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LK 10

Raadi lasteaed sai
nurgakivi

LK 13-14
Tartu vald omavalitsuste
suvemängudel

LK 15
LK 6-9
Esimene koolipäev Tartu vallas

Edukat alanud
kooliaastat!

Sel aastal alustas Tartu valla messe klassi läks tänavu 125
viies koolis kooliteed kokku pisikest koolijütsi. Tarkust ja
1170 usinat õpilast. Neist esi- jõudu uueks õppeaastaks!

Millise piirkonna noored
õppisid ettevõtlust?

LK 16

Seniormeeste
sügishooaja algus

SISUJUHT

“Septembri kuus, kõik on uus!” Nii
kõlab rahvasuus teada-tuntud tarkus.
Seda võib öelda ka Kuukirja kohta,
mida hetkel käes hoiad. Muudatusi on
palju ja tuleb kindlasti ka järgmistes
numbrites.
Tänased muudatused on need,
mida saab silmaga näha ja käega katsuda. Kõiki ette lugema ei hakka, sest
siis on avastamisrõõm suurem!
Paar päeva on juba vallalehel ka
oma Facebooki leht - Tartu Valla Kuukiri, kuhu jooksvalt postitan lehega
seotud vajalikku infot ja ka valla uudiseid, ning pilte üritustest. Ootan teid
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kõiki selle grupiga liituma, et olla vallas toimuvaga kursis, ning saada infot
esimesena!
Minu suurimaks sooviks on kaasata vallalehe tegemistesse veel rohkem
lugejaid, kirjutajaid ja valla elanikke.
Mõtteid kuidas seda teha on mitmeid,
kuid võtame asja rahulikult ja alustame hetkel vaid ühest. Kasutan ära võimalust kutsuda kõiki valla kodanikke
toimetusele saatma vallas tehtud fotosid loodusest. Olgu need linnud või
lilled, päikesetõusud või -loojangud.
Kõik mis tundub ilus ja eriline on oodatud. Kindlalt saan lubada, et parimad pildid saavad ka lehte lisatud.
Et elanikud ka ise saaksid oma arvamuse sekks öelda, riputan need üles
ka Facebooki lehe seinale, kus igaüks
saab meeldivaimad välja valida.
Kui õnnestub kokku saada piisav
arv pilte ja kõik kulgeb nii nagu olen
plaaninud, siis tuleb sellest pildivalikust valla kalender. Aga see võibolla
on hetkel veel liiga suur unistus.
Pildid palun saata toimetuse aadressil tvkuukiri@gmail.com. Tänan
teid juba ette!
Kindlasti paljud teist sooviksid
kuulda ka paar sõna uue toimetaja
kohta. Olen Äksi alevikus elanud 4
aastat. Praegu veel olen hariduselt
arvutigraafik ja tegelenud selle ame-

Väljaandja: Tartu Vallavalitsus ja Volikogu
Toimetaja: Katrin Sisask
Tel. 5627 0280
e-mail tvkuukiri@gmail.com
Küljendus: Katrin Sisask
Trükk:

AS Ecoprint

Tartu Valla Kuukiri ilmub tasuta.
Kuukirja saab elektrooniliselt lugeda valla
koduleheküljel aadressilt:
tartuvald.ee/tartu-valla-kuukiri

tiga juba aastast 2005, mil alustasin
õpinguid Tallinna Polütehnikumis.
See amet ilmselt seletab ka seda, miks
teen ka kujunduse Kuukirjale ise.
Teine haridus on mul hetkel omandamisel. Õpin Räpina Aianduskoolis
Tekstiilkäsitöö erialal. Käsitöö on üks
minu hobidest olnud juba aastaid. Tänaseks veidi rohkem kui aasta jagu
olen juhendanud ka käsitöö õpitubasid Tartus AV Ilustuudios. Sellest kevadest lisandus teinegi koht - Õhina
Õpituba Kõrvekülas.
Oma elus olen tänaseks punktis kus
otsin uusi väljakutseid. Kuukirja toimetaja ametikoht võiks kindlasti olla
just selline asi millega proovi teha. Põnevust ja uusi tutvusi toob see kindlasti kuhjaga.
Olen omal nahal juba ka tundnud
milline kohustus ja vastutus see on.
Esimene leht oli tõeline proovikivi,
nüüd aga on see valmis ja võin asuda
järgmist tegema. Annan kindlasti endast kõik, et teha seda tööd kogu oma
hinge ja armastusega ja tänan valda
ning lugejaid selle suure usalduse
eest.
Meeldivale ja pikale koostööle lootma
jäädes,
Katrin Sisask
Tartu Valla Kuukirja toimetaja

 Kui sul on õnnestunud jäädvustada ilus foto Tartu
vallas, saada see toimetusele! Valime koos välja
parimad ja avaldame lehes!
 Kutsun üles kõiki valla elanikke teavitama toimetust,
kui Kuukiri sinu postkasti ei jõua. Vallaleht on
tasuta kõigile ja peab jõudma igasse postkasti!
 Toimetus ootab vihjeid ettevõtlikest inimestest ja
nende ettevõtmistest, et nendest üks tore lugu
kirjutada!
 Järgmises Kuukirjas avaldatavaid kaaskirju ja
reklaame ootan 7. oktoobrini. Kui sul on soov
saata midagi hiljem, palun anna teada ja broneerin
lehes koha.
 Jälgi Kuukirja tegemisi ka Facebookis:
Tartu Valla Kuukiri
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Kokkuvõte vallavolikogu istungist 28.06.2018
Kokkuvõtte istungist tegi Katrin Sisask
Va l l av o l i k o g u i s t u n g t o imus 28.06.2018 Kõrvekülas. Istungist võttis osa 2 3 vol i ko gu l i i get , puudus 2 vol i kogu
liiget (Margus Pärsik ja Mart Toots).
Istungit juhatas volikogu esimees
Üllar Loks. Käsitlemisele tuli 15 päevapunkti.
1. Kodanikualgatuse projekti tutvustus „Kalevipoeg kivi viskamas“
Teemat tutvustasid Silvia Anton
ja Ain Laas. Projekti idee on F. R.
Kreutzwaldi kultuuripärandi rahvuseepose „Kalevipoeg“ jäädvustamine
Eesti kultuuri ajalukku. Selleks soovib MTÜ „Kalevipoeg kivi viskamas“
püstitada Äksi alevikku Saadjärve
äärde Kalevipoja monumentaalskulptuuri. Selleks on neil vaja, et vald eraldaks MTÜ-le monumendialuse maa
Saadjärve-äärsele vabale krundile.
Volikogu otsustas suunata antud
teema komisjonidele arutamiseks.
2. Võimaliku asukohana Tartu
valda puidu rafineerimistehase
(tselluloositehase) rajamisega mittenõustumine
Antud eelnõu on jätk volikogu poolt
korra vastu võetud samasisulisele otsusele. Vahepeal on investorid välja
öelnud täpsema asukoha Tartu valla
territooriumil ja inimesed Tabiveres
on korraldanud ühiskondliku algatamise korras allkirjade kogumise.
Volikogu otsustas kõigi kohal olnud
23 liikme poolthäälega võtta vastu
otsus võimaliku asukohana Tartu valda
puidu rafineerimistehase (tselluloositehase) rajamisega mittenõustumine.
3. Tartu valla hallatavate haridusasutuste arengukava koostamise
kord
Määrus sätestab Tar tu va llavalitsuse hallatavate asutuste arengukavade koostamise, muutmise ja
kinnitamise põhimõtted ja korra.
Määrus hõlmab Tartu valla munitsipaallasteasutusi koolieelse lasteasutuse seaduse tähenduses ja
munitsipaalkoole põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse tähenduses.
Kõik kohal olnud 23 volikogu liiget
on poolt Tartu valla hallatavate haridusasutuste arengukava koostamise
kord määrusena vastu võtta.

