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VALLA INFO

Kokkuvõte vallavolikogu istungist
Volikogu istung toimus 22.02.2018 Kõrvekülas. Istungist võttis osa 24 volikogu
liiget, puudus 1. Käsitlemisele tuli 16 päevakorrapunkti.
1. Piirissaare vallavolikogu määruse kehtetuks tunnistamine
Valla jurist Tõnu Vesi selgitas, et kohaliku
omavalitsuse korralduse seaduse kohaselt on
vallavalitsuse pädevuses lahendada ja korraldada kohaliku elu küsimusi, mis ei kuulu
volikogu pädevusse. Piirissaare vallas oli seni
autode kasutamise kord ametisõitude tegemiseks reguleeritud vallavolikogu määrusega.
Seoses sellega tuleks tühistada see määrus ning
ka Piirissarel saaks autode kasutamise kord
ametisõitude tegemiseks reguleeritud vallavalitsuse määrusega. Ettepaneku poolt hääletasid kõik 24 kohal viibinud volikogu liiget.
2. Tartu valla noortevolikogu moodustamine ja põhikirja kinnitamine
Valla jurist Tõnu Vesi selgitas, et Tartu vallavolikogu juurde moodustatava noortevolikogu
eesmärk on luua noortele võimalus arutada
noori puudutavaid küsimusi ning lähtudes
vajadustest ja huvidest teha nende kohta ettepanekuid vallavolikogule ja vallavalitsusele.
Vallavalitsus tegi seni kehtinud noortevolikogu põhikirjale mõned parandusettepanekud,
mis puudutavad noortevolikogu valimist ja
liikmeks olemise nõudeid. Lisaks tegi vallavolikogu liige Sirje Simmo ettepaneku lisada
põhikirja võimalus, et noortevolikogu liikmed
saaks istungitel osaleda ka elektrooniliste
kanalite kaudu. Tartu valla noortevolikogu
moodustamist ning põhikirja kinnitamist
koos parandustega toetas 24 volikogu liiget.
3. Reklaamimaksu kehtetuks tunnistamine
Valla jurist Tõnu Vesi selgitas, et reklaamimaks on volikogu poolt kehtestatav kohalik
maks. Reklaamimaksu maksavad füüsilised ja
juriidilised isikud omavalitsuse territooriumile
paigaldatud, samuti omavalitsuse territooriumil elunevatele ja asuvatele füüsilistele ja juriidilistele isikutele kuuluvana registreeritud
ühissõidukitele paigaldatud kuulutustelt ja
reklaamilt. Reklaamimaksust saadav tulu on
väike, kuid maksu administreerimine ebaproportsionaalselt kulukas, mistõttu oleks mõistlik
lõpetada Tartu vallas reklaamimaksu kehtivus.
Kuna volikogu liige Janek Hoffmann taandas
ennast hääletamiselt, oli reklaamimaksu kehtetuks tunnistamise poolt 23 volikogu liiget.

4. Tartu valla asustusjaotuse muutmise
algatamine asustusüksuste lahkmejoonte
muutmiseks
Valla maakorraldaja Tõnis Tõnissoo selgitas, et
seoses haldusreformiga on tekkinud vajadus
koostada uus Tartu valla üldplaneering, kuid
hetkel ei vasta paljudes kohtades asustusüksuste
lahkmejooned tegelikkusele. Selline olukord
ei võimalda otstarbekat ruumiplaneerimist ja
arengu kavandamist, raskendatud on aadressiobjektidele aadresside määramine.
Otsuse poolt algatada valla asustusjaotuse
muutmine hääletas 24 volikogu liiget.
5. MTÜ Ida-Eesti Jäätmehoolduskeskus
liikmelisuse lõpetamine
2014. aastal otsustas Tabivere vallavolikogu
osaleda liikmena MTÜ-s Ida-Eesti Jäätmehoolduskesus. Tänaseks on Tabivere vald
liitunud Tartu vallaga ning uuel volikogul
on võimalus kaaluda liikmelisuse jätkamist.
Arengukomisjon ja majanduskomisjon tegid
volikogule ettepaneku lõpetada liikmelisus
nimetatud MTÜ-s, kuna vallal on piisavalt
võimekust ja pädevust oma jäätmemajanduse korraldamiseks. 24 poolthäälega otsustas
volikogu lõpetada valla liikmelisus MTÜ-s
Ida-Eesti Jäätmehoolduskeskus.
6. Tabivere Valla Huvikooli ümbernimetamine Tabivere Huvikooliks
Valla jurist Tõnu Vesi selgitas, et seoses Tabivere valla liitumisega Tartu valla koosseisu on
huvikooli juhataja teinud ettepaneku nimetada Tabivere Valla Huvikool ümber Tabivere Huvikooliks. Tekkis arutelu, kas ei peaks
laiendama huvikooli nime Tartu Valla Huvikooliks. Kuivõrd huvikooli juhataja kohal ei
viibinud, siis otsustati arutelu huvikooli nime
muutmise üle lõpetada ning tulla selle teema
juurde edaspidi. Otsuse poolt oli 23 volikogu
liiget, erapooletuks jäi 1 volikogu liige.
7. Esindaja määramine Tartu Valla Spordikooli hoolekogusse
Volikogu liige Anneli Kumar tegi ettepaneku määrata volikogu esindajana spordikooli
hoolekogusse Alo Ainomäe. Teise ettepanekuna pakkus volikogu liige Sirje Simmo
välja Mart Tootsi kandidatuuri. Mart Toots
taandas ennast ning Alo Ainomäe oli nõus
kandideerima. Alo Ainomäe taandas ennast
hääletuselt. Alo Ainomäe kanditatuuri poolt
oli 18, ning erapooletuks jäi 5 volikogu liiget.
Vastuhääli ei olnud.

8. Tartu valla üldplaneeringu koostamise ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamine ning lähteseisukohtade
kinnitamine
Pärast vallavanema Jarno Lauri selgitavat sõnavõttu otsustas volikogu 24 poolthäälega
kinnitada Tartu valla üldplaneeringu
koostamise ja keskkonnamõju strateegilise
hindamise algatamine ning lähteseisukohtade eelnõu.
9. Tartu valla, Tabivere valla, Laeva valla
ja Piirissaare valla üldplaneeringute ülevaatamine
Vallaarhitekt Riivo Leiten selgitas, et vastavalt
planeerimisseadusele tuleb kohalike omavalitsuste volikogudel vaadata üldplaneeringud
üle iga viie aasta tagant. Uue omavalitsusüksusena on vajalik vaadata uue üldplaneeringu
koostamise käigus üle neli praegu kehtivat
üldplaneeringut hiljemalt 1. juuliks 2018. 24
poolthäälega otsustas volikogu võtta ülevaatamisele Tartu, Tabivere, Laeva ja Piirissaare
valdade seni kehtinud üldplaneeringud.
10. Eluruumi alaliste kulude piirmäärade
kehtestamine toimetulekutoetuse määramisel
Sotsiaalnõunik Jaana Puur tutvustas eluruumide kulude piirmäärade kehtestamise põhimõtteid. Kuivõrd määruse eelnõu on saanud
toetuse majanduskomisjonilt ja sotsiaalkomisjonilt, otsutas volikogu 24 poolthäälega
nimetatud eelnõu võtta vastu määrusena.
11. Ettepaneku tegemine maa munitsipaalomandisse andmiseks
Valla maakorraldaja Tõnis Tõnissoo selgitas,
et on rida maaüksusi, mille taotlemist munitsipaalomandisse peaks kiirendama. Seadus näeb ette võimaluse, et omavalitsus võib
teha ettepaneku Maa-ametile teatud maade
munitsipaalomandisse andmiseks. Sellega
saab protsessi kiiremini käima ja omandisse
saab vormistada kiiremini. 24 poolthäälega
otsustas volikogu teha Maa-ametile ettepaneku nimetatud maaüksuste munitsipaalomandisse andmiseks.
12. Projekti omafinantseeringu tasumine
Vallavanem Jarno Laur selgitas, et SA Eesti
Agrenska Fond on esitanud taotluse, et Tartu
vallavalitsus toetaks puuetega lastele suunatud
projekti „Teenuskohtade loomine Tammistu
perekeskuse juurde”. SA lubab renoveerida
ise ostetud maja ja sisustada ruumid. Antud
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toetusmeetmes osalemiseks vajatakse rahastust omafinantseeringuna vähemalt 15%. Kui
omavalitsus neid samuti rahaliselt toetab, annab see neile hindamisel lisapunkte.
Volikogu liige Sirje Simmo taandas ennast
arutelust ja hääletamiselt. Sotsiaalkomisjon
nimel tegi Marike Adamka ettepaneku toetada SA Eesti Agrenska Fondi projektitaotlust
8000 euroga. Majanduskomisjoni nimel tegi
Vahur Poolak ettepaneku toetada nõustuda
Tartu valla omaosaluse tasumisega 5000 euro
ulatuses. Vallapoolset kaasfinantseeringut 8000
euro ulatuses toetas 3 volikogu liiget ning
5000 euro ulatuses toetas 20 volikogu liiget.
13. Projekti omafinantseeringu tasumine
Vallavanem Jarno Laur selgitas, et Tabivere
Sotsiaalkeskus kavatseb esitada ühtekuuluvuspoliitika fondide meetmesse taotlusprojekti
„Uued toetatud elamise teenuskohad Tartu
vallas“ rahastamiseks. Omafinantseeringu
määraks on vajalik vallapoolne rahastus vähemalt 15% ehk vastavalt projekti eelarvele
9000 eurot.
Volikogu liige Sirje Simmo taandas ennast
arutelust ja hääletamiselt. Pärast arutelu sotsiaalkeskuse sihtgrupi üle kinnitasid majanduskomisjoni ja sotsiaalkomisjoni esindajad,
et komisjonid toetavad omafinantseeringut
nimetatud mahus. 23 poolthäälega otsustas
volikogu nõustuda nimetatud projekti omafinantseeringu tasumisega.
14. Vallavara otsustuskorras võõrandamine
Vallavanem Jarno Laur selgitas, et tegemist
on 12 erimahuga objektiga, mis on täna Tartu valla omanduses, aga on antud opereerida
AS Tartu Veevärgile. Osa nendest on uued,
tehtud Euroopa Liidu toetustega ja vald on
katnud omaosaluse, ning mitmed objektid on
vanemad. Et AS Tartu Veevärgil oleks huvi
oma raha objektidesse investeerida, võiks need
kuuluda vee-ettevõttele. Küsimus on, kas võõrandada need objektid raha eest või tasuta.
Valla majanduskomisjon ja arengukomisjon
toetavad tasuta võõrandamist. Pärast arutelu
investeeringute suunamise osas otsutas volikogu 13 poolthäälega võtta vastu otsuse võõrandada nimetatud objektid tasuta tingimusel,
et AS Tartu Veevärk kohustub investeerima
piirkonna vee- ja kanalisatsioonitaristusse
vastavalt otsuse lisas olevale investeeringute
kavale. Nimetatud otsuse vastu oli 9 ning
erapooletuks jäi 2 volikogu liiget.
15. Tartu valla 2018. aasta eelarve
Vallavanem Jarno Laur tutvustas 2018. aasta
eelarvet, tehtud muudatusi ja täiendusi.

