendusiku erikaaluga, mis
peaks positiivselt ilmnema tulevase vallalehe
töös. Tõsine on probleem toimetuse isikulisest koosseisust nii professionalsuse kui personaalsuse seisukohalt. Usutavasti jõuavad
neli liitunud valda ülal pidada kahte-kolme
toimetuse töötajat. Peame meeles, et loodav teabeallikas on sisuliselt ka kultuuritaseme tunnistaja. Küsimusse ei tuleks suhtuda
pealiskaudselt. Toimetuse koosseisu peaksid
kuuluma kõikide liitunud valdade esindajad,
paikkondade tegusad persoonid.
Neljandaks. Vallalehe sisu. Loomulikult
see on põhiküsimus. Senine Tartu valla teabekandja oli sisuliselt „lõbuleht“. Suurem
osa lehekülgedest oli antud pillerkaarelistele
üritustele ja spordile ning rohketele piltidele.
Loomulikult on seegi vajalik. Kuid „tilu-lilu“
ei peaks domineerima. Sest õnneks on meie
elu põhitegijaks töö ja majanduslik tegevus. Just need eluküljed tuleks meie vallalehes ausse tõsta, alates edukatest ettevõtjatest

kuni töömeesteni-tegijateni. Töö kui aineliste
väärtuste loomine peab ausse tõusma. Meie
järelpõlve kasvatamisel on sellel suur tähtsus.
Ka nimetatud küsimuse peab otsustama valla
volikogu nagu kogu valla lehe tegevuskava.
Põhiline vallalehe töö peaks allakirjutanu arvates olema suurvalla sisulise töö kajastamine.
Vallalehes peaksid probleeme tõstatama ja
neid rahva ette tooma esmajärjekorras rahva
valitud saadikud. Oma tööst peaksid aru anda
vallavalitsuse haldusalade töötajad, teavitama
aeg-ajalt rahvast ja valijaid valdkonna uudsetest aktidest, nõudmistest. Volikogu poolt
antud suunitlus peab saama teabelehe tegevusprogrammiks. Muidugi peavad põhjalikumad olema valla volikogu istungite esitlused.
Viimastel aegadel asi paranes. Vald ise peaks
hoolitsema oma teabetaseme eest. Tõsiseks
plussiks oleks tõsitõik sellest, et territoriaalselt nii suures vallas võiks-peaks olema oma
infojuht, nagu see on sisse viidud paljudes
administratiivüksustes ja edukates ettevõtetes.
Need oleksid mõned alusmõtted tulevase
vallalehe loomiseks. Isiklikult tunnen heameelt, et vallajuhiks on meil kenasti kogenud
inimene nagu volikogu eestvedajagi. Väga
loodan, et üsna pea võin oma sugulastele ja
tuttavatele uhkustundega näidata Vooremaa
uustulnukat, kelle nimi ja alusmõte rõõmustavad ja isegi innustavad.
Lugupidamisega
Valter Toots, koduvalla tallinlane
Kastlis, päriskodus, jaanuar 2018

Saame kokku 25. veebruaril!
Eesti riik saab 100-aastaseks ja meil kõigil on
põhjust õnnitleda üksteist ja iseennast sel
puhul. On põhjust olla tänulikud neile, kelle
tarkus ja pühendumus meid tänasesse päeva
on toonud. On põhjust rõõmustada, et me
arvult väike rahvas suutis raskete aegade
kiuste püsima jääda, et oskasime oma keelt
ja kultuuri hoida. See kõik annab põhjust
uhke olla, pidu pidada, suured ja väikesed
saalid ilu ja rõõmuga täita. Üks võimalus sest
kõigest osa saada oleks head inimesed kokku
kutsuda ja 25. veebruaril oma väike kodune või
kodukoha laulupidu teha – kingituseks Eestile.
Usun, et just üheskoos laulmine oli karskusseltside, hoiu-laenuühistute jms loomise ning
tegevuse kõrval üks neid olulisi allikaid, mis
kasvatas rahvuse kokkukuuluvuse tunnet ja
õpetas nii üksteist kuulama kui ka võtma eestvedamisega kaasnevat vastutust. Tänu ühistegevuse kogemusele kasvasid valmisolek luua
oma riik ja kindlus selle juhtimisega hakkama