4. Laste ja perede komisjoni põhimäärus
Laste ja perede komisjon on Tartu
vallavalitsuse juurde lastega seotud
küsimuste lahendamiseks moodustatud alaline nõuandev komisjon.
Tehti ettepanek ettekirjutuse tegemiseks lapsevanemale või hooldajale.
Otsus edastatakse lapse esindajale
vastavalt haldusmenetluse seadusele.
Kõik kohal olnud 23 volikogu liiget
on poolt, et teha ettepanek ettekirjutuse tegemiseks lapsevanemale või
hooldajale. Otsustatati, et otsus edastatakse kindlasti tähtkirjaga ja see
tagab, et otsus jõuab õige adressaadini
ja komisjon saab ülevaate, et otsus on
tõesti kätte saadud.
Volikogu otsustas kõigi kohal olnud
23 liikme poolthäälega võtta vastu
otsus, et laste ja perede komisjoni põhimäärus koos parandusega määrusena vastu võtta.
5. Revisjonikomisjoni akti kinnitamine
Revisjonikomisjon toetab Laeva,
Piirissaare ja Tabivere valla ning Tartu
valla konsolideerimisgrupi 2017. aasta
auditeeritud majandusaastaaruannete
kinnitamist.
Kõik kohal olnud 23 volikogu liiget
on poolt võtta vastu otsus revisjonikomisjoni akt kinnitada.
6. Majandusaasta aruannete kinnitamine (Laeva, Tabivere, Piirissaare
ja Tartu valla konsolideerimisgrupp)
Kõik kohal olnud 23 volikogu liiget
olid poolt võtta vastu otsus majandusaa st a a r ua n nete k i n n it a m isek s
(Laeva, Tabivere, Piirissaare ja Tartu
valla konsolideerimisgrupp).
7. Vallavara omandamine (Kiili)
Tartu Vallavalitsusele on esitatud
avaldus, mille kohaselt soovitakse tasuta anda Tartu valla omandisse Tartu
vallas Vahi alevikus asuvad Kuldvihma
puiestee, Viirpuu tänava, Toompihlaka
tänava, Leetpõõsa tänava ja Lodjapuu
tänavate maaüksused.
Kõik 23 kohal olnud volikogu liiget
on poolt, et vallavara omandamine otsusena vastu võtta.
8. Vallavara omandamine (Linnupesa
tänav)
OÜ Apollon esitas Tartu valla-

valitsusele avalduse, mille kohaselt ta
soovib müüa Tartu valla omandisse
Tartu vallas Kõrveküla alevikus asuva
Linnupesa tänava.
Volikogu otsustas kõigi kohal olnud
23 liikme poolthäälega võtta vastu
otsus vallavara omandamine otsusena vastu võtta.
9. Reaalservituudi seadmine Diislijaama kinnistule
Tila külas asuva Papi kinnisasja
omanik on esitanud Tartu vallavalitsusele avalduse juurdepääsuservituudi seadmiseks Papi kinnisasja kasuks
Tartu vallale kuuluvale Diislijaama
kinnistule. Diislijaama kinnistul puudub vajalik nõuetele vastav juurdepääsutee. Valitseva kinnisasja ehk Papi
kinnisasja omanikul tuleb nõuetele
vastav tee ise rajada. Vald ei võta kohustust rajada juurdepääsutee. Juurdepääsuservituut seatakse tähtajalisena, 20 aastaks.
Kõik kohal olnud 23 volikogu liiget
on poolt, et reaalservituudi seadmine
Diislijaama kinnistule otsusena vastu
võtta.
10. AS Dentes kasuks seatud isikliku
kasutusõiguse üleandmine Amme
Park OÜ-le
Tabivere vallavolikogu 25.08.2009
otsuse alusel seati isiklik kasutusõigus 50 aastaks AS Dentes kasuks. AS
Dentes esitas taotluse anda tema kasuks seatud isikliku kasutusõigus üle
tema tütarettevõttele Amme Park OÜ.
Taotluses soovitakse anda isiklik kasutusõigus Amme Park OÜ-le samadel
tingimustel, millistel oli seatud isiklik kasutusõigus AS Dentes kasuks.
Amme Park OÜ jätkaks isikliku kasutusõiguse realiseerimist ja rajaks avaliku puhkeala teenindamiseks vajalikud ehitised. Isikliku kasutusõiguse
tähtaega ei soovita muuta.
Kõik kohal olnud 23 volikogu liiget
on poolt, et AS Dentes kasuks seatud
isikliku kasutusõiguse üleandmine
Amme Park OÜ-le tuleb otsusena vastu võtta.
11. Tartu valla jäätmekava 2018-2023
koostamise algatamine
Kõik kohal olnud 23 volikogu liiget
on poolt, et Tartu valla jäätmekava
2018-2023 koostamise algatamine otsusena vastu võtta.

VALLA INFO

4

12. Tartu valla ühisveevärgi ja
-kanalisatsiooni arendamise kava
2019-2031 koostamise algatamine
Volikogu otsustas kõigi kohal olnud
23 liikme poolthäälega võtta vastu otsus, et Tartu valla ühisveevärgi
ja -kanalisatsiooni arendamise kava
2019-2031 koostamise algatamine otsusena vastu võtta.

3) arengukava ja investeeringute
arutelu. Kõik volikogu ja vallavalitsuse liikmed on oodatud üldkogule.
Volikogu otsustas kõigi kohal olnud
23 liikme poolthäälega võtta vastubotsus, et päevakorra täiendus eelnõusse sisse viia ja et Piirissaare saare
üldkogu kokkukutsumine koos täiendusega otsusena vastu võtta.

13. Piirissaare saare üldkogu kokkukutsumine
Valla põhimäärusest ja püsiasustusega väikesaarte seadusest tuleb
välja, et volikogu peab kokku kutsuma
saare üldkogu. Vallavalitsus teeb ettepaneku see kokku kutsuda 18.08.2018
kell 11.00 endise Piirissaare vallamaja
juures. Samal ajal toimuvad ka Piirissaare
päevad. Pandi paika päevakord:
1) saarevanema valimine;
2) saarevahi konkursi tingimuste
arutelu;

14. Revisjonikomisjoni 2018. aasta
tööplaani muutmine
Saadjärve SA revisjonikontroll on
veninud. Tehti ümaralauakohtumine,
aga kahjuks ei saanud Saadjärve SA
juhatuse liige sellest osa võtta. On tekkinud palju küsimusi. Seoses sellega
viiakse revisjonikomisjoni 2018. aasta tööplaani III ja IV kvartalisse sisse
muudatus.
Kõik kohal olnud 23 volikogu liiget
on poolt, et revisjonikomisjoni 2018.
aasta tööplaani muudatus vastu võtta.

15. Informatsioon. Kohapeal algatatud küsimused. Vaba arutelu:
- kiirusepiirangud valla territooriumil;
- volikogu eelarve ülekulu (järgmisel
volikogu istungil annab volikogu
esimees vastuse);
- Äksi aleviku jalgpalliplats;
- kultuuritöötajate ja noorsootöötajate
teema;
- eelarve täitmine;
- lisaeelarve.

Volikogu istungite materjalid on
ava likult kättesaadavad veebis:
http://tartuvald.ee/et/volikogu-istungite-materjalis
Juulis volikogu istungit ei toimunud, järgmine istung oli augustis.

Kokkuvõte vallavolikogu istungist 16.08.2018
Kokkuvõtte istungist tegi Katrin Sisask
Vo l i k o g u i s t u n g l e i d i s a s e t
16.08.2018 vallamaja volikogu saalis
Kõrvekülas. Istungist võttis osa 21
volikogu liiget ja puudus 4 volikogu
liiget (Liia Kass, Vahur Kerge, Vahur
Poolak ja Mart Toots). Istungit juhatas volikogu esimees Üllar Loks. Käsitlemisele tuli 4 päevapunkti.
1. Tartu valla arengukava 2018-2030
projekti heakskiitmine ja avalikule
väljapanekule suunamine
Avaliku väljapaneku kestuseks on
20.08. – 05.09.2018 ja kohaks Tartu
valla veebileht. Avalik arutelu võiks
toimuda 07.09.2018, kui vallavalitsus
saab kaks päeva peale avaliku arutelu
lõppu koondit teha ja peale seda läheb
protsess volikogule ning nad saavad
ettepanekuid teha.
Toimub ka arengukava avalik arutelu suuremates keskustes. Kõigil elanikel on võimalik arutelul osaleda ja
teha ettepankuid arengukava osas.
Volikogu otsustas kõigi kohal olnud
21 liikme poolthäälega võtta vastu otsus projekt koos parandustega suunatakse avalikule väljapanekule.