VALLA INFO
Tekkis arutelu MTÜ-de toetuste üle ning
tehti ettepanek liita eraldi ridadel kajastuvad
MTÜ Lähte Spordi- ja Tervisekeskus ning
MTÜ Maarja-Magdaleena Hariduselu kokku
kõikide MTÜ-de toetusummadega. Ettepanekut toetas 9 volikogu liiget, seega eelarves
muudatust ei tehtud.
Ettepanekut lisada reservfondist eelarvesse
Tabivere Noortekeskuse töötaja töötasu toetas
24 volikogu liiget. Järgnes arutelu ülevallaliste ürituste toetamise üle. Seejärel lõpetati
23 poolthäälega valla eelarve teine lugemine
ning hääletati eelarve vastuvõtmist. 21 volikogu liiget oli eelarve vastuvõtmise poolt, vastu
oli 2 ning erapooletuks jäi 1 volikogu liige.

16. Informatsioon. Kohapeal algatatud
küsimused. Vaba arutelu.
• ülevaade VOLIS-e komisjoni koosolekust;
• Eesti Linnade Liidu üldkoosolekul ja volikogul osalevad Vahur Poolak, Vahur Jurs,
Helin Veetõusme, Janika Lill ja Jarno Laur;
• tänati perekondi Lill ja Robi, kes esindasid
edukalt volikogu Tabivere piirkonna XIII
talimängudel;
• tehti ettepanek lisada volikogu kutsele päevakorrapunktide juurde teemat menetlenud
komisjon(id);
• komisjonide istungid peaks toimuma volikogu istungile eelneval nädalal.
Järgmine volikogu istung toimub 22.03.2018.

TARTU VALLA
KULTUURIKALENDER
MÄRTS-APRILL 2018
22.03
kell 19

WIERA TEATRI LUULEETENDUS “SINUGA JA SINUTA”
Maarja-Magdaleena rahvamajas. Pilet 4 eurot.

29.03
kell 20

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

31.03
kell 10

TABIVERE LAHTISED VÕISTLUSED LAUATENNISES
Tabivere põhikoolis. Registreerimine kohapeal kuni 9.45.

1.04
kell 11

VIGUREID TÄIS JÄÄAJA KESKUS Jääaja Keskuses Äksis.
Sel päeval tuleb Jääaja Keskuses olla eriti tähelepanelik, sest midagi
on väljapanekutes "läinud" viltu. Tähelepanelikke külastajaid, kes
need apsud üles leiavad, ootavad vahvad auhinnad.

4.04
kell 11

XVII TARTUMAA LASTERAAMATUPÄEV “MEIE EESTI”
Tabivere rahvamajas. Kutsetega üritus, kus osalevad eelnenud loominguliste konkursside parimad.

6.04
kell 12

JUULAMÕISA KOHAPÄRIMUSKOHVIKU AVAMISPIDU
toimub Juulamõisa kohvikus Juula külas. Külalisi võõrustatakse terve
ööpäeva jooksul. Valige endale sobiv aeg ja tegevus ja astuge läbi!
Vaata www.facebook.com/Juulavalja. Avamisel on muusikalise poolega toeks vabakutseline näitleja Kristel Mägedi, kes luuletab, laulab,
maalib ja mängib pilli.

21.-27.04
kell 11-18

KOOLIVAHEAEG JÄÄAJA KESKUSES
Vahvad meisterdamise töötoad.

24., 26.,
27.04
kell 11-18

LOOMADE ELU ÖÖSEL Jääaja Keskuses Äksis.
Kolmel vaheaja päeval kustuvad Jääaja Keskuses tuled ja keskuse
giidid viivad huvilised vahvale avastusretkele pimedas. Uuritakse
loomade elu öösel. Kes magab? Kes mitte? Mida teevad need loomad,
kes ei maga? Giidituurid toimuvad kell 12, 14, 16. Vajalik eelregistreerimine tel 5911 3318.
Ajas täieneva kultuurikalendri leiate Tartu valla veebilehelt:
https://tartuvv.kovtp.ee/kalender
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VALLA INFO
TEADANNE
Tartu vallavolikogu algatas 22.02.2018
otsusega nr 15 Tartu valla üldplaneeringu
koostamise ja keskkonnamõju strateegilise hindamise koostamise ning kinnitas
lähteseisukohtade eelnõu. Üldplaneeringu
eesmärk on kogu Tartu valla haldusterritooriumi ruumilise arengu põhimõtete
ja suundumuste määratlemine. Üldplaneeringu koostamise algatamise ja
keskkonnamõju strateegilise hindamise
algatamise otsusega saab tutvuda Tartu
valla koduleheküljel www.tartuvald.ee
ning tööpäevadel kl 8.00-16.00 Tartu
vallavalitsuses asukohaga Haava tn 6,
Kõrveküla alevik.

Tartumaa Arendusseltsi projektitoetuste
infopäev
Tartumaa Arendusseltsil (TAS) on aastal 2018 projektitaotluste vastuvõtmiseks kaks taotlusvooru: 26.03-10.04 ja
27.08-10.09.
Strateegia ja taotlemistingimuste tutvustamiseks toimuvad märtsikuus infopäevad TASi piirkonna omavalitsustes.

26. märtsil kell 16-18 toimub infopäev

Kõrvekülas Tartu vallamaja saalis
(Haava tn 6, Kõrveküla).
Infopäeva eesmärk:
■■ jagada infot TASi strateegia ja projektitoetuse
taotlemise võimaluste kohta Leader-meetmest;
■■ tutvustada TASi arendustegevusi;
■■ arutleda ja kaardistada piirkonna arenguvajadusi;
■■ nõustada juba konkreetse ideega projektitaotlejaid.
Infopäevale on oodatud ettevõtjate, MTÜde
eestvedajad, vallavalitsuste ja arendusorganisatsioonide töötajad ning teised piirkonna arengust
huvitatud inimesed.
Tartumaa Arendusseltsi strateegia ja meetmetega
saab tutvuda kodulehel www.tas.ee

Austusavaldus Eesti riigivanemale
Kaarel Eenpalule

1.

2.

3.
4.

1. Esineb Kõrveküla
Põhikooli poistekoor
2. Riigivanema
tütretütar Anne
Eenpalu suunas oma
sütitava sõnavõtu
eelkõige tänastele
noortele
3. Siseminister
Andres Anvelt
sõlmis riigivanema
fotoskultpuurile
kaela trikoloori
toonides salli
4. Austusavaldusel
osalenute ühispilt
Fotod: Tiit Helm

KAAREL EENPALU

(a-ni 1935 Karl August Einbund)
Sündis 28.05.1888 Palu talus, Kobratu
külas, Vesneri vallas Tartumaal
Suri 27.01.1942 Vjatka vangilaagris Kirovi
oblastis Venemaal
19.07.1932-01.11.1932 EV riigivanem
1919-1920 riigikontrolör
1920, 1921-1924 ja 1924-1926 siseminister, Eesti politsei rajaja
1926-1934 (vaheaegadega) III, IV ja V
riigikogu esimees
1934-1938 siseminister ja peaministri
asetäitja
1938-1939 peaminister
1919-1920 asutava kogu liige
1920-1934/1937 I-V riigikogu liige
1938-1940 riigivolikogu liige
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LÄHTE

EV 100 pidustused Lähte Ühisgümnaasiumis

1.

2.

1. Killuke algklasside
omaloodud muuseumist
2. Algklasside EV100
aastapäeva banketilaud
3. Tantsukava “Eesti
muld ja eesti süda”
4. Ühendkoor esitamas
isamaalisi laule
Fotod: Tiit Helm

4.

3.

EV100 pidustused Kiisupere lasteaias

LÄHTE KOOLI VILISTLASTE

PALLIMÄNGUDE
VÕISTLUSED
toimuvad 7. aprillil
Lähte spordihallis

3.
1.
4.
2.