saada. Oma kultuuri hoides püsisime koos ja
vajadus ühte hoida pole 100 aastaga sugugi
kadunud. Kooslaulmine on nagu salakeel, mis
aitab meil selles üleilmastuvas tõmblemises
kestma jääda.
Kindlasti pole mõtet vastanduda nn masinamuusikale, kuid selle kõrval peab elus
püsima oskus ja tahtmine ise viisijupp üles
võtta ja sõprade abiga lugu lõpuni laulda.
Meeli liigutav laulmise pidu peab olema
vaba igasugusest sunnist või "kinnitatud"
repertuaarist, abiks võiksid olla eestvedajate ja
kokkutulnute poolt varutud salmikud-laulikud.
Sõltub kokkutulnute arvust, mitu korda igaüks
viisiotsa üles saab võtta; minu lood oleksid
näiteks: „Jää vabaks, Eesti meri“, „Mu meelen
kuldne kodukotus…“, „Merepidu“, „Maid ja
rahvaid maha jättes…“, „Laev tõstis purjed
üles …“, „Uhti, uhti uhkesti“, „Rohelised niidud“
ja midagi Valgrelt.

Kindlasti peaksid kodusest kooslaulmisest osa
saama lapsed ja noored ning neilgi olgu võimalus omi viise kooslaulmiseks pakkuda. Tore
oleks sel päeval kõlanud lood kokku koguda
ja üks EV100 lauluraamat trükkida. Kui eestvedajatel on tahtmist oma koduse laulmise peo
muljeid jagada, siis minuga saab ühendust
tel 5158724. Moraalselt saab kingituse mõtet
toetada aadressil: https://www.ev100.ee/et/
laulmise-pidu
Eesti ja Eesti piiride taga erinevais paigus, aga
ühel päeval sõprade-sugulaste seltsis üheskoos laulmine oleks ilus kingitus esivanematele
selle kauni kombe ja meie riigi eest.
Valter Parve, Pärnu

ÜLESKUTSE
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MEESTE JUTUD

Meesteklubi alustas 2018. aastat
aktiivse ja positiivse hoiakuga

Seeniormeeste klubi
üritused märtsikuul

Rein Parm, meesteklubi liige
17. jaanuaril alustasid Tartu Seeniormeeste
Klubi mehed aktiivselt ja positiivses meeleolus 2018. aastat klubi esimese üldkoguga.
Koosviibimisel osales külalisena seenioride
karaktertantsurühm Salome. Enne tantsukava tervitas kohalviibijaid kogu tantsutrupi nimel juhendaja Anu Kanarik. Värvikates
kostüümides Salome tantsijad esitasid mitmeid temperamentseid tantse ning mehed
omakorda tänasid esinejaid rõõmuhõigete
ning tugeva aplausiga.
Seejärel edastas uuenenud Tartu valla poolt
tervitused klubi liikmetele Tartu Valla Kuukirja toimetaja Tiit Helm, soovides meestele
ka edaspidiseks meeleolukat seltsielu ning
järjekindlust tervislike eluviiside propageerimisel sportlike ettevõtmiste kaudu. Kindlasti
leiavad meesteklubi innustavad ettevõtmised
regulaarset kajastamist Tartu valla häälekandjas ka tulevikus.
Klubi presidendi Kalev Jahnsoni sõnul on
klubi ühistegevuse rõõmudega liitunud juba
mitmeid Tartu valla eakaid mehi. Seekordsel
üldkogul võeti klubi uuteks liikmeteks Kalev
Kutsar Tartu linnast ning Vello Kaik Tartu
vallast. Nüüd on klubi 101-liikmelises koosseisus valmis minema vastu Eesti Vabariigi
100. aastapäeva tähistamisele.