2. Toolamaa külas asuva Kuusikumäe maaüksuse detailplaneeringu
kehtestamine
Volikogu otsustas kõigi kohal olnud
21 liikme poolthäälega võtta otsus
vastu.
3. Saadjärve külas asuvate Lõhe ja
Ulme maaüksuste detailplaneeringute kehtestamine
Volikogu otsustas kõigi kohal olnud
21 liikme poolthäälega võtta otsus
vastu.
4. Saadjärve külas asuvate Siia ja Lesta
maaüksuste detailplaneeringute
kehtestamine
Volikogu otsustas kõigi kohal olnud
21 liikme poolthäälega võtta otsus
vastu.
5. Informatsioon. Kohapeal algatatud
küsimused. Vaba arutelu.
-kodanikualgatuseprojekt„Kalevipoeg
kivi viskamas“
Arengukomisjon teeb ettepaneku
vallavalitsusele pakkuda võimalikule

monumendile võimalikud asukohad
Saadjärve ümbruses, Äksi alevikus
(3-5 kohta). Komisjon ei toeta monumendialuse maa jaoks kasutusõiguse
seadmist kolmandate isikute kasuks.
Majanduskomisjon teeb ettepaneku
MTÜ-l koos valla arhitektidega leida
kuju paigutamiseks sobivaim asukoht.
- riigiabi andmise analüüs
Hääletusele pannakse majanduskomisjoni ettepanek, et SA Saadjärve esitaks tegevuskava volikogule järgmisel
istungil. Hääletamiselt taandasid end
2 liiget, poolt on 16 ja erapooletuid 3.
Revisjonikomisjon märgib, et SA
Saadjärve revisjoni läbiviimine pole
veel lõpetatud. Volikogu hääletas eelmisel istungil selle poolt, et kontroll
SA Saadjärves jätkuks.

Volikogu istungite materjalid on
avalikult kättesaadavad veebis:
http://tartuvald.ee/et/volikogu-istungite-materjalis
Järgmine volikogu istung toimub
27.09.2018.
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Üheksas piirkonnas toimusid rahvakoosolekud
Katrin Sisask
16. augustil kiitis volikogu heaks
Tartu valla arengukava 2018-2030
projekti ning suunas selle avalikule
väljapanekule. 20. augustist kuni
5. septembrini oli kõigil vallakodanikel võimalus teha valla arengukavasse ettepanekuid ja täiendusi.
Avaliku väljapaneku kestel toimusid eri valla piirkondades rahvakoosolekud, mille eesmärk oli tutvustada
Tartu valla arengukava ja eelarvestrateegia läbiviimise protsessi ning arutada kohalike elanikega nende piirkonna peamisi probleeme.
Rahvakoosolekud toimusid
27. augustil Laeva Kultuurimajas
28. augustil Maarja-Magdaleena
rahvamajas
29. augustil Lähtel Sootaga Maanaiste Seltsi majas
30. augustil Tabivere Põhikoolis
3. septembril Tammistu mõisaküünis
4. septembril Äksi Jääaja keskuse
seminariruumis
5. septembril Raadi lastehoius
6. septembril Vedu raamatukogus
7. septembril Vasula Mõisatallis

Rahvakoosolekutel tulid peale piirkondlike murede üldiselt jutuks ka
mõned kogu valla probleemid. Näiteks
ei saa olla kogu vallal ühtset eesmärki, kuna vallas on piirkondi, mis kasvavad nii kiirelt, et vaevu jõuab neile
pakkuda kõiki vajalikke teenuseid,
aga on ka piirkondi, kus on ainult vananev elanikkond, või piirkonnad,
mis on olnud stabiilsed pikalt ja ilmselt selliseks ka jäävad. Seega tuleb iga
piirkonda vaadelda eraldi.
Räägiti ka eelarvestrateegiast. Vald
on teinud kolm suurt investeeringut:
Raadi piirkonda ehitatav lasteaed
Ripsik, Tabivere Põhikooli uue hoone
ehitamine ja Kõrveküla Põhikooli suurendamine.
A rengukava koosta mine a lgas
22. märtsil, mil koostati 6 töörühma
vastavalt valdkondadele:
-hariduse ja noorsootöö töörühm
-sotsiaalhoolekande ja tervishoiu
töörühm
-elukeskkonna ja infrastruktuuri
töörühm
-ettevõtluse ja turismi töörühm
-kultuuri, spordi ja kogukondliku

arengu töörühm
-haldusjuhtimise ja koostöö
töörühm
Iga töörühm pidas 1-2 koosolekut.
Esimeste koosolekutega algatati valdkondade hetkeseisu ja arenguvajaduste analüüside koostamine. Teise ringi
koosolekutel kirjeldati arengueesmärgid koos nende saavutamiseks vajalike tegevustega. Need koosolekud olid
avalikud kõikidele ja vallakodanikke
teavitati neist valla veebis sündmuste
rubriigis. Koosolekud toimusid vahemikus 11.-14. juunini.
Eraldi toimus Vahi piirkonna arendusteemaline koosolek 6. juunil ning
Piirissaare arenguvajadusi arutati
Piirissaare päevade ajal 18. augustil.
Saadud sisendi põhjal koostati juulikuu jooksul arengukava esimene versioon, mille vallavalitsus 2. augustil
volikogu komisjonidesse aruteluks
saatis. 16. augustil otsustas volikogu
arengukava esimese versiooni ettepanekute kogumiseks avalikule väljapanekule panna. Paralleelselt valmib
ka valla eelarvestrateegia neljaks aastaks.

Elukohaandmed tasub rahvastikuregistris
hoida täpsetena
Et mitte ilma jääda avalikest teenustest, tasub kohalikule omavalitsusele oma täpsed elukohaandmed
esitada kõigil neil, kelle andmed
praegu on vaid omavalitsuse täpsusega (puudub küla või tänav, majavõi korterinumber).
Uuel aastal jõustub rahvastikuregistri seaduse muudatus, mille tulemusena jäävad rahvastikuregistris
tühjaks nende inimeste elukoha andmed, kes pärast kolimist pole oma
elukoha andmeid uuendanud ja kelle
puhul eelmise korteri või maja omanik on palunud nad enda juurest välja registreerida. Selle tulemusena on
inimese elukoht praegu linna või valla täpsusega. „Soovitame kõigil, keda
muudatus puudutab, esitada esimesel
võimalusel oma täpsed elukohaandmed omavalitsusele. Andmete muutmist ei tasu jätta viimasele hetkele,

sest muidu võib jaanuaris tabada halb
üllatus, kus inimene jääb ilma elukohaga seotud avalikest teenustest nagu
lasteaiakoht, juhiloa pikendamine
vms,“ ütleb siseministeeriumi rahvastiku toimingute osakonna juhataja
Enel Pungas. Siseministeerium saatis
aprillis kõikidele neile, kes sihtgruppi
kuuluvad ja kelle meiliaadress on rahvastikuregistris olemas, ka kirjaliku
teavituse. Kordusteavitus on plaanis
sügisel. Samas sihtgrupist ligi kolmandiku meiliaadresse rahvastikuregistris ei ole.
Oma elukoha saab registreerida
paari minutiga eesti.ee veebilehel, või
võib ka pöörduda kohalikku omavalitsusse nii isiklikult, posti kui e-posti
teel. Täna kehtiva seaduse kohaselt on
inimesel kohustus oma elukoha andmeid uuendada 30 päeva jooksul alates uude elukohta elama asumisest,

Palun hoia
oma elukohaandmed
täpsed!
Foto autor: Kerli Sosi

Kui Teie elukoht rahvastikuregistris ei ole täpne (puudu on
küla või tänav, maja- või korterinumber), kuna olete kolinud
ja eelmise kodu omanik on taotlenud Teie aadressi
muutmist, jäävad 2019. aastast registris Teie elukohaandmed tühjaks. Nii võite ilma jääda avalikest teenustest.
Oma andmeid saate kontrollida ja täpsed andmed esitada
riigiportaalis eesti.ee või elukohajärgses omavalitsuses.

uuest aastast on see tähtaeg 14 päeva.
kui inimese elukoht on registreeritud
õigele aadressile saan kohalik omavalitsus talle pakkuda paremaid teenuseid, kooli- ja lasteaiakohti jne.
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Uus kooliaasta Tartu vallas tõi eelmisest
rohkem õpilasi
Katrin Sisask
Sel aastal alustas Tartu valla viies
koolis kooliteed kokku 1170 usinat
õpilast. Neist esimesse klassi läks
tänavu 125 pisikest koolijütsi.
Valla ainsas gümnaasiumis Lähte
Ühisgümnaasiumis õpib sel aastal 517
õpilast ning esimesi klasse tavapäraselt kaks, kuhu läks 34 õpilast.