10.30-11.00 kogunemine
11.00 avamine
11.15 võistluste algus
võrkpall I väljak
saalihoki II väljak (2 meest + 2 naist)
korvpall III väljak (mehed)
15.00 saun / autasustamine
Pidu jätkub fuajees – palume õhtuseks
ürituseks igal ühel kaasa võtta snäkk
ühisele laule. Kes sportimisest lõbu ei
tunne, liitub meiega saunas 
Kui hilined avamisele (registreerimine
kohapeal), helista Kaisa K. 55 672 032

1. Kiisupere president Johannes Visk kõnet pidamas
2. Rongkäik Lähte alevikus
3. Palju õnne, armas Eesti!
4. Tondu rühma lapsed esinemas tantsuga “Eesti kaart”

Tule ja veeda aega sõpradega!
KOHTUME TAAS
PALLIVÄLJAKUL!
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KÕRVEKÜLA
Kõrveküla lasteaed Päikeseratas tähistas
Eesti Vabariigi sajandat sünnipäeva
Marina, Anneken, Inna, Kerttu, Viivika, Tiina,
Kõrveküla lasteaia EV100 korraldusmeeskond. Fotod: Tiina Angerjärv
Tõusis päike,
algav päev avas pidupäevasaali.
Kuhu imetlema tuldi karget põhjatuule maali:
mustendava metsa kohal muinasjutuline sina,
päiksekiirtes helgib-kiiskab lume lumivalge
lina on täna Eesti sünnipäev!

Eesti sünnipäeva ürituste raames toimus Kõrveküla lasteaias mitmeid ettevõtmisi ja üritusi.
Et juubelit väärikalt tähistada, algasid ettevalmistused juba varakult.
Alates jaanuari keskpaigast värvisid lapsed
paberist nukke eesti rahvusvärvidesse ning

Vanade asjade näitus ehk muuseum

kaunistasid nendega lasteaia ruume. Koolieelikute rühmade lapsed külastasid maanaiste
seltsi Miina, kus Ingridi ja Meeli juhendamisel kooti üheskoos Eesti vaipa. Lasteaia saali
fuajees oli üles seatud vana aja asjade interaktiivne näitus.
Eesti 100 raames kogusime koostöös lasteaialaste vanematega Eestile kingitusena üle
100 kodumoosi ja kinkisime need suurenenud
Tartu valla Tabivere hooldekodule. Suur tänu
siinkohal lastele ja nende vanematele!
Eesti sünnipäeva üritused kulmineerusid pidulike aktustega. Nooremad lapsed tähista-

Maanaiste seltsi Miina abil valminud vaip

sid sünnipäeva koos Sipsikuga ja kinkisid
Eestile rahvuslikke laule ja tantse. Vanemad
lapsed mängisid Eesti auks telesaatest tuttavat, meeleolukat ning harivat Eesti mängu.
Koolieelikutest moodustati kolmeliikmelised meeskonnad, kes asusid mängima Eesti
mängu laste moodi. Teemavaldkondadeks
olid muusika, kodulugu ja loodus. Mängunuppudeks olid lapsed ning mängujuhiks ja
küsimuste esitajaks meie oma Gaute Kivistik
alias Tarmo. Küsimuste raames said kõik rühmad ka laulda ja tantsida. Üllatuskülalisena
osales peol maanaiste seltsi Miina poolt lapsi
vaibakudumisel juhendanud Ingrid ja andis
üle ka laste poolt kootud vaiba. Peo lõpetas
võimas ning meeliülendav regilaul. Peale
mängu saalis jätkus pidu rühmades, sest iga
rühm sai kaasa koti maitsemeele elamustega.
Eesti toidust olid esindatud Mõisapreili leib,
Balti kilud, Eesti või ja keedumunad.

Eesti mäng laste moodi

Terves kehas terve ja rõõmus Päikeseratta pere!
Kerttu Kelner, õpetaja
Kõrveküla lasteaias Päikeseratas toimus 22.0126.01 tervisenädal, mis kaasas nii suuri kui
väikeseid. Tervisenädala eesmärgiks oli liikuda
rohkem, pöörata rohkem tähelepanu tervislikule toidule ja vee joomisele ja muidugi tunda
sellest kõigest rõõmu.
Personal sai nädala jooksul teadmisi oma
keha koostisest ja sellest, milline on keha
treenituse tase ja millele peaks rohkem tähelepanu pöörama. Et parim rohi kõikide haiguste, väsimuse ja masenduse vastu on ikka
tantsimine, siis said osalejad tantsida õpetaja
Ülle juhendamisel. Lõõgastuda ja lõdvestada
peale tantsimist aitas liikumisõpetaja Sveta
oma massaažipallidega.
Ujumistreener Tiina selgitas välja, kes
meist on parimad ujujad või hoopis ulpijad.

Nii mõnigi pidi tunnistama, et ujumine polegi
nii kerge. Küll on hea, et meie lasteaia lapsed
omandavad ujumisoskuse juba lasteaias! Pilatese treeningu viis läbi Marju Asarov. Nädala
lõpetasime tervisest pakatava gurmeetoidu
maitsmise ja ka uute teadmistega tervislikust
toitumisest. Lapsed alustasid tervisenädalat
hommikuse virgutusvõimlemisega õues. Ka
said lapsed läbida seiklusraja, mis nõudis nii
osavust kui kiirust. Iga rühma poolt valmis
„100 vitamiini salat“ ning koostöös laste ja
lapsevanematega valmis raamat „Päikeseratta
100 tervislikku retsepti“.
Hea tervis saab alguse lapsepõlves, mil
laps omandab lihtsaid tõdesid tervise hoidmiseks. Selles osas on täiskasvanute eeskujul suur roll.

Näide tervislikust vitamiinipommist

Ühine virgutusvõimlemine lasteaia õuel
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NOORED

Lennukate noorte
lennukas päev Tallinnas

APRILL 2018 TABIVERE NOORTEKESKUSES
 29. märts kell 16 MÄRTSI SÜNNIPÄEVALASTE meelespidamine

Liia Kass, noorsootöötaja

 30. märts SULETUD
 2. aprill NALJAPÄEV anektootidega

1. märtsi varahommikul startisime Tartu, Luunja, Mehikoorma, Melliste
ja Võnnu noortega Tallinna poole. Plaan oli külastada Tallinna Lennujaama juhtimistorni, Magnetic MRO-d ja kohtuda lennujaama maapealse
meeskonnaga.
Juhtimistornis võttis meid vastu lennuakadeemia vilistlane, kes tutvustas lennujuhtide tööd ja viis meid üles torni seda tööd jälgima. Saime
näha lendudele maandumislubade andmist ja pingelist, aga huvitavat
töökeskkonda.
Magnetic MROs tegutsevad mehaanikud ja lennukite värvijad. Seisime
lennukite all ja saime lähedalt vaadata mootoreid. Tajusime, kui suured ja
võimsad on reisilennukid tegelikult. Maapealne meeskond sõidutas meid
mööda lennujaama platsi ringi ja tutvustas samuti oma tööd. Nende ülesandeks on reisijate vedu ja pagasi heaolu. Selle meeskonna kanda jääb ka
check-in'i tegemine.
Oli üks tegus ja tore päev! Noored jäid rahule ja õhtul peale seitset
jõudsimegi tagasi koju. Lennujaama elu tavaliselt nii lähedalt ei näe, aga
kõik väiksed lennundushuvilised saavad liituda lennuakadeemias tegutseva
koostöögrupi - Lennukate Noorte drooniringiga.
Lisainfo: Liia Kass, liia.kass@ntm.ee, +372 53664223

 4. aprill kell 15 KOKKAME hakkliha pirukaid
 12.-13. aprill SULETUD (oleme koolitusel)
 13. aprill ÖÖBIMINE noortekeskuses
7- 10 aastastele, vajalik lapsevanema nõusolek
 18. aprill kell 16 MEISTERDAME volbripäeva kaunistusi
 20. aprill kell 15 KOKKAME lasanjet
 23. aprill kell 17 JÜRIPÄEV
 27. aprill kell 16 APRILLI SÜNNIPÄEVALASTE meelespidamine
 30. aprill VOLBRITRALL KÕIGILE, toimub pargis,
noortekeskus SULETUD
NB! Rohkem infot sündmuste kohta noortekeskuse FB lehel
https://www.facebook.com/tabiverenoortekas/
Marianne 56 647 969 / Anne-Liis 53 021 020

Tegevusi rahastatakse haridus- ja teadusministri kinnitatud ning Eesti Noorsootöö
Keskuse poolt elluviidava ESF kaasrahastatud programmi „Tõrjutusriskis noorte
kaasamine ja noorte tööhõivevalmiduse parandamine” kirjeldatud tegevuste raames.

Politsei külastas Äksi noortekeskust
Kadri Kroonberg ja Argo Lääts, piirkonnapolitseinikud
Märtsikuu teisel päeval käisime külas Äksi noortekeskuse tegusatel lastel, kes soovisid teada, milline
on piirkonnapolitseiniku töö, ja võimalusel näha
meie töövahendeid. Kõige populaarsemaks osutusid
kuulivest ning käerauad. Viimaste kindel raudne
haare on isemoodi põnev kogemus lastele. Oma
tööst rääkides ei saanud me puudutamata jätta ka
pimedal ajal helkuri ning noorel jalgratturil jalgrattakiivri kandmise kohutust. Üheskoos lastega
kordasime ka üle, milline on tehniliselt korras
jalgratas. Kaasõpilasi respekteeriv käitumine, koolikiusamine ning varastamine olid samuti teemad,
mis arutelu alla sattusid. Kohtumise viimaseks
naelaks oli kriminalistikakohver, mida tutvustas
suurte kogemustega piirkonnapolitseinik Argo
Lääts. Väga põhjalikult näitas ta, kuidas saadakse
kätte näpu- ja käejälgi ning mismoodi võetakse
DNA-proovi inimese süljest. Täname küllakutse
eest MTÜ Noored Heade Mõtetega noorsootöötajat Liia Kassi ning Äksi noortekeskuse innukaid
koolilapsi, kes meid soojalt vastu võtsid.