Veel tehti üldkogul viimaseid kokkuvõtteid eelmise aasta spordivõistlustest. Medalid
koroona paarismängus anti üle järgmiselt: 1.
koht Aare Peterson ja Aare Sakson; 2. koht
Lembit Nöps ja Egon Schattschneider ning
3. koht Heiki Vinn ja Kalev Jahnson. Piljardis
,,Puul“ oli osavõtjaid kokku 26, kellest kuut
paremat tunnustati samuti medalitega: I koht
Arvo Tederi, 2. koht Mati Kure, 3. koht Aarne
Peterson, 4. koht Keikki Uibopuu, 5. koht
Heiki Vimm ning 6. koht Jüri Erm. Koroonaturniiri karikad jagati järgmiselt: 1. Lembit
Nöps, 2. Kalev Jahnson ning 3. Heiki Vinn.
Seejärel kutsuti sünnipäevatervituste üleandmiseks ette kaheksa jaanuarikuul sündinud
poissi. 80. aasta juubeli puhul avaldati Kuldse
Oscari kujuga tunnustust Jüri Ilvesele. Kõlasid tervituslaulud, õnnitlused, löödi kokku
tervisenapsi klaase ning nauditi rikkalikku
toidulauda. Mitteametlikus õhkkonnas jätkati
elava vestluse, uute ürituste planeerimise ja
seltskondliku tegevusega. Mõnusalt rahul olid
kõik kohalviibijaid. Muuhulgas võeti plaani
valmistada ka sellel aastal 8. märtsiks ette pidulik naistepäevapidu Kodukotuse naistele.
Ikka laulu, tantsu ja naeratusega uude
tegevusaastasse!

■■ Kodukotus töötab esmaspäevast neljapäevani kell 10-15.30; reedeti kell
10-14.
■■ 8. märtsil kell 12.00 naistepäeva tähistamine Kodukotuse saalis.
■■ 19. märtsil kell 11.00 AHHAA külastamine (sooduspiletitega).
■■ 22. märtsil kell 12 toimub üldkogu.
Kavas teated, ettekanded ja klubiliikmete sünnipäevade tähistamine.
■■ 28. märts kell 12 mälumäng.
■■ 28. märts kell 14 vestlusring tehnika
arengust Tartus.
■■ Esmaspäeviti ja neljapäeviti kell 12
tervisevõimlemine.
■■ Boolinguturniirid Võru 55f teisipäeviti (6.,13., 20. ja 27. märtsil) algusega kell 16.
■■ Meesansambli lauluproovid kell 12 ja
osavõtt laulukoorist ,Ehavalgus kell
13 igal I ja III neljapäeval.
■■ Välialadest harrastame talisuplust,
diskgolf ’i ja orienteerumist.
■■ Sisealadest harrastame noolemängu,
piljardit, koroonat, lauatennist, malet,
kabet, bridži, rivitantsu.
■■ Tantsuõhtud Atlantises tantsuklubis
SHATE 11. ja 18. märtsil algusega
kell 16.
Huvi korral võtke ühendust klubi
juhatusega telefonil 502 4575
või e-postiga
seeniormehed@gmail.com

Klubiliste meeleheaks esines tantsutrupp Salome

Jaanuarikuu sünnipäevapoisid. Fotod: Maldo Kikkull

TAGAKÜLG

JAANUARIKUU
JUUBILARID
HELGA BENDT
14.02.1923
HILLA PUNG
19.02.1923
ELLA-MARIE MÄNNISALU
		
27.02.1923

95

HELDUR ELBE
01.02.1933
TIIU-ADELHEID VELLA
		
11.02.1933
SALME TOMERA 14.02.1933

85

80

75

ENDEL ERMEL
HELGI ANSPER
MALLE TAMM
ELMA RANDMÄE
HILDA KODAS

07.02.1938
11.02.1938
18.02.1938
24.02.1938
25.02.1938

AAVO ARDON
VIRVE TILGA
ERNA PALUOJA
MADE KALEV

19.02.1943
19.02.1943
23.02.1943
28.02.1943

70

ROBERT MEOS
17.02.1948
VLADIMIR ŽUTŠKIN18.02.1948
JAAN MICHELSON 22.02.1948

65

ERICH KLIIMASK 03.02.1953
VIRVE PUUSEPP
07.02.1953
PETER UUSTALU 07.02.1953
JOHANNES SAALITS18.02.1953
ANDRES MÄGI
24.02.1953

60

KAJA SILLAPUU
02.02.1958
RAUL TESKA
05.02.1958
GALINA ŽUTŠKINA 06.02.1958
JÜRGEN LUDWIG
RETTENBERGER 14.02.1958
RIIVO KÄSPRI
16.02.1958
URMAS KURG
20.02.1958
HELI HEINLA
25.02.1958
HELVE LEPPIK
25.02.1958

Saadjärve AO Tabiveres soovib leida PUHKUSTE ASENDAJAT alates aprilli kuust kuni
septembri lõpuni. Töö graafiku alusel. Sooviavaldus koos enda lühikese iseloomustusega palun
saata aadressil saadjärve@jmy.ee

Maarika, Helve, Aret!
Õnne ja lilli ja päikest!
Rõõmu nii suurt kui väikest!
ÕNNITLEME!
MTÜ Juula Küla Heaks.