Tartu linnale lähimas Kõrveküla
Põhikoolis alustas tänavu kooliteed
404 last ning esimesse klassi võeti
vastu kolm paralleeli, kokku 61 õpilast.
Tabivere koolis alustas õpinguid
kokku 130, neist esimeses klassis 16
õpilast. J. V. Veski nimelises Maarja- Magdaleena Põhikoolis aga 72 last,
kellest esimeses klassis on sel õppe-

aastal 7.
Väikseimas koolis, Laeva Põhikoolis alustas õpinguid 46 õpilast, kellest
7 alustas kooliteed esimeses klassis.
Kui küsin koolidelt, kas sel aastal oli
rohkem lapsi, kui eelmisel, on vastus
kõigil ühine jah, välja arvatud Tabivere Põhikoolil, kus jäi õpilaste koguarv
samaks.

Foto: Neeme Aria
Lähte Ühisgümnaasium, 1. A klass

Foto: Neeme Aria
Lähte Ühisgümnaasium, 1. B klass
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Foto: 8. klassi õpilane
Kõrveküla Põhikool, 1. A klass

Foto: 8. klassi õpilane
Kõrveküla Põhikool, 1. B klass

Foto: 8. klassi õpilane
Kõrveküla Põhikool, 1. C klass
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Foto: Kadi Kesa
Tabivere Põhikool, 1. klass

Foto: Egle Lellep
J. V. Veski nimline Maarja-Magdaleena Põhikool 1. klass

Foto: Kalju Tisler
Laeva Põhikool, 1. klass
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Õpetaja amet väärib tunnustamist
Katrin Sisask
Augustis potsatas toimetuse meilile üks kiri Innove kommunikatsioonipartnerilt Kristi Kirsbergilt
ettepanekuga avaldada üks lugu
septembri Kuukirjas, et õpetaja
ametit tunnustada. Loo tingimuseks oli, et see õpetaja on oma tööd
koolis sel õppeaastal alustanud.
Eesmärgiks õpetajaid järjest enam
meediapilti tuua, nende tööst rääkida ja ametit selle vääriliselt tunnustada. Ja miks mitte siis seda
traditsiooni jätkata ning igal aastal ühest õpetajast septembri Kuukirjas väike lugu kirjutada. Õpetaja amet on kindlasti tunnustamist
ja esile tõstmist väärt!

Va l itu k s osutus Lä ht e Ü h i sgümnaasiumis tööd alustav inglise
keele õpetaja Liidia Varrik (27). Kohtusime Liidiaga tema uues klassiruumis 3. septembri lõunal. Kui selle
kogu Eestile tähtsa päeva hommikul
kattis Tartumaad sügisene paks udu,
siis lõunaks olid lood juba teistsugused ning päike oli pilve tagant välja
pugenud.
Liidia, rääkige endast ja sellest,
kuidas sai teist õpetaja.
Õpetaja teed alustasin tegelikult
kogemata. Lapsena ma sellest ametist ei unistanud, kartsin, et see on
väga raske ja ma ei saa hakkama.
Kuid peale inglise keele ja kirjanduse bakalaureusekraadi saamist asusin tööle keeltekoolis Dialoog ja mulle seal väga meeldis. Lisaks tegelesin
ka lasteaias inglise keele huviringi
läbiviimisega. Sain endalegi ootama-

tult hästi hakkama ja sealt see õpetaja ameti pisik külge tuligi.
Kaua olete õpetaja olnud?
Neli aastat kokku, nüüd algab viies.
Milline õpetaja te olete?
Ega ma veel päris täpselt ei tea,
milline olen 9.-12. klassi õpilastega.
Olen senini põhiliselt tegelenud väikestega ja nendega on veidi teine asi.
Arvan, et olen mõistev aga mingil
määral range. Kui õpilane pingutab,
siis kindlasti annan talle võimalusi.
Mis on õpetaja töö juures kõige
tähtsam?
Saavutada areng igas õpilases.
Mõnel tekib see kiiremini, teisel aeglasemalt. Põhiline on see, et alla ei
tohi anda. See kehtib nii õpetaja kui
ka õpilase kohta.
Kelleks sa lapsena saada tahtsid?
Miks?
Kõigeks ja kõigiks. Kord tahtsin
olla autojuht nagu isa, siis jälle müüja nagu ema. Päris väiksena mäletan,
et tahtsin käia tööl seal, kus on raamatud, olla näiteks raamatukoguhoidja. Ma armastan lugemist ja raamatuid. Nii mõtlesingi, et siis saan
olla päevad läbi raamatute keskel.
Praegu kahjuks ei ole lugemiseks
enam väga aega jäänud, kuid 1-2 raamatut kuus ikka loen.
Kunagi oli mul suur unistus hakata ilukirjandust tõlkima. Mõtlesin,
et lõpetan kooli ära ja lähen tööle
tõlkebüroosse. Kahjuks aga sellist
sorti ilukirjandust, nagu mina tõlkida tahtsin, tuli ette harva. Näiteks tehnilisi tekste tõlkida on minu

Foto: Katrin Sisask
Liidia Varrik oma uues inglise keele klassis

jaoks üsna üksluine. Ka oli mul raske
tõlkida reklaame, mis on väga kiitleva sõnastusega. Kippusin ülemäära
hõiskavaid tekste väikse sarkasminoodiga tõlkima.
Mille järgi valisid selle kooli?
Ma usun, et siin on vanemate õpilastega alustamiseks väga hea keskkond. See kool on sõbralik ja avar, ei
peleta kohe ära.
Mida soovid õpilastele ja nende vanematele algavaks kooliaastaks?
Endale?
Esimese mõttena tuleb pähe kannatlikkust. Tegelikult ka avatud
meelt.
Endale soovin julgust, see on küll
minu sees olemas, aga eks iga uus asi
on ikka veidi hirmutav. Loodan, et
praegu on noored mõistvad – minu
kogemus nende nahas olles oli üsna
rahulik.

Infoks bussiga sõitjale!
Alates 01.07.2018 kehtib MTÜ
Tartumaa Ühistranspordikeskuse
poolt korraldatavatel Tartu maakonna bussiliinidel piletihind null
eurot.
Tasuta bussi tunned ära selle järgi,
et busside elektroonilistel tabloodel,
mis asuvad bussi ees ja küljel, on pärast marsruudi kuvamist kiri TASUTA
või on bussi aknal silt TASUTA.
Sõita saab juba varem kasutuses

olnud ühiskaartidega, millel on valideerimis võimalus. Vajadusel saab
ühiskaardi osta bussijuhilt või ühiskaardi müügipunktidest. Ühiskaardi hinnaks on 2 €. Täiendavalt raha
ühiskaardile laadida ei ole vaja, kui te
ei soovi sõita sama kaardiga kohtades,
kus tasuta transport ei kehti.
Bussi sisenedes tuleb ühiskaart
valideerida bussijuhi juures olevas
validaatoris ning öelda bussijuhile
sihtkoht. Ühiskaardi valideerimata

jätmine võrdub piletita sõiduga ning
on karistatav kuni 10 trahviühikuga.
Eesti erinevad ühiskaardid on ristkasutuses. Tähelepanelik peab olema erinevate linnade ja maakondade
osas, sest igal pool ei ole ühistransport tasuta!

Muutunud on ka bussiliinide
graafikud!
Täpsem info: peatus.ee lehel!
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Kust see laps need laulud võtab?
Tekst ja foto: Gaidy Tuul, Nublu õpetaja, Tabivere lasteaed
Tabivere lasteaia eelmise õppeaasta moto „Mina olen eeskuju“ kandis
terve õppeaasta hulga heategudest
tulenevaid vilju, mida kinnitasime
saalis olevale õunapuule.
Uhkusega võime riputada puule
erilise ja punavalt küpse õuna tekstiga
„Nublu rühm tänab südamest lapsevanemaid rühma remondi eest“. Vabatahtlikest koosnev lapsevanemate
seltskond, kes algatab ja teostab, kes
soovib luua paremat keskkonda, kellel
on selleks jõudu tegevust vedavatele
algatajatele kasvõi emotsionaalseltki
õla alla panemisega, on väga eriline ja
väga suurt tunnustust väärt. Eriline
tänu Hanno Laineveele ja Urmo Sorgale,
kes kõige enam oma aega ja energiat
panustasid. Suur tänu!
Nublud tänavad kõiki oma emasid-

isasid, kes te meie rühma uueks tegemisele appi tõttasite. Väikesed Nublud
on õnnelikud lapsed, kelle lapsevanemad on oma lastele tõeliseks eeskujuks abikäe pakkumises.
Nõnda on meie lasteaia uue aasta
moto „Kust see laps need laulud võtab?“ saanud juba suurepärase vas-

tuse. Rühma selle aasta motoks on ei
miski muu kui „Heategu ei roosteta“.
Nublud on õnnelikud ja tänulikud,
leides eeskujudelt ideid uuteks ja toredateks tegemisteks, sest Nublu on
tragi, armas ja abivalmis ja selle rühma laps võtab need laulud parimatelt
meie seast.