Argo Lääts selgitas sõrmejälgede võtmist

Põnevaid jutte võib
kuulata ka mugavalt

Piirkonnapolitseiniku vastuvõtt toimub
Kõrveküla vallamajas eelneva kokkuleppe
alusel. Helistada numbril 53 496 317 –
Kadri Kroonberg

Just nii võetakse kahtlusalustelt DNA proovi
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LAEVA

Eesti Vabariigi
100 tähistamine
Laeva Põhikoolis
Nadežda Niklus, Laeva Põhikooli direktor

Laeva koolipere tähistas Eesti Vabariigi 100. sünniaastapäeva kontsertaktusega.
Sellel aastal toimus esmakordselt koolis "kätlemistseremoonia". Kooli direktor
ja õpilasesinduse president võtsid vastu kutsutud külalised, õpetajad ja õpilased.
Päevakohase kõne pidas õpilasesinduse president. Õpilased andsid meeleoluka kontserdi. Kooliperet oli tulnud tervitama ka Tartu vallavanem Jarno Laur.
Direktor tunnustas tublimaid tänukirjade, diplomite ja EV100 meenetega. EV
100. aastapäeva puhul said tänukirja ka paljud õpetajad pikaajalise töö eest Laeva
koolis. Pärast kontsertaktust mindi koos banketisaali, kus maitsti õpilaste tehtud
suupisteid. Tordimeistrite poolt olid kooliperele valmistatud ka pidupäevatordid.

Pilliring esinemas

Esineb I kooliastme tütarlaste tantsurühm

EV 100 pidulik kontsertaktus
Laeva kultuurimajas 24.02.2018
1.

2.
1. Piduliku koosviibimise
avas Laeva piirkonna
kultuurijuht Ilona
Piirimägi ning
muusikalise sissejuhatuse
tegi Väägvere pasunakoor
2. Aastapäevatervituse
edastab vallavolikogu
esimees Üllar Loks
3. Publiku meelt lahutas
tšellokvartett C-Jam

3.

4. Publik on haaratud
tšellokvarteti omanäolisest
etteastest

Fotod: Tiit Helm

4.
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LAEVA / TEATED

Laeva õpetajad kolleegidel külas
Nadežda Niklus, Laeva Põhikooli direktor
Kolmandal koolivaheajal tegid Laeva Põhikooli
õpetajad külaskäigu meie ühendvalla koolidesse. Tabivere koolis oli võimalus külastada
tunde. Koolijuht Piret Siivelt tutvustas koolis
hästi toimivat väärtuskasvatuse süsteemi ja
digiõppe võimalusi oma koolis.
Teel Maarja Magdaleena Põhikooli nautisime meie valla kaunist loodust. Enamik
meist oli siinkandis esimest korda. Koolimajas ootas meid direktor Ariana Rooba. Tut-

vusime kooli õppekeskkonna ja koolkodu
tingimustega. Meie õpetajad on tänulikud
lahke vastuvõtu eest.
Koolidel on tulevikus soov ühisteks ettevõtmisteks. 20. märtsil kohtutakse Lähte
Ühisgümnaasiumis „Parima praktika päeval“. Iga kooli töötoas saab valida meelepärase tegevuse.
Kogesime, et koolid täidavad kõik üht ja
sama ülesannet, kuid väga erinevas töökesk-

Laeva kooli õpetajad osalevad koolituspäeval
„Kolleegilt kolleegile“ oma majas

konnas. Oma kodukoolis Laevas tutvustasid
õpetajad sisekoolituspäeval üksteisele uue õpikäsituse võimaluste kasutamist õppetundides.

Rändnäitus
ET RADA EI ROHTUKS
Kõrveküla Raamatukogus
8.03-28.03.2018
2017. aasta suvel rändasid jutuvestja Piret Päär ja fotograaf Maarja Urb Eestimaal ringi ja kogusid mälestusi 20. sajandi jutuvestmise traditsiooni kohta. Näitusele on välja
nopitud vaid mõned mälestustekillukesed, mis ehk aitavad juhatada vaataja ja lugeja
tema oma mälumaastikule. Tore, kui sellest äratundmisest sünniks mõnus jutustamine
lähedaste seltsis või tekiks soov külastada oma suguvõsa vanasid, kinkida neile natuke
aega ja kuulata lugusid.
Lugu ootab rääkijat, rada kõndijat, siis pole kadumise-rohtumise ohtu.
Idee ja teostus - Piret Päär
Fotod - Maarja Urb
Kujundus - Kristi Kangilaski

PS! Näitus on lugemiseks,
seega – silmad kaasa!

Korraldajad: Rahvakultuuri Keskus, MTÜ Jutumaja. Toetajad: Kultuuriministeerium, Eesti Kultuurkapital

PILTUUDIS

11. märtsil Tallinnas Estonia kontserdisaalis toimunud Eesti puhkpilliorkestrite turniiril saavutas Väägvere pasunakoor B-kategoorias
kuld-diplomi ja II koha! Dirigeerisid Kersti Perandi ja Priit Sonn.
Õnnitleme!
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MAARJA-MAGDALEENA

Sada värssi Eestile
Maarja-Magdaleena Põhikooli juubelikingitus Eestile on õpilaste ja õpetajate ühistööna valminud
100-realine luuletus. Värsiridade esitähed moodustavad õnnesoovi meie kodumaale: „Johannes Voldemar
Veski nimeline Maarja-Magdaleena Põhikool soovib Eesti Vabariigile õnne sajandaks sünnipäevaks!”
Luuletuses räägitakse nii kodust, loodusest, haridusest, kultuurist kui ka ajaloost. Luuletus on
videona nähtav www.ev100.ee lehel. Kingituse filmimisel osalesid õpilased, õpetajad, kooli töötajad,
lapsevanemad ja head sõbrad – nii on iga loetud värsirida on omanäoline.
Kaunis, oma kodu meel, sadu aastaid kestku veel! Palju õnne, meie Eesti!

J älje iga lapse ellu jätab kodu.
O skusi sealt saab ta omajagu.
H oolivaks kasvatab mind paps,
A rmastust ju vajab iga laps.
N ii tasapisi saangi targemaks.
N aeratuse toob mu näole ruttu
E ma, kes mind paneb õhtul tuttu.
S osinal ta räägib muinasjuttu,
V ajun tema kaisus uneuttu.
O len kõige õnnelikum laps!
L on loomulikult lahe,
D on demokraatia,
E on ema,
M on maa,
A on armas,
R on riik,
V on vaba.
E on Eesti,
S on sada,
K on kalli!
I lveseid, hunte ja rebaseid,
N aaritsaid, nirke ja nugiseid.
I lusaid ja vabasid
M etsi ja rabasid.
E estile sini-must-valget värvi,
L oomi, linde, jõgesid, järvi.
I nimestele metsaradu,
N urmesid ja lumesadu.		
E nda pärgadesse rukkililli,		
M aikellukesi ja sinililli.
A inult aabitsast on vähe,
A lfabeedi saime pähe.
R ingi tunneme ja kuupi,
J oonestame hüperluupi.
A vatund kell üheksa,

M eile meeldib magada
A rvutiga hängime,
G loobusega mängime,
D iplomeid meil terve mägi.
A ina kasvab meie vägi.
L ustlikud lapsed õpivad tunnis,
E esti keelt ei õpi nad sunnis.
E makeeles on mul viis
N agu minu sõbralgi.
A jalugu, mata, eta P äevaplaanis seatud ritta.
Õ pikuid on palju meil,
H arjutusi tuhandeid.
I lusalt heliseb eesti keel,
K oolides kõlagu see veel ja veel.
O lümpiaadiks, referaadiks, kontroll
tööks ja eksamiks
O n meil arvutid nüüd abiks.
L astel üsna noores eas
S ajad tähekombinatsioonid peas.
O skustega eestlased leiutasid Skype`i,
O stsid selleks mälu - mitu terabaiti.
V ajalik on internet,
I nternetis etikett.
B est before - siin ei kehti,
E dukaks nii ennast tehti!
E stonia, Endla, Vanemuine,
S eal on kunst, mis pole puine.
T orupill ja parmupill,
I vo Linna ikka chill.
V udila on lähedal,
A TVga rallin seal.
B logis ringi kolan ma,
A asta emaks nii ei saa.

“R ehepapp” ning “Kevade”
I gavesti südames!
I seseisvus katki tehti
G lobaalses tuules karmis,
I meläbi taastati see
L auldes. Teletornis.
E esti rahva mälu pikk,
Õ nneks oli püsiv.
N õnda mälus Eesti lipp
N õuka-a’algi püsis.
E esti vaba rahvana
S iiski ennast säilitas.
A kadeemik meie koolist:
J ohannes Veski, Voldemar,
A ustust pälvis täielt koorilt.
N äiteks, mida tegi ta:
D irigeeris sõnaloomet
A avikuga vaieldes.
K ogus murdekeelest tooret,
S arnassõnu, termineid:
S idur, uluk, õisik, hagi olemata temata.
Ü ldse: moodsa kirjakeele pani
tema kehtima!
N õnda aastasadu veel
N oored meie kooliteel.
I nimlikkus, austus, hool,
P arim näide: meie kool!
Ä ge seltskond särasilmseid,
E esti oma eriilmseid.
V õimsalt hoides isamaad,
A rmastades emakeelt,
K aunist, oma kodu meelt,
S adu aastaid kestku veel!
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MAARJA-MAGDALEENA

Maarja-Magdaleenas tähistati Eestimaa juubelit
Jaanika Ojakõiv
Mõtlen täna sulle, kallis Eestimaa,
ei sind eal ma unustada saa.
Kui ka teed on teised jalge all,
kodu mõtted ikka palge all.
Eesti Vabariik nüüd 100 aastat vana,
selle tähistamisest sai meil kõigil tava.
Maarja-Magdaleenas kalliks peame kodumaad,
seda külla tulles näha saad.
17. veebruari kirkal talveõhtul oli MaarjaMagdaleena rahvamaja tuledesäras ning kaunilt
kaunistatud. Algamas oli Maarja-Magdaleena Maarahva Seltsi pidulik koosviibimine,
et tähistada väärikalt Eesti Vabariigi sajandat juubelit.
Vabariigi väärikat vanust oli üheskoos
tähistama tulnud ligi kuuskümmend seltsi
liiget ja külalist ning nagu ütleb laulusalm –
vallavanem kaasagagi palutud. Et tuju oleks
hea ja õhtu sujuks hästi, oli õhtut juhtima
palutud pikaajalise pulmaisa ja õhtujuhi kogemustega Heiki Sildnik ning tantsuks mängis
ansambel Randal.