SÜNDISID
ROKO JASPER KOOK
AIRON ROHTLA
MATILDE OJA
ELLI LIHTSA
MÄRT MAASIK
TREVON PELEVIN
ROBIN HAABMA
REBEKA RÄSTAS
HENRI SÄRAK
LIISA MÄGI

24.12.2017
29.12.2017
31.12.2017
02.01.2018
03.01.2018
04.01.2018
12.01.2018
17.01.2018
19.01.2018
21.01.2018

Külliki, Kristiina, Helve, Enn!
Aja rüppe kaovad aastate read,
need uued, mis tulevad,
toogu helget ja head!
PALJU ÕNNE!
Maarja - Magdaleena Maarahva Selts
Milvi!
Jaksu jalgadele, jõudu hingele!
ÕNNITLEME!
Hooldekodu pere
27. jaanuaril 2018
õnnitlesime
Anna Tederit tema
90 aasta juubeli puhul.
OLE IKKA TERVE JA
RÕÕMUS MEIE ANNIKE!
Tabivere Hooldekodu ja Milvi

MÄLESTAME
INGA KARIS
04.07.1975-27.12.2017
MATRJONA JERŠOVA
13.11.1926-28.12.2017
EDUARD MIHKELSON
23.04.1918-31.12.2017
MIHKEL HURT
02.05.1987-31.12.2017
ÜLLE KANNELA
06.03.1959-05.01.2018
LEIDA REIMUS
27.03.1927-07.01.2018
SALME KLIMOVA
11.04.1936-13.01.2018
VÄINO PUURA
06.08.1935 - 14.01.2018
MILVI LIIVAPUU
22.10.1931 - 18.01.2018
JEKATERINA VASSILJEVA
23.11.1924 - 22.01.2018
LEMBIT LANG
03.04.1951 - 22.01.2018
JANNO REILJAN
08.10.1951 - 23.01.2018
OLEV JEERET
10.07.1949 - 28.01.2018

Marju, Ulvi, Marili, Indrik, Argo, Üllar!
Nalja, rõõmu, kingitusi
toogu kaasa sünnipäev.
Tervist, õnne, saavutusi
aga iga järgnev päev!
ÕNNITLEME!
MTÜ Juula Küla Heaks.
Teostame õunapuude lõikust.
Tel 53 942 369
Tabivere Soojus OÜ pakub kopa- ja laaduriteenust 30 €/h + km
(arvestus algab sõidu
algusest Tabiverest
objektile). Kopa valikud:
40, 60, 120 (planeerkopp). Tellimine: tel 55 514 622,
tabivere@elamumajandus.ee
Müüa koorimata kuuselatid aia või varjualuse ehitamiseks. Pikkused 3,1 m ja 2,6
m, ladva läbimõõt 4-7 cm. Hind 1,2 eur/
tk, lühem-peenem 0,8 eur/tk. Tel 51 19 039
(Luunja, Sava küla)
OÜ ESTEST PR ostab metsa- ja põllumaad.
Tel 50 45 215; 51 45 215, info@est-land.ee

Head kuukirja lugejad ja kaasautorid!
Kaastöid, teateid ja reklaame ootame hiljemalt 10. kuupäevaks.
Lehenumbri prognoositav ilmumisaeg on 20. kuupäev.
Väljaandja: Tartu Vallavalitsus ja Vallavolikogu
Toimetaja: Tiit Helm tel. 529 5627 | tvkuukiri@gmail.com
Tartu Valla Kuukiri | TASUTA
Tartu Valla Kuukirja saab elektrooniliselt lugeda valla koduleheküljelt aadressil: www.tartuvv.ee
Trükk ja küljendus: AS Ecoprint