Raadi lasteaed sai lõpuks nurgakivi
Tekst ja fotod: Katrin Sisask
7. septembril sai nurgakivi kaua
oodatud Raadi lasteaed Ripsik.
Algselt oli plaanitud lasteaed avada juba sel sügisel, kuid nüüd on
see terviseametiga peetud vaidluste tõttu aasta võrra edasi nihkunud.
Tartu vald laseb Ripsiku lasteaia
ehitada Vahi alevikku aadressile
Mõisatamme 30. Sellesse mahub kuus
rühma – kohti on 144 lapsele.
Valla soov oli Vahi aleviku lasteaia ehitamist alustada juba eelmisel

aastal, kuid terviseamet leidis mitmeid põhjuseid, miks ehitus tuleks
peatada. Suurimaks probleemiks pidas terviseamet oma hinnangul liiga
mürarikast piirkonda. Möödasõitvad
autod tekitaksid heitgaase ja vibratsiooni. Teise probleemina toodi välja,
et umbes pool kavandatava lasteaia
territooriumist asus maantee kaitsevööndis, mis on mõeldud teehoiu
korraldamiseks ja liiklusohutuse
tagamiseks. Seetõttu pidi vald jätma
oma plaanid pooleli ja kiiresti otsima
teise koha maanteest eemal.

Vallavanem Jarno Laur kõnet pidamas

Tänaseks on lasteaed aga lõpuks
saanud kaua oodatud nurgakivi ja
ehitaja soov on töödega kiiresti edasi liikuda. Praegu on lasteaiast näha
küll alles piirjooned, aga detsembriks
tahetakse paigaldada soojustus, et
siis töödega edasi minna. Külmal ajal
oleks see raskendatud.
7. septembril kell 15.00 toimus ka
pidulik nurgakivi paigutamine. Kohale tulnud inimesed said küsida kõiki hinge kraapivaid küsimusi ja teha
koos ehitajaga jalutuskäigu peagi kerkivate seinte vahel.

Raadi lasteaed Ripsiku praegune ehitusjärk
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Vedu küla kokkutulek
Raimu Hanson
Vedu kunagise mõisatalli ees kogunes 18. augustil sadakond praegust ja endist sama küla elanikku.
Vedulase Jan Lepa korraldatud
kokkutulekul tulid jutuks seal tegutsenud kolhoos Tulevik, aga ka
varasemad ajad ja inimesed.
Tuleviku kolhoosist kõneles allakirjutanu, kes elas Vedul koolipoisina aastail 1967-1972 ja kelle isa
Herman Hanson oli sama kolhoosi
esimees 1966-1973.

Oma isast ja tema tegev usest
rääkis ka Tõnu Laas. Nimelt koostas geograaf Kaljo Laas oma eluajal
muude tööde kõrval kaks faktitihedat ja illustratsioonide rohket
brošüüri: «Vedu küla läbi aegade ja
inimeste» on ilmunud aastal 2006
ja selle täiendusena «Vedu» aastal
2016.
Toomas Tiirik seostas oma jututeema Vedu ja Vabadussõjaga. Ta
oli teinud perekondlikku ja arhiivimaterjali kasutades põhjaliku uu-

rimuse. Lõbusa meenutusega astus
kuulajate ette Agu Laas, et kõnelda
poisipõlves koos sõpradega tehtud
tempudest.
Jan Lepp oli lisaks ettekannetele ja nende esituse võimendussüsteemile korraldanud veel vähemalt kaks meeldivat asja. Nimelt
said Vedu küla kokkutulekule kogunenud osa kohvist ja kringlist ning
koosviibimise krooniks ka Indrek ja
Paul Kristjan Kalda muusikalisest
etteastest.

Foto: Aldo Luud
Vedu ühispilt

Juula Külakojas avati uus mänguväljak
Tekst ja foto: Katrin Sisask
Mänguväljak valmis kingitusena
Eesti Vabariik 100. Sünnipäevaks.
Ehitamist alustati mais 2018 ja lõpusirgele jõuti augustikuus. Avamispidu toimus päikeselise ilma
õnnistusega 2. Septembril.
Avamist tähistati ühise pikniku
ja seiklusi täis lõbusa päevaga kogu
perele. Oodatud olid kõik küla elanikud, uudistajaid oli kohale tulnud
kaugemaltki.
Lastel oli palju rõõmu ja uudistamist, Tamme Ratsutalu oli kohale
toonud mitmeid loomi, keda lapsed
said ka oma käega katsuda. Kohal
olid küülikud, uhke värviline kukk,
pardid, kitsed, hobune ja poni pisikese varsaga. Soovijad said teha ka
hobuse- ja ponisõitu.
Pärast loomadega tutvumist avati pidulikult mänguväljak ja lapsed
said proovida erinevaid atraktsioo-

Mänguväljaku pidulik avamine

ne, nagu näiteks kiiged, seiklusrada,
pendelkarussell. Hiljem toimusid
võistlusmängud lastele, avatud oli
suupiste laud ja tehti ka ühispilt.
2010. aastal valmis Juula külal
oma seltsimaja- Külakoda. Külamaja
tegevustel hoiab silma peal sära-

silmne Katrin Kaalep. Sauna ja kööginurgaga maija on oodatud kõik
looduslähedast ja loodustsäästvat
elustiili pooldavad heade mõtetega
inimesed. Majas saab läbi viia koosolekuid ja õppepäevi. Täpsem info:
www.juula.ee.
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Kobedad folkisid Siilinjärvil
„Kobedate“ nimel Arvet Suvi
Laeva seltsimajas käib koos taidlusringike, kus jõudumööda mängime rahvalikku muusikat. Kui on
ülesastumisi, kutsume sõbrad appi
ja nime „Kobedad“ all on mõnigi
mõnus mäng tehtud. Kodukandi
esinemistest viimane oli jaanitulel
kohaliku näiteringi menukas näitemängus.
Juu l i k uu e e l v i i m a n e l aup ä e v
jääb Kobeda i l k aua k s meenutuste la ineha r ja le. Lood lõime va l la
Si i l i folg i l, k a hek sa ndat korda
Soomes Põhja-Savos Siilinjärvil toimunud folgifestivalil. Rahvusliku
muusika, tantsu- ja käsitööfestival
liitis kaasaegses vormis soomeugri hõimurahvaste esindajaid Vene
ja Balti aladelt, nagu on lugeda festiva l iteatm ikust. Eelneva nädala kestnud südasuvine hõimupidu
keerles tänavu Karjala-Soome ning
sealse traditsionaalse kombestiku
esitlemise ümber. Pillimängu ning
tantsu jätkus nii festivalialale kui
ka ümbritsevaile linnatänavaile.
Soome omamaised rohkearvuliste
rahvamuusikute ja artistide kontserdid tutvustasid rahvamuusikat
pärimuslikust stiilist kuni räpi,
popi, pungi ja rokini. Imehästi sobisid nendega kokku folgipäevade külalisesinejate hingestatud ja algupärased esinemised.
Ühtäkki leidiski „Kobedad“ end
keskpäevaselt õhkava lt lava lt ja

Foto: Kobedate erakogu
Kobedad laval

Marika akordionilt kõlasid mahlakad avataktid. Toomas võttis kitarri saatel hoogsalt laulu üles ja siis
ta läks... Reinu viiulisoolod paitasid kõrvu teel kuulajate südameisse. Nooruke Mikko basskitarril oli
rütmi kindel tugi. Äärepealne mikrofon jäi Arvetile, sealtpoolt kostus
kitarri- ja mõnes tempokamas loos
mandoliinihelisidki. Võtsime esitada nii rahva suust pärit viise valsside ja polkadena kui omaloomingut
reilenderina. Tänulik kummardus
helimeestele, kõik kõlas, nagu peab.
Ning kui veidi higistena kuulasime
vaibuvat lõpuakordi, tundus korraks, et jätsime enesest kõik lavale.
Heatahtlikult publikult kiirgas tagasi hoogsa ja värske esituse hõngu. Vaimukalt märgiti, et eesti duur
varjutas soome molli. Meeliülendava
aplausi teenisid välja Rein Antsmäe,

Ma r i ka ja Mi k ko Holopa inen,
Toomas Kaukvere ning allakirjutanu. Suurim tänu kobedatele pillimeestele!
Festival jätkus veel mõnegi kauni
tunni ning lõpetuseks liiguti üheskoos värvika rongkäiguna ühisesse
ringi lõputantsudele Siilinjärvi rahvamuusikute saatel. Ega polegi rohkem lisada, kui et oli ülim heameel
eestimaine kultuurikilluke kaugele
kostiks viia. Saateks ühe kõlanud
laulu sõnad: „See suvepäev küll ruttu
kaob... kuid on kaua noor.“
Meie siirad tänusõnad kuuluvad
taustajõududele ning toetajaile, kelleta sündmusi ei sünniks. Vaid teie
abil osutus reis igati kordaläinuks.
Aitäh, Ilona Piirimägi, Veronika
Täpsi, Eha Kaukvere, Külli Suvi, perekond Holipainen! Aitäh, Tartu
vald ja Eesti Kultuurkapital!