Hetked Maarja-Magdaleena
Maarahva seltsi pidulikult
koosviibimiselt
Fotod: Jaanika Ojakõiv

Meeleolukas pidu algas seltsi juhatuse
esinaise Tiia Pärtelpoja ja vallavanema Jarno
Lauri tervituse ja vastuvõtuga. Tervitusjook
joodud ning peole algus tehtud, siirduti saali,
kus õhtuse rahvusliku meeleolu programmi
avas kaunites rukkililletikanditega kleitides
rahvamaja naisansambel sõnumiga “Mu kodu
– Eestimaa”. Selleks esitasid nad laulud “Mu
Eestimaa”, “Isade maa” ja “Väike maa”.
Vallavanem Jarno Laur tervitas pidulisi
tähtsa sündmuse puhul ja soovitas kõigil näha
suuri asju, mida me oleme oma rahva ja kogukonna heaks teinud, ning tõdes, et Tartu vallas
on Maarja-Magdaleena kogukond kindlasti
teistele eeskujuks, sest sellist ühtsust just igal
pool ei leia. „Me ei pea mõtlema, mis keegi
meist kuskil arvab, vaid peame olema uhked
ja rõõmsad, et meil ongi sellised rahvamajad
ja ansamblid ning kunstnikud,” ütles vallavanem oma sõnavõtus.
Eesti Vabariigi sajandale aastapäevale pühendatud õhtut sisustasid Betti Alveri ja Heiti
Talviku luuletuste viisistaja Jaanus Rooba ja
seltsi juhatuse liige Heli Täpsi, kes viisid kuu-

lajad eesti luule ja laulu kaudu jalutukäigule
läbi 100-aastase Eesti ajaloo.
Oma nägemust Eesti elust ja tegemistest
esitas läbi laulu ja luule noor ning energiline vabakutseline kunstnik, laulja ja muusik
Kristel Mägedi. Kristel ütleb enda kohta: „Vabakutseline see-teine-ja-kolmas. Teen kõiki
asju kordamööda ja korraga. Pigem korraga.”
Kristeli esitus oli ehe ja südamest tulev. Oli
näha, et kunstnik naudib oma esinemist ning
soovib oma mõtteid laulu kaudu edasi anda.
Ta käsitles päevakohaseid teemasid enda vaatenurgast, kuid meeldides vähem või rohkem
kuulajatele, pani ta siiski mõtlema Eesti elu
üle ning vaatama ennast ümbritsevat teisest
vaatenurgast.
Kokkuvõtteks viisid kõik esinejad vaatajaid-kuulajaid vähemal või rohkemal määral
ekslema Eestimaale, meie kodumaale, kes
jõudis väärikasse ikka.
Koosviibimisel olid omal kohal tervitused
ning tänamised. Maarja-Magdaleena Maarahva
Seltsi liikmeid peeti meeles Eesti Vabariik 100
sümboolika ja nimeliste kruusidega, millest

MAARJA-MAGDALEENA
nemad või nende järeltulijad saavad vähemalt
järgnevad 100 aastat kohvi või teed nautida.
Sellisel väärikal sündmusel tänati ka inimest, kes on Maarja-Magdaleena Maarahva
Seltsi vedanud juba 18 aastat. Seltsi eestvedajaks ja hingeks on kogu selle aja jooksul

olnud Tiia Pärtelpoeg, keda seltsi liikmed
riigi sajandal sünnipäeval omanäolise tänukirjaga tänasid.
Juba ajalooliselt Tartu valda kuulunud ja
nüüd taas kodutee jalge alla võtnud MaarjaMagdaleena on küll väike, kuid hingelt ja
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kultuuriliselt suur, sest siin on inimesed, kes
hoolivad, tegutsevad ning naudivad ühtset
kogukonda. Selliselt toimides elab meie kodumaa igavesti vabana ja teotahtelisena. Palju
õnne sulle, Eesti Vabariik!
Pidulisi tervitab
vallavanem
Jarno Laur
Fotod: Lille Loo

Esineb Maarja-Magdaleena naisansambel "Tormilind"

Laine Metsa
Olgu Su päevades päikesekulda,
Õhtutes tähtede hõbedat.

Olgu Su südames sügavat õnne,
Hinges kevade helendust!

Õnnitleme 85. juubeli puhul!
Kolleegid J.V.Veski nim MaarjaMagdaleena Põhikoolist

Ühispilt Maarja-Magdaleena kalmistul, kus toimus pärgade ja küünalde
asetamine Vabadussõja mälestussamba jalamile. Foto: Tiia Pärtelpoeg
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ÄKSI

Isamaalised laulud Jääaja Keskuses 24.02.2018
2.

1.

1. Äksi segakoor
2. Lähte naiskoor
3. Lähte naiskoori
kandleansambel
4. Esineb Mari-Liis Kirs
Fotod: Tiit Helm
3.
4.

LOOMADE
ELU ÖÖSEL
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TABIVERE

Tabivere Huvikool
Kokkuvõtte kohtumisest huvikooli juhataja Liia Koortsiga tegi Tiit Helm
Kuukirjas on aeg-ajalt saanud lugeda Tartu
Valla Muusikakooli ettevõtmistest ja tublidest noormuusikutest. Praeguseks on Tartu
valla huvikoolide nimistusse lisandunud veel
Tabiveres tegutsev huvikool.
Idee käivitada Tabiveres kohalik muusikakool küpses juba aastaid, kuid vahendite
puudumise tõttu see ei teostunud. Koostöös
Elleri kooli klaveriõpetaja Merle Kollomiga,
kes elas Tabiveres, õnnestus 1995. aastal
käivitada Heino Elleri nimelise Tartu muusikakooli Tabivere filiaal. Klaveri erialal asus
õppima 10 õpilast, keda juhendasid Elleri
kooli õpetajad. Professionaalsete juhendajate
käe alt on sirgunud ka kaks praegust huvikooli
õpetajat: klaveriõpetaja Tiina Tomingas ning
akordioni- ja lõõtspilliõpetaja Rauno Koorts.
Filiaalina korraldati vastuvõtukatsed ning
kontserdid Tartus, muusikakoolis. Paraku tuli
konkureerida võrdsetel alustel Tartu linna õpilastega, mistõttu olid Tabivere laste võimalused
üsna tagasihoidlikud. Seetõttu hakati tegema
ettevalmistusi muusikakooli toomiseks valla
haldusalasse. 2011. aastal õnnestuski toonase
vallavanema Aare Aunapi juhitud vallavalitsuse abil luua Tabivere vallas oma huvikool.
Praegu on huvikooli nimekirjas 68 õpilast. Erialade valik on aja jooksul laienenud.
Pillierialade, nagu klaver, kitarr, akordion,
lõõtspill, flööt, löökpillid kõrval õpetatakse veel ka laulu, tantsu ja kujutavat kunsti.
Huvikooli arendamisel on suurt tuge saadud
Tabivere vallalt. Näiteks on omavalitsus lisaks
õpetajate palgale rahaliselt toetanud ka tant-

sijate kostüümide valmistamist, et noored
saaks suurel tantsupeol osaleda.
Liia Koortsi sõnul on märgatavat abi saadud omavalitsustele huvihariduseks eraldatud
riiklikust lisarahastusest. Sellega on huvikool
lahendanud mitmed takistavad probleemid.
Näiteks saab nüüd tasuda bussitranspordi
eest, et Maarja-Magdaleena lapsed saaksid
peale koolitunde sõita Tabivere huvikooli
tundidesse ja õhtul uuesti tagasi koju. Projekti “Igal lapsel oma pill” raames on huvikooli õnnestunud nelja aasta jooksul soetada
mitmeid vajalikke instrumente. Üle-eelmisel
aastal osteti lõõtspill ning mullu lisandusid
pianiino, löökpillide komplekt, digiklaver ja
kitarr. Tänavu taotletakse tiibklaverit, mis
hakkaks seisma uues aulas. Projektikonkursi
“Varaait” kaudu on huvikool saanud vahendeid kunstiklassi toimimiseks.
Liia Koortsi sõnul sündis
tantsueriala idee
Tabivere valla 15.
aastapäeva tähistamisel, kui ta tegi
koostööd Ave Läänega, et lavastada
koos segakooriga muusikal. Ave
tantsuseade “Heinalised”, mis läks
esmaesitusele valla juubelil, jõuab
nüüdseks suurele

Tabivere Huvikooli õpetajad ja erialad
Tõnis Kirsipuu - löökpillid
Rauno Koorts - akordion, lõõtspill, solfedžo
Tiina Tomingas - klaver
Liia Koorts - flööt
Jelena Golub - klaver
Vladimir Kalpin - kitarr
Triin Saariste - solfedžo
Kadri Sanga - laul
Ave Lääne - tants
Virgilia Soosaar - kunst

tantsupeole. Kolmes esi vanusega rühmas
õpetatakse nn loovtantsu ning mullusel tantsupeol käidi esinemas lausa kahe rühmaga.
Samuti osaletakse võimlemispidudel.
Tartu Valla Muusikakooli Liia Koorts
segava konkurendina ei näe. Pigem ootab
ta kolleegidelt head partnerlust ning tihedat
koostööd, näiteks ühiselt organiseerida ülevallaline muusikaprojekt, sarnaselt kunagise
Tabivere vallapäevaga. Hästi on huvikoolil
laabunud koostöö ka Laeva piirkonnaga.
Tulevikuplaanidest on muidugi keeruline
rääkida, kuna esmalt tuleb ära oodata, mis
saab Tabivere koolihoonetest. Ometi ei ole
Liia Koorts veel maha matnud mõtet pargis
seisva kivihoone hõivamisest ning näiteks
tehnikaringi käivitamisest. Selleks oleks aga
vaja leida tõeline entusiast ja eestvedaja ning
siis leitakse ka ruumid ja vahendeid.
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1.

EV 100
kontsertaktus
Tabivere
rahvamajas
2.

24. veebruaril toimus Tabivere rahvamajas
pidulik kontsertaktus Eesti Vabariik 100, kus
pidupäevatervitustega esinesid vallavanem Jarno Laur ja vallavolikogu esimees Üllar Loks.
Kontserdi peaesinejaks oli Jaan Sööt ning
imelisele sündmusele aitasid kaasa MaarjaMagdaleena segakoor, meesansambel Mehed
Mandrilt ja Tabivere Huvikooli laululapsed.
Suure panuse andis õhtujuht Kaarel Kristofer Kerge.

4.

3.

1. Maarja-Magdaleena segakoor ja Tabivere
Huvikooli laululapsed
2. Jarno Laur ja Tarmo Raudsepp
3. Meesansambel Mehed Mandrilt
4. Kaarel Kristofer Kerge
Fotod: Merike Rekor

VII Tartumaa Kapellide Päev „Eesti 100 PilliLugu“
14.04.2018 * kell 17.00 * Tabivere rahvamajas

Rahvapidu rahvaliku
muusikaga!


 Lauake kata end
Seltskonnatantsud ja -laulud

Tule pidutsema ja nautima Tartumaa kapellide etteasteid!
TASUTA

*

Lisainfo ja laudade broneerimine: 504 4479/5855 2765 Triinu

Teadaanne!

Volbriöö nõidade pidu Tabivere pargis
, 58 55 2765

Ansamblid TABILES ja SINGAPUR
Naudime suurt lõkkeõhtut ja vahvaid mänge! Pidu tervele perele!
Pilet 5 eurot, kõikidele põhikoolilastele tasuta.
Täpsem info Tabivere rahvamaja Facebooki lehel ja kodulehel tabikas.ee
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Kuidas Kuukiri näpud liimiseks sai
Tiit Helm
Et aimu saada, kuidas huvikoolis kunstiõpetus
toimib, liitusin ühel kargel novembripäeval
Tabivere koolimaja keldris toimetavate nobenäppudega. Leian keldriateljee ukselt kaks
särasilmset ja naerust perenaist, Virgylia ja
Kristiina, kes alustuseks mulle kuuma teed
pakuvad ning seejärel töölaua juurde kutsuvad. Laua ümber askeldab umbes kümmekond
eri vanuses põlletatud kunstihuvilist. Nende
vahel toimetab asjalikul moel juhendaja Irina
Jelagina, kes tõstab laudadele kõikvõimalikke
materjale ja töövahendeid. Selgub, et täna on
teemasid lausa kaks. Osavamatele meisterdajatele pakutakse välja scrapbook-tehnikat ning
teistele mixed media stiilis jõululaterna kaunistamist. Saan minagi endale kaitsva põlle,
(hetkel veel ilmetu) laterna, pintslid ning virna sätendavaid ja sädelevaid ilustusi. Kuulan
juhendajat, kes iga nobenäpu juures peatub
ning püüdlikult töövõtteid selgitab, ning asun
tööle. Minu suureks üllatuseks polegi meie
tänane juhendaja diplomeeritud kunstnik,
vaid hoopis koolitatud meditsiiniõde, kes
on oma kire leidnud kunstilises isetegemises
ning keda vaata ei riigi parimaks miksimise ja
scrapbook-kunstnikuks võiks pidada.
Küll on diplomeeritud kunstnik minu
võõrustaja Virgylia Soosaar, alias Viki, kes
minu kõrval usinasti oma järjekordset külalisteraamatut meisterdama on asunud. Liimistevärviste näppudega ilu luues laseme ka jutul
joosta. Kuulen, et Viki on õppinud papi- ja
köitekunstnikuks, kuid aegade jooksul otsinud ennast ka teiste loominguliste vormide
kaudu. Üheks atraktiivseks harrastuseks on
Vikile saanud portselanimaal. Vaadates neid
paljusid pintsli alt tulnud kruuse ja taldrikuid, tahaks mitmeid neist küll neid pigem
karikatuurideks või šaržideks nimetada. Vaimukate inim- ja loomakarakteritega kaunistatud tassid-taldrikud on saanud paljudele
ihaldatud kinkeobjektiks. Jõulukingituste tellimusi esitati kunstnikule sellisel arvul, et läks
keeruliseks need enne jõule valmis maalida.
Oma loomingu ja oskuste tutvustamiseks on
Virgylia koos abikaasaga välja andnud kaks
käsiraamatut „Köitev köitmine“ ja “Raamideta papimaailm”. Et raamatutesse kvaliteetseid fotosid saada, hakkas ta arendama oma
fotograafioskusi ning praegugi on fotograafia
üks tema paljudest meelisaladest. Kui mõne

oskuse õpetamisel on oma oskustest väheks
jäänud, on Viki põnevaid külalisjuhendajaid
appi kutsunud ning siis kõrvuti õpilastega ka
ise uusi ja huvitavaid tehnikaid õppinud. Virgylia loomingut saab imetleda veebiaadresilt
www.vikipesa.ee.
Märkan töötoa seinu katvatel riiulitel põnevaid nii päris valmis kui veel viimistlemist
ootavaid kunstiteoseid, millest minu hinnangul üliägeda väljanäituse saaks kokku panna,
et teisedki saaks imetleda, milliseid kunstiliike
üleüldse olemas on, millest paljud meist midagi ei tea. Riiulitelt libiseb pilk toimekatele
naabritele, et neilt veidi ka oma jõululaterna
kujundamiseks ideid saada. Õnneks pole selles
klassis naabrite pealt “spikerdamine” keelatud.
Jätkame juttu Virgyliaga.
Virgylia leiab, et põhikooli lõpetamisel
pole lastel veel kuigi head ettekujutust, millega nad elus tegeleda tahaksid. Ja kui siis
gümnaasiumis jätkamine sobivaks ei osutu,
puuduvad noortel sageli reaalsed kogemused
ja arusaamine, mida erinevad tööd, sealhulgas ka käelised tegevused, endast kujutavad.
Sestap on koos rahvamajaga korraldatud mitmeid meisterdamise töötubasid. Kogemus oli
julgustav, sest tegelikult on väga palju andekaid lapsi, kes veel oma oskusi avastanud
pole. Seepärast tulebki anda lastele erinevaid
võimalusi ja suunata neid rohkem käelisele
tegevusele, midagi meisterdama, remontima,
ehitama, leiab Virgylia.
2012. aastal kolis nobenäppude kunstiklass Tabivere kooli keldrikorrusele, kus kunstitegevusteks avar ateljee-töötuba sisustati.
Mullu aga õnnestus huvikoolis ühe varalise
hanke projektiga soetada töövahendid ka puidutöödeks ning käima lükati puidutööring.
Seni on huvilised saanud tegutseda vaid üks
kord nädalas, kuid järgmisel õppeaastal võiks
lisanduda järgmine klass ning kolme aastaga
võiks jõuda kolme tunnini nädalas. Oskused
tulevad harjutades ning õnneks on ameteid,
kus osavate kätega mehi-naisi väga vajatakse.
Vestlustuhinas, endalegi märkamatult, olen
hakkama saanud seniolematuga, päris oma
miksitud jõululaternaga, mis hiljem ka mu
pereliikmete hulgas tunnustust leidis. Tänan
juhendajat ja võõrustajaid ning lahkun taas
ühe kogemuse võtta rikkamana.

Novembris kunstiklassi külastades võis Viki
kunstiklassi õpetajana rahul olla, et ruumipuudus kunstitegemisi ei kimbuta. Pooltühja
koolimaja keldrikorrusel oli piisavalt ruume
nii töökodade kui ladude tarvis. Paraku, suheldes Virgyliaga veebruaris, selgus, et peatselt algavad ümberehitustööd on kunsti- ja
tööõpetuse arendamise hoopis nukramasse
seisu lükanud. Kurvastuseks tuleb mõnedest
kasutuses olevatest pindadest loobuda ning
mitmed senised tegevusalad programmist välja
jätta. Tuleb piirduda vähem ruumi nõudvate
tegevustega. Kuidas laheneb ruumiküsimus
uues koolimajas, selgub muidugi alles mõne
aja pärast.