Vald paigaldas vaba aja veetmiseks uued
pinksilauad
Tekst ja foto: Katrin Sisask
Suve jooksul on vald panustanud vaba
aja veetmise võimalustesse, et külakeskustes ja kogunemiskohtades oleks
hakkajatel inimestel rohkem tegevust.
Nii on Vahil uue Raadi lasteaia vahetus läheduses valmis saanud noortemänguväljak ning mitmesse kohta
üle valla paigaldatud pinksilauad.
Pinksilaudu võib kohata Kõrveküla
rannas, Lähte ja Tabivere koolide
juures ning Äksi korvpalliplatsil.
Mis siis muud, kui reketid kaasa kõik on oodatud mängima!
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Tartu vald saavutas 43. Eesti omavalitsuste
suvemängude üldkokkuvõttes kuuenda koha
Tekst ja fotod Toomas Rosenberg
43. Eesti omavalitsuste suvemängud toimusid 7.-8. juulil 2018. aastal
Haapsalus ja teistes Lääne maakonna spordirajatistes. Suvemängudel
võistles ligi 1800 sportlast 50 omavalitsusest.
Kui varasematel aastatel korraldas Eestimaa Spordiliit Jõud omavalitsustele suvemänge valdadele ja
linnadele eraldi, siis pärast haldusreformi alates käesolevast aastast
viidi need läbi koos. Suvemängude
üldkokkuvõttes selgitati paremad
linnad, paremad vallad kahes grupis: üle 8 000 elaniku ja kuni 8 000
elanikku. Kokkuvõttes läksid omavalitsustel arvesse kergejõustiku + 6
parema spordiala kohapunktid.
Tartu vald osales kergejõustikus,
meeste ja naiste võrkpallis, köieveos,
petankis, tennises ja mälumängus,
kokku 50 sportlast.
Kõige edukamad olid meie kergejõustiklased, kes saavutasid võistkondlikult Rae ja Saue valla järel
kolmanda koha. Individuaalselt võideti 5 kuld-, 4 hõbe- ja 4 pronksmedalit ning lisaks võideti ülekaalukalt
meeste ja naiste 4 x 100 meetri teatejooksud. Kaks meistritiitlit võitis
Erge Viiklaid naisveteranide II vanusegrupi 400 meetri ja 1500 meetri jooksus aegadega 1.10,0 ja 6.18,6.
Meesveteranide I vanusegrupi 100
meetri jooksu võitis Andrus Mutli
ajaga 11,93 ja meeste samal distantsil
oli kiireim Kristjan Rosenberg ajaga 10,79 ning ta saavutas teise koha

Kristjan Rosenberg oli suvemängude
väledaim jooksja

Tartu valla 4 x 100 meetri meeste teatenelik võitjana keskel autasustamisel

k aug ushüppes tu lemusega 6.97.
Indrek Ümarik tuli suvemängude
võitjaks meesveteranide II vanusegrupi 800 meetri jooksus ajaga
2.25,7 ning saavutas teise koha 3000
meetri jooksus ajaga 10.22,0. Kristi
Rosenberg tuli teisele kohale naiste 800 meetri jooksus ajaga 2.33,1.
Varmo Pärnpuu saavutas teise koha
poiste kuulitõukes tulemusega 12.53
ning Reelika Pärnpuu kolmanda
koha naiste kaugushüppes tulemusega 5.42. Ly Päll võitis kaks kolmandat kohta naisveteranide II vanusegrupi 100 meetri jooksus ajaga 14,67
ja kaugushüppes tulemusega 4.04.
Ülo Randaru võitis pronksmedali
meesveteranide II vanusegrupi 100
meetri jooksus ajaga 13,23. Võidukas
naiste 4 x 100 meetri teatenaiskonnas jooksid Janeli Toomel, Kristel
Lu i k , G e t r i n K o o r t j a R e e s i k a
Adojaan, saades ajaks 49,89. Meeste
teateneliku ajaks märgiti 43,57, jooksid Kaspar Arusalu, Joosep Tohvri,
Karl Kivi ja ankrumehena Kristjan
Rosenberg.
Edukas oli Tartu valla köieveomeeskond (Vello Pärnpuu, Margus
Pärsik, Er vin Toots, Lauri Nämi
ja Marko Traks), kes pidi kolmanda-neljanda koha võistluses 1 : 2 alla
vanduma Vinni valla tugevale võistkonnale, kelle köie otsas oli sumomaadlejana tuntud Baruto. Esikoha- võistluses oli parem Rapla vald,
võites Väike-Maarja meeskonna.
Head mängu näitasid meie meesvõrkpallurid, kes võitsid oma alagrupiturniiri ning kohamängudes pidid

Tartu valla 4 x 100 meetri naiskond võitjana
autasustamisel

kolmanda-neljanda koha mängus
loovutama kolmanda koha Kiili valla
võistkonnale. Esikoha meeste võrkpallis saavutas Rae valla II võistkond
I võistkonna ees. Kokku osales meeste võrkpalliturniiril 22 meeskonda.
Meie meeskonnas mängisid Margus
Pärsik, Juhan Rahula, Timo Teearu,
Anti Kivi, Rene Vaher, Olari Venno,
Mikk Märdla, Mario Liiva ja Margus
Ingver.
Naiste võrkpallis osales kokku
19 võistkonda, kus Tartu valla naiskond (Kaisa Karjane, Jaanika Unt,
Kristi Kivimaa, Signe Kobolt, Rosmarii
Rosenthal, Getriin Kokk, Triin Käi ja
Siive Kams) saavutas 9. koha. Esikoha võitis Pärnu linna (Audru) naiskond Rae valla ja Kambja valla naiskonna ees.
Petank viidi läbi Linnamäel

SPORT
Uuskalda Spordi- ja Puhkekülas, kus
Tartu valla võistkond (Kertu Palm,
Valmar Pantšenko ja Anti Alasi) saavutas 8. koha. Osales 36 võistkonda,
kolm paremat olid Jõhvi, Alutaguse
ja Saku vald.
Te n n i s e m ä n g ud v i id i l ä bi
Haapsalu linna Krahviaia tennisekeskuses, kus osales 12 võistkonda.
Tartu valla võistkond koosseisus
Kristjan Aruoja, Mart Kallaste ja
Hiie Nõlvak saavutasid 8. koha. Kolm
paremat võistkonda olid Rae vallast,
Rakvere ja Viljandi linnast.
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Osalesime ka mälumängus, millest võttis osa 31 võistkonda, peeti 10
vooru. Esikoha saavutas Türi valla
võistkond 75 punktiga, järgnesid Viljandi linn 69 ja Keila linn 68 punktiga. Tartu valla võistkond (Üllar Loks,
Arvo Pattak, Karl Marten Loks, Udo
Laurberg ja Liisa Koik) saavutas 52
punktiga 22. koha.
Üld kok kuvõttes saav ut a s 3 42
punktiga ülekaaluka esikoha Rae
vald, võites 5 spordiala. Talle järgnesid Türi ja Saue vallad 310 ja 283
punktiga. Kokkuvõttes neljanda-

na võistluse lõpetanud võõrustaja
Haapsalu linn oli linnade pingereas
kõrgeimal kohal 278 punktiga.
Linnadest järgnesid Paide linn
254 ja Rakvere linn 231 punktiga.
Üldkokkuvõttes oli viies 278 punkti
kogunud Kiili vald kuni 8000 elanikuga valdadest parim.
Tartu vald lõpetas võistluse 276
punktiga üldkokkuvõttes kuuendana ja oli üle 8000 elanikuga valdade
arvestuses neljas.
Järgmisel aastal toimuvad 15. Eestimaa suvemängud Tartus.