Näide scrapbook tehnikast

Näide maalitud nõudest:
lastevanemate tellitud kingitus Lähte
ÜG muusikaõpetajatele
Fotod Virg ylia Soosaare erakogust
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EV 100. aastapäeva tähistamine
Tabivere Põhikoolis
22. veebruaril
toimus koolis
kontsert „Sajand
Eesti muusikas
koos Birgitiga”

“Laulukarusselli” piirkondlik
eelvoor LAULUPÄRLIKE
Tabivere rahvamajas toimub “Laulukarusselli” piirkondlik
eelvoor 26. aprillil. Järgmisel aastal toimub järjekordne ETV
“Laulukarussell” ja siiani on Tartu maakonnal olnud osalejate
valimine tekkepõhine. Alates sellest aastast alustatakse traditsiooniga, kus korraldatakse üle-tartumaaline lauluvõistlus (seda
ka “Laulukarusselli”-välisel aastal), mis koosneb kahest osast:
1) piirkondlik – valitakse välja oma vanusegrupi 2 parimat,
kes esindavad oma piirkonda lõppvõitlusel. Piirkonnad on Elva
vald, Kambja vald, Kastre vald, Luunja vald, Nõo vald, Peipsiääre vald, Tartu vald.
2) Lõppvõistlus “Tartumaa laululaps” 2018 – osaleb igas
vanuserühmas 7x2=14 lauljat. Kokku osaleb võistlusel 56
solisti. Tartu linn teeb oma lõppvõistluse eraldi.
Sel aastal on oodata osalejaid tervest Tartu vallast. Lõppvõistluse “Tartumaa laululaps” lõppvoor toimub 19. mail 2018 ja
piirkondlik 26. aprillil 2018 Tabivere rahvamajas.
Lp koolid, lasteaiad, huvikoolid - ootame osalejate nimekirja hiljemalt 16.04.2018
E-postiga: triinu@tabikas.ee või tel 50 44 479 Triinu Täpsi

23. veebruaril toimus
etendus „Sada aastat
Eesti ajalugu – väärtused
ja värvid“. Etenduses
osalesid kõik õpilased ja
õpetajad.

I grupp - 3-7aastased
II grupp - 8-10aastased
III grupp - 11-13aastased
IV grupp - 14-16aastased puudub küll “Laulukarusselli”
väljund, aga ei ole välistatud, et edaspidi võib lisanduda veel
üks vanusekategooria.

Fotod: Piret Siivelt

Kellaaeg ja täpsem info lähiajal.

Selgusid Tabivere piirkonna XIII talimängude võitjad
Toomas Rosenberg, mängude peakorraldaja
Tabivere piirkonna XIII talimängud jätkusid juba talvisemate aladega III etapil, mis
viidi läbi 17. veebruaril Tabiveres. Viimasel
etapil selgusid paremad suusatajad, tõukekelgutajad ja mälumängijad. Suusatati Tabivere pargis 1-kilomeetrilisel ja nooremad
lapsed 500-meetrilisel rajal, mille valmistas
ette Tartu valla rajamasin. Neid suusaradasid kasutavad Tabivere Põhikooli õpilased
kehalise kasvatuse tundides ja ka kohalikud
suusahuvilised. Tänusõnad rajameister Jaanus
Robile. Talimängude suusavõistlustel osales
kokku 45 võistlejat.
5-8-aastastest poistest olid tublimad suusatajad Tormi Lill vallavolikogu võistkonnast

ja tütarlastest Loore Metsoja Tabivere Põhikooli võistkonnast. 9-11-aastaste vanuseklassi võistluse võitis tütarlastest Tuuli Lill
vallavolikogu võistkonnast ning poistest Artur Kaasik MTÜ Loomemõis võistkonnast.
12-15-aastaste vanuseklassis olid tublimad
tütarlastest Teele Lill ja poistest Karl Kristjan Robi vallavolikogu võistkonnast. Meeste
2 kilomeetri distantsil saavutas esikoha Aivar
Lankov ning meesveteranidest Rein Jõeveer,
mõlemad esindasid Tabivere Põhikooli võistkonda. Naiste 1 kilomeetri suusatamises oli
edukaim Grete Almre Maarja-Magdaleena
Põhikooli võistkonnast ning naisveteranidest
Janika Lill vallavolikogu võistkonnast. Võist-

kondlikult olid suusatamises kolm paremat
võistkonda Vallavolikogu, Tabivere Põhikool
ja MTÜ Loomemõis.

Mälumäng
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Tõukekelgutamine toimus Tabivere Põhikooli
esisel teel. Start anti paarikaupa ning võisteldi
samades vanuseklassides nagu suusatamises.
Tütarlaste vanuseklasside võitjad olid Loore
Metsoja Tabivere Põhikooli, Viktoria Kovbasnjuk Tabivere aleviku ja Karmeli Kaasik
MTÜ Loomemõis võistkonnast. Poistest olid
paremad kelgutajad Gennet Raudsepp OÜ
Äksi Puhkemaja, Artur Kaasik MTÜ Loomemõis ja Karl Kristjan Robi vallavolikogu
võistkonnast. Meestest võitis esikoha Meelis
Padar ning naistest Marju Soikonen, mõlemad MTÜ Loomemõis võistkonnast. Meesveteranidest saavutas esikoha Rein Jõeveer ja
naisveteranidest Kairit Vassil, mõlemad Tabivere Põhikooli võistkonnast. Võistkondlikult
saavutas tõukekelgutamises esikoha Tabivere
Põhikooli võistkond MTÜ Loomemõis ja
vallavolikogu võistkonna ees.
Talimängude viimasel alal mälumängus
osales 10 võistkonda. Mälumäng koosnes 30
küsimusest, millest 20 sporditeemalist ja 10
variast. Talimängude mälumängu võitis ülekaalukalt 48 punktiga Maarja-Magdaleena
Põhikooli võistkond koosseisus Lauri Naber,
Ariana Rooba, Ago Vahtra, Jaanus Rooba ja
Uku-Mart Rooba. Teise koha saavutas Vallavolikogu I võistkond 39 punktiga ning
kolmanda koha Maarja-Magdaleena küla
võistkond 36 punktiga.
Suusatamise, sisekergejõustiku ja kuue
parema spordiala põhjal reastusid võistkonnad järgmiselt:

I koht Tabivere Põhikool
112 punkti
(osales 10 spordialal, 29 võistlejat)
II koht MTÜ Loomemõis
94
(9 spordiala, 21 võistlejat)
III koht Vallavolikogu
93
(9 spordiala, 12 võistlejat)
4. koht OÜ Äksi Puhkemaja
82
(10 spordiala, 9 võistlejat)
5. koht Maarja-Magdaleena küla
79
(8 spordiala, 15 võistlejat)
6. koht Vallavalitsus
75
(8 spordiala, 8 võistlejat)
7. koht OÜ Same
65
(6 spordiala, 14 võistlejat)
8. koht MTÜ Juula Küla Heaks
61
(7 spordiala, 14 võistlejat)
9. koht Tabivere alevik
54
(6 spordiala, 10 võistlejat)
10. koht Maarja-Magdaleena Põhikool 42
(5 spordiala, 11 võistlejat)
11. koht OÜ Baltic Connexions
28
(3 spordiala, 1 võistleja)
12. koht Koogi Külaselts
25
(4 spordiala, 4 võistlejat)
13. koht Tabivere Lasteaed
11
(2 spordiala, 3 võistlejat)
Kokku osales Tabivere piirkonna XIII talimängudel 151 võistlejat ning osaluskordi oli 401.
Osavõtjad spordialade kaupa: kergejõustikus 72, nooleviskes 70, tõukekelgutamises 52,
laskmises 47, suusatamises 45, mälumängus
45, koroonas 22, kabes 18, paarisvõrkpallis
16 ning lauatennises 15 osalejat.

Tabivere piirkonna XIII talimänge toetasid
Tartu vald, Eesti Kultuurkapital ja Tartumaa Spordiliit, võistlused korraldas Tabivere
Rahvaspordiklubi. Suur tänu vabatahtlikele
kohtunikele!

Võidukas Tabivere Põhikooli võistkond
Tõukekelguvõistlus

Suusatamine Tabivere pargis.
Fotod: Toomas Rosenberg

Virgo Adusoo võitis Eesti meistritiitli käimises
Toomas Rosenberg, Tartu valla spordijuht
Virgo Adusoo on Tartu vallas Tabiveres asuva Bruno Junki Käimisklubi sportlane, kes
võitis 17.-18.veebruaril Tallinnas Lasnamäe
kergejõustikuhallis toimunud Eesti talvistel
meistrivõistlustel kergejõustikus meeste 5000
meetri käimise ajaga 23.16,66. See oli Tartu
Ülikooli kliinikumis töötava 32-aastase Virgo
Adusoo esimene Eesti meistritiitel käimises.
Varasematel aastatel oli ta võitnud Eesti meistrivõistlustelt 6 hõbe- ja 13 pronksmedalit
erinevatelt käimisdistantsidelt. U23 vanuseklassis on ta võitnud 6 Eesti meistritiitlit ning
U20 vanuseklassis 1 hõbemedali.

Virgo on pärit Koerust ning alustas treeninguid kooli kehalise kasvatuse õpetaja Toomas
Aani treeninggrupis, saavutades edu keskmaajooksus. Pärast Koeru Keskkooli lõpetamist
asus ta õppima Tartu Meditsiinikooli ning
otsustas alustada käimistreeningutega treener
Toomas Rosenbergi juhendamisel. Rahvusvahelistel võistlustel on ta osalenud Euroopa
käimise karikavõistlustel Lemingtonis 2007.
aastal, kus saavutas 20 kilomeetri distantsil
52. koha ja 2017 aastal Podebradys samal
distantsil 58. koha.
Virgo Adusoo võitis Eesti meistritiitli käimises
Foto: Marko Mumm
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Seeniormehed tähistasid klubi
üldkogul Eesti 100. aastapäeva
Tekst ja fotod Rein Parm, meesteklubi liige
Üldkogu avasõnavõtus andis klubi president Kalev Jahnson ülevaate Eesti Vabariigi
juubelikuu tähistamiseks korraldatud sündmustest. Kodukotuse EV 100 pidu toimus
juba 10. veebruaril Salme tänava koolimajas,
kus Tartu linnapea Urmas Klaas tunnustas tänukirjaga aktiivsemaid eakaid. 20. veebruaril
tähistati juubeliaastapäeva vabariikliku võistkondliku boolinguvõistlusega, millest võtsid
osa ka Tallinna-Haabersti linnaosa, Viimsi,
Tähtvere Päevakeskuse, Tartu Spordiveteranide Klubi, Tartu linnavalitsuse, Seeniormeeste
klubi ja Kodukotuse 2 võistkonda. Parimaks
osutus Viimsi Bowlingu Klubi. Võistluste
vanuselt väärikaima osavõtja tunnuse pälvis
85-aastane Hanno Selg Tartu seeniormeeste
klubist ja noorima osavõtjana märgiti ära Raili
Metsala Tartu linnavalitsusest.
Samaaegselt klubi üldkogu toimumisega
jagas EV president Kersti Kaljulaid Narvas
teenetemärke. Teiste hulgas pälvis Riigivapi
V klassi teenetemärgi Tartu seeniormeeste
klubi liige, vabadusvõitleja Jüri Pertelmann.
Üldkogul osalenuid tervitas Tartu linna
abilinnapea Tiia Teppan ning tänas neid in-

Juubilarid Rein Külm (vasakul) ja
Vladimir Leiman

Esinevad Salome tantsijad

nustava eeskuju eest. Linnavalitsuse nimel
kutsus ta kõiki eakaid 14. märtsil ERM-i tähistama Eesti Vabariigi juubelit. Südamlikud
tervitused edastas klubilistele Tartu Herbert
Masingu kooli I klassi õpilane Trevor Tahu
koos õpetaja Taimi Kurega, keda hiljem võis
näha esinemas ka tantsugrupi Salome koosseisus. Tantsugrupi tervituse edastas Erika Maasik
ning seejärel esitasid Salome tantsijad hoogsa tantsukava. Et tänada klubi aktiivsemaid
mehi, andis Kodukotuse juhataja Malle Salk
paljudele meestele üle tänukirja ja raamatu
,,Mu meelen kuldne Kodukotus“.
Meesteklubi president Kalev Jahnson edastas veebruarikuu sünnipäevapoistele õnnitluskaardid. Kuldse Oscari kujukesega avaldati erilist tunnustust 85 aasta juubeli puhul
Vladimir Leimanile ning 75 aasta juubeli
puhul Rein Külmale. Kõlasid sünnipäevalaulud, õnnitlused ja terviseklaaside kõlin
ning ühiselt maitsti suupisteid. Tantsugrupp
Salome eestvedamisel viidi tantsupõrandale
ka seeniorklubi mehed. Hoogne pidu meeldis
kõigile. Elagu Eesti!!!

Jüri Pertmann, Riigivapi V kl teenetemärgi laureaat
Tartu seeniormeeste klubi esindus
EV 100 boolingutrniiril

Seeniormeeste klubi
üritused aprillikuul
■■ Kodukotus töötab E, T, K, N kell 1015.30, R kell 10-14.
■■ 3. aprill algusega kell 12.00 toimub
Kodukotuse saalis naljapidu.
■■ 6. aprillil võtame osa ülemaailmse terviseaasta tähistamisest, boolinguturniirist
Tallinnas Rocca Al Mare klubis.
■■ 16. aprill kell 11 külastame AHHAA
keskust (sooduspääsmetega).
■■ 18. aprillil algusega kell 12.00 toimub
üldkogu. Kavas teated, ettekanded,
kokkuvõte mälumängust ning
sünnipäevade tähistamine: Paul
Leppoja 83; Rein Pihl 82; Tarmo
Kerstna 81; Vello Jakobson 77;
Heiki Vinn 76; Hans Niilus 76; Vello
Kaik 76; Rein Kask 73; Vladimir
Šokman 70; Aavo Vinogradov 69,
lisaks eelmistelt üldkogudelt puudunud
sünnipäevapoisid.
■■ 25. aprillil algusega kell 12 toimub
vestlusring kultuuri, spordi ja tehnika
teemadel.
■■ Rivitantsutrennid kolmapäeviti kell
10.00 ja reedeti kell 12.00.
■■ 5. ja 19. aprillil meesansambli lauluproovid kell 12 ja laulukoor Ehavalgus kell 13.
■■ Tervisevõimlemine esmaspäeviti ja neljapäeviti kell 12.
■■ Välialadest harrastame talisuplust,
diskgolf ’i, orienteerumist ja petanki.
■■ Sisealadest harrastame boolingut, noolemängu, piljardit, koroonat, lauatennist,
malet, kabet ja bridži.
■■ Tantsuõhtud kuu 2. ja 4. pühapäeval
ATLANTISES (tantsuklubis SHATE)
kell 16.
Huvi korral võtke ühendust klubi
juhatusega telefonil 502 4575
või e-postiga
seeniormehed@gmail.com

TAGAKÜLG

MÄRTSIKUU
JUUBILARID*
90
85

ELLA AAVIK

27.03.1928

TAMARA LAISK
05.03.1933
SILVIA KAROLIN
06.03.1933
LAINE METSA
17.03.1933
JOHANNES LAANSALU 17.03.1933

PETER JOACHIM FRIEDRICH
80
		
03.03.1938

75

70

65

60

OSVALD KONZON
SIRJE KALLAVUS
JUHAN TENNOSAAR
EINO-KAAREL ORG
JAAN TRUUTS
URVE KUUL

12.03.1938
13.03.1938
21.03.1938
23.03.1938
24.03.1938
30.03.1938

TIINA KÄBI
KERSTI HUBEL
MELITA PENIJÄINEN
HELLE-KAJA SILD
ENE HANSEN
EHA OJASTE
JÜRI SEPP

05.03.1943
06.03.1943
11.03.1943
19.03.1943
26.03.1943
28.03.1943
28.03.1943

LEMBIT PUURITS
05.03.1948
VELLO NURMSALU
05.03.1948
PARFIRI ILJIN
08.03.1948
HELVE SPIEGEL
08.03.1948
HELGI REHK
13.03.1948
HELGI KERGE
17.03.1948
LEMBIT KRUUS
22.03.1948
MAIRE KUUSK
24.03.1948
RAIMOND JOHANSON 31.03.1948
HELLE REINBERG
MILIITA REINING
LEA TOIVONEN
EHTE MASSAKAS
ASTA URM
URMAS JÕGI
SIRJE JUUS

01.03.1953
12.03.1953
15.03.1953
18.03.1953
24.03.1953
24.03.1953
31.03.1953

TIIT KOSE
IVAN YAROSHEVICH
JUTA MÄESEPP
MAIRE VARRIK
LJUBOV GARMAŠ
ENDLA KOOL
HELI KRAM
VIIVI KÄGRA
ANDRES VISNAPUU
ENDEL RAIDMA

01.03.1958
01.03.1958
07.03.1958
07.03.1958
10.03.1958
12.03.1958
14.03.1958
18.03.1958
19.03.1958
21.03.1958

SÜNDISID
MIKE REMBEL
MIA-LISANNE KIRSS
HUGO REBASE
JARKO SAKS
TREVOR PARVEI
GRETHEL ANISOVETS
DEREC NAIGLA
LOORE PÕDER
LAURA REBASE

25.01.2018
25.01.2018
26.01.2018
01.02.2018
02.02.2018
08.02.2018
21.02.2018
23.02.2018
25.02.2018

MÄLESTAME
ENDEL LIPING
24.08.1934-14.02.2018
ENDLA VESI
10.05.1925-14.02.2018
MEETA SAAG
14.12.1921-15.02.2018
KÜLLI TUVI
10.11.1952 -16.02.2018
AARE KUUSISTE
22.04.1937-17.02.2018
LEA MILLER
23.09.1948-17.02.2018

KUULUTUSED
Saadjärve AO Tabiveres soovib leida
puhkuste asendajat alates aprillikuust
kuni septembri lõpuni. Töö graafiku alusel. Sooviavaldus koos lühikese iseloomustusega palun saata aadressil: saadjarve@jmy.ee
Õunapuude lõikus. Tel 5394 2369
Köögiviljatalu Saadjärve ääres müüb toidukartulit "Laura" 0.3 EUR/kg. Alates 25
kg kohaletoimetamine Tartu valla piires
tasuta. Tel 507 9686
info@voorepealse.ee
Rendin/ostan aiamaa Tabiveres.
Tel 5854 7663
Kutsume lapsi liituma 16. märtsist alustanud tasuta robootikaringiga.
Tegutsemiskoht Nõmmiku 6, Vahi alevik,
Tartu vald, Tartumaa.
Täpsem info telefonil 5557 1224.
NutiLabor Nutikas Laps robootikaring
kohtub reedeti
kell 17.15-18.00 (5-9 a.)
juhendaja Tiina Arras
kell 17.30-19.00 (9-15 a.)
juhendaja Raivo Arras

HELLE PALK
30.11.1948-21.02.2018
HEIKI RAAG
31.12.1959-25.02.2018
MARET VIHTOL
29.10.1936-26.02.2018

TEADAANNE
21. aprillil algusega kell 11.00 toimub
Maarja-Magdaleena rahvamajas

KABETURNIIR.

Info tel. 58 144 839 Vello.

HELLE PALK

Südamlik kaastunne Eelikale ja
Mallarile lastega
ema, ämma ja vanaema surma puhul

Veste, Endla, Laine!
Säragu teil kuldne päike,
paitagu teid pehme tuul.
Ärgu aastad tuju viigu,
süda olgu ikka noor!

Veski tee majade 1, 4, 6 elanikud.

* Andmed on saadud rahvastikuregistrist. Vigade
esinemise korral daatumites toimetus vabandab ning
soovitab kontrollida andmeid rahvastikuregistris.

Palju õnne!

Maarja-Magdaleena Maarahva Selts

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