NOORED

Tartu valla noored seiklevad
Maili Metsaluik, ringi juhendaja MTÜ Noored Toredate Mõtetega
Loo esimese osa on kirjutanud
Elis Luik, seiklusringis osaleja. Teise
poole juhendaja Maili Metsaluik.
Enesearendamine võib väga lõbus
olla! Tean seda, sest MTÜ Noored
Tor e d at e Mõt et e ga on lo onud
Tartu valda seiklusringi, kus noored Tartu valla koolidest kohtuvad, et proovida midagi uut ja väljuda igapäevaelu mugavustsoonist.
Kuigi juhendajate Maili Metsaluige
ja Kadri Uiboupina eestvedamisel
alustas huviring oma tegevust alles
selle aasta kevadel, on see suveks
tohutu lt tuure kog uda jõud nud.
Aprillis alustati liikmete kogumisega ja juba suve esimesel kuul sõitis
seiklusring Erasmus+ projekti raames Maltale.
Mida rohkem aasta suve poole tuhises, seda suvisemaks läksid ka tegevused. Mais orienteeruti linnas ja
tõukeratastel Kõrvekülas. Juuni oli
juba ühe jalaga uksest sisse astumas,
kui seiklusring Emajõel aerulaudadega sõitis ja seikluspargis ämblikuvõrku hüppas. Noortevahetus Maltal
oli kindlasti seni kaugeim koht, kus
seiklusringi noored said käia. See
kogemus jääb kauaks meelde, sest
oli lisaks põnevusele arendav mitmekultuurilises valdkonnas. Peale kümmet päeva pidevalt üksteise
seltsis olemist ei suutnud seiklusesõbrad enam kuidagi lahus olla ja
juba ühe päeva pärast kohtuti taas,
et minna koos matkale Lätti. Sõideti 18 kilomeetrit kanuudega mööda
Salatsi jõge telkimisplatsini ja järgmine päev jalgsi matkates liiguti jõe

Foto: Maili Metsaluik
Aerulauaseiklus Emajõe

äärt pidi 16 kilomeetrit alguspunkti
tagasi. Paljude jaoks oli see esimene
kord kanuus. Juulis käis seiklusring
ligikaudu 30 km pikkusel rattamatkal Piirissaarel. Mõlemal matkal
said seiklejad sooja toidu valmistamises käed külge lüüa.
Olen rõõmuga nautinud kõike,
mida seiklusringil siiani pakkuda on
olnud.
Seni on suurem osa seiklusringi
tegevustest küll toimunud suvel, aga
kindlasti tasub ringiga ka septembrist liituda, sest noored ja juhendajad teevad juba praegu aktiivselt
koostööd, et porine ja lumine aeg
põnevate ideede ja tegudega seiklusrikkaks muuta.
Elis Luik, seiklusringis osaleja
Ringi iganädalased kohtumised ja
hooaja tegevused algavad septembris
kohe koos kooli algusega. Esimesele

poolaastale oleme planeerinud juba
mitmeid seiklusi: orienteerumine,
discgolf, köielaskumine ning rabamatk räätsadega. Talviseid seiklusi
otsime suusamäelt, tõukekelgu- ja
uisumatkalt. Meeskonnatööoskusi
proovime põgenemistoas ning madalseiklusrajal. Kindlasti saab tegevuste planeerimises veel kaasa
rääkida ja head ideed ning toredad
mõtted on teretulnud.
Kui oled seik lusjanuline noor
ja tahad ennast proovile panna,
arendada ning silmitsi seista uute
väljakutsetega, siis hoia kindlasti
silmad-kõrvad lahti. Tartu valla koolides - Lähtel, Kõrvekülas ja Tabiveres ilmub teadetetahvlile täpsem info
kogunemise aegade kohta.
Meie tegevusi rahastab Tartu vald
huvihariduse projekti raames ja
meid saab jälgida ka Facebooki lehel
NTM Seiklusring.

NOORED
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Maarja-Magdaleenas õppisid noored ettevõtlust
Laagri ajalehtede põhjal kirjutas artikli tervikuks Kristi Jaanus
J.V.Veski nimelise Maarja-Magdaleena Põhikooli õpetaja
„Meil oli väga hea meeskond ja
sai palju nalja. Saime palju sõpru ja
söök oli eluhea!“ kiitsid noored suvist ettevõtluslaagrit.
Neli päeva Maarja-Magdaleena
põhikoolis kestnud laagris jagas tarkust MTÜ Ettevõtlusküla. Diskgolfi
õpetas Martin Rotmeister, külas käis
Maarja-Magdaleena Põhikooli vilistlane Piia Poolak, kes rääkis oma tööst
moeettevõtete väljapanekute spetsialistina. Vaba aega aitasid sisustada
vabatahtlikud koolitöötajad ja lapsevanemad. Maitsvat sööki valmistas
Anna Edasi kohvik ja serveeris kooli
söökla.
Laagri kokkuvõtteks tegid ettevõtlikud noored 3. augustil rühmatööna
ajalehed, kuhu laagrilised panid kirja
oma muljed lõppevast ettevõtluslaagrist. Neist ajalehtedest on pärit järgnev tagasiside laagrile.
Kertu-Riin ja Maarja Katariina kirjeldasid esimest laagripäeva järgnevalt:
„Kohale tulles viisime asjad aulasse,
kus toimus ka ööbimine. Edasi tutvusime üksteisega. Korraldajad tuvustasid laagri korraldust. Ühiselt tegime
kokkulepped, millele igaüks ka allkirja andis.
Esimesel päeval õpetas meile diskgolfi põhitõdesid ja visketehnikaid
neljakordne Eesti meister diskgolfis
Martin Rotmeister. Lapsed said omal
käel proovida diskgolfi mängimist.

Foto: Kristiina Raja
Tutvumismäng “Tea oma laagrikaaslase nime!”

Laagrilised jagati kuueks meeskonnaks, kes käisid kooli ümbruses teisaldataval diskgolfirajal mängimas.
Ettevõtusküla tutvustas meeskonnatööd ja õpetas meeskonnatööga
seotud mänge. Õppisime kui oluline
on üksteise usaldamine meeskonnatöös.“
Mati ja Uku-Mart arvasid Ettevõtlusküla ja vaba aja tegevustest: „Eriti
meeldisid meile igasugused võistlused
ja veega seotud tegevused nagu esimesel õhtul olnud veesõda ja hiljem
veeolümpia. Veesõjas oli „ellujääjaid“
väga vähe.
Ettevõtlusküla võistlused nõudsid
rohkelt kannatlikkust, meeskonnatööd ja oskust rahulikuks jääda.“
Janellele ja Emilyle meeldisid samuti Ettevõtlusküla mängud: „Mängisime tekimängu. Oli kaks meeskonda.
Ühed läksid ühele poole tekki ja teised
teisele poole. Siis pidi ära arvama, kes
on teisel pool tekki.“
Mona ja Mirtel kirjeldavad üht Ettevõtlusküla mängu:„Selles mängus
oli meeskonna eesmärgiks ehitada topsidest kõige pikem torn, aga topse ei
tohtinud katki teha.“
„Teises topsimängus pidime meeskonnaga nööride abil tegema kümnest
topsist püramiidi,“ kirjeldab Kaarel
Kristofer koos Eliisiga oma lehes.
Maarja Katariina ja Kertu-Riin
:„Mängisime mänge, kus saime üksteise kohta palju uut ja huvitavat teada. Mängisime ärimängu, kus saime
välja mõelda pakutava toote või teenuse, mida siis mängu jooksul müüa
tuli. Toode võis olla ka välja mõeldud.
Kauplemise käigus saime ettevõtluse
kohta teada palju uut ja huvitavat.“
Cärol ja Henri arvasid teisest päevast, et kuna oli ebatavaliselt kuum,
siis oli õuesolemine väga väsitav:„ Kui
kosutav hommikusöök oli söödud, kupatati meid päikese kätte mängima.
Seal veetsime suure osa oma päevast.
Oli küll väikseid pause, kus sai end
kosutada. Hiljem käis palju külalisi
ning õhtuks olid kõik väsinud.“
„Laagri kolmandal õhtul pärast
veeolümpiat toimus disko. Enne diskot oli võimalus endale lasta lapsevanem Liisi-Triinul näomaaling või teisel vabatahtlikul lapsevanemal Krista
Rebasel lasta endale meik teha. Teise
päeva õhtul oli võimalus Liisi-Triinu
juhendamisel endale ka sõbrapäevik
meisterdada. Mõni jõudis suisa mitu

Foto: Kristiina Raja
Koostöö harjutamine

sõbrapäevikut teha,“rääkisid Sirle ja
Hadewig.
Erik arvas oma lehes laagrist nii: „
Kolmanda päeva lõpus, kui Ettevõtlusküla lõpetas, siis toimus veeolümpia,
kus olid erinevad mängud, mis olid
seotud veega. Me mängisime märgade
svammidega veekulli ja koeramängu,
aga lõpuks läks see natuke hulluks
ära, sest kõik hakkasid üksteist lihtsalt veega pritsima. Kui ma tulin siia
laagrisse, siis ma ei tahtnud kellegi
teisega suhelda, aga nüüd tahan, sest
ma tunnen neid.“
„Laagris jätkus aega nii vabaks tegevuseks kui sõpradega suhtlemiseks.
Kohtume järgmises laagris juba novembris,“lubasid oma sini-valgetäpilise kujundusega laagrilehes Lisette,
Gretli ja Kristin.
Laagrikorraldajad kiidavad omakorda laagrisse tulnud ettevõtlikke ja
sõbralikke noori, kellega võiks selliseid laagreid läbi viia rohkemgi.
Leader programmi raames korraldasid 31.07-03.08 Maarja-Magdaleena Põhikoolis ettevõtluslaagri MTÜ
Maarja-Magdaleena Hariduselu ja
MTÜ Loomemõis. Laagri kandvaks
ideeks oli süstida noortesse ettevõtlikust. Tegemist on kaheaastase projekti teise laagriga.
Tänu toetavatele vilistlastele on
MTÜ Maarja- Magdaleena Hariduselul
olemas ka tõukerattad ning diskgolfi
varustus, mis läks kõiku vabadel laagrihetkedel.
Järgmine MTÜ Maarja- Magdaleena Hariduselu ja Loomemõisa laager
toimub juba selle aasta novembris ja
ikka kohalikus koolimajas.

MEESTE JUTUD
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Tartu Kodukotuse Seeniormehed alustasid
sügishooaega 22. augustil energiliselt tantsudega
Tekst Rein Parm, fotod Rein Parm ja Maldo Kikkull
Peale suvepuhkust ja aktiivset tegutsemist suveaja spordialadega ja
kultuuriüritustega alustasid mehed
22. augustil 2018 uut hooaega.
Üldkogu korraldamisel abistasid
mehi võimlemisklubi juhataja Tiiu
Oras ja Kodukotuse juhataja Malle
Salk. Arutati uute tegevusplaanide
koostamist. Klubi president Kalev
Jahnson meenutas meeste tegemisi
eriti petankis ja discgolfis Saaremaal,
Võrus, Haapsalus, Tartus, Alatskivil
ja mujal. Koos reisiklubiga käidi
Hiiumaal jne. Sotsiaalkaitseministri
tänukirjaga innustava eeskuju eest
tunnustati asepresident Arvo Tederit
16. augusti tänuüritusel Tallinnas Estonia teatri valges saalis. Septembrikuul algavad ettevalmistmised rahvusvahelise eakate päeva üle-eestilisteks üritusteks boolingus. Kohtume
sõprusklubiga Haabersti 65+ Tallinnas
Tammsaare pargi ava-üritustel. Pere-

üritusena koos Kodukotuse teiste huviringidega tutvume 29. septembril
Lääne-Virumaa looduse ja ajaloolise
Kulina Mõisa jahuveskiga ning peame eakate päeva tähistamiseks peo
Baruto Puhkemajas. Kasutame igal
kolmandal kolmapäeval jalaravi kabineti teenuseid meesteklubi ruumides.
Kalev toonitas meeldivat koostegutsemist teiste Kodukotuse huviringidega: mida peaks veel tegema, et tunda
mõnu ühisest seltsielust Kodukotuses. Esinesid Riro Kangro rivitantsu
poisid. Kodukotuse Juhataja Malle
salk soovis meestele edukat ja aktiivset tegutsemist uuel hooajal. Õnnitleti
suvekuude sünnipäevapoisse, Kuldse Oscari kujuga tunnustati 80 aasta
juubeli puhul Jüri Pertmanni. Kõlasid
õnnitluslaulud, maiustati suupistetega, kõlas tantsumuusika, oli vestlust ja
seltskondlikku tegevust.
Kuna väärikas vanaduspõlv on Eestis
LUKSUSKAUP - naudime elu !!!

Meeste klubi Alatskivi Lossis

SEENIORMEESTEKLUBI ÜRITUSED
oktoobrikuul 2018.a.

 Kodukotus töötab:
E;T;K;N kell 10-15.30; Rkell 10-14
 26. septembril kell 12.00 Kalameeste
jututuba. Korraldab Aavo Vinogradov
tel: 53403363
 26. septembril kell 13.00 Tehnika
ring. Korraldab Roland Ilp tel : 5205950
 29. septembril Ekskursioon LääneVirumaale- Kulina Mõis, jahuveski ja
Rahvusvahelise eakate päeva tähistamine Baruto Puhkemajas. Korraldab
Kalev Jahnson
 3. oktoobril Ülemaailmse eakate päeva tähistamiseks osavõtt BOWLINGU
turniirist ,,Viimsi kuul 2018“ Viimsis.
Tagasiteel Kommunismiohvrite memoriaali külastus.
 17. oktoobril kell 12.00 ÜLDKOGU:
Teated, kokkuvõtted, ettekanded ja oktoobri klubiliikmete sünnipäevade tähistamine: ÜLO SAAR 89; EVALD SALK 79;
VELLO REBANE 77; FEODOR TOOTSI 78;
JÜRI RAIDVÄLI 77, PAUL MARJAPUU 71;
 17. oktoobril kell 16.00 Ülemaailmse
eakate päeva tähistamise Vabariiklik
bowlinguvõistlus Tartus, Võru 55 F
 17. oktoobril kell 11-14 osavõtt ülelinnalisest ,,Terviseolümpia“-st TÜ Spordihallis
 24. oktoobril kell 12.00 Mälumäng.
Korraldab Tarmo Kerstna tel: 55542118
 Suupilli harjutus kolmapäeviti kell 13
Korraldab Rein Külm
 ORIENTEERUMINE: Korraldab Lembit
Nöps tel: 5115047
 RIVITANTS: K-10.00; R-10.00; Korraldab Riro Kangro
 NOOLEMÄNG: Korraldab Rein Vahter
tel: 53414625
 MALE-KABE: Aeg kokkuleppel. Korraldab Vello Kaik
 TERVISLIK VÕIMLEMINE: E; N kell 12.
Korraldab Endel Saulep tel: 56833495;
Juhendab Tiiu Oras tel: 58119980
 PILJARD:,, PÜRAMIID“: Aeg kokkuleppel. Korraldab Vladimir Leimann:
56653480
 PILJARD: ,,PUUL“: Korraldab Arvo
Teder tel:5294650
 KOROONA: Korraldab Lembit Nöps
tel: 511504
 LAUATENNIS: Korraldab Kalev Hirmat
tel: 56 480633
 BRIDZ: Korraldab Aarne Peterson
tel: 53516962
 BOWLING: Treening, võistlus-turniirid: Võru 55F 9, 17 ja 23. oktoobril
kell 16, Korraldab: Kalev Jahnson tel:
5024575
 DISCOLF: Kor r a ld ab: Jüri Erm
tel:55624305
Klubi juhatus: tel: 5024575
e-mail: seeniormehed@gmail.com

Arvo Teder tänukirja vastu võtmas

VARIA
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Tabivere rahvamaja huviringid 2018/19 hooajal
HUVIRING

PÄEV

KELL

JUHENDAJA

KONTAKT

Seltsing LUMEROOS
võimlemine

T, N

10.00-11.00

Elvi Karus

53487690

Seenioransambel
„Laulusõbrad“

E

11.00-13.00

Artur Aunap

53449422

Tabivere kapell
(ringiruum)

kokkuleppel

kokkuleppel

Artur Aunap

53449422

ANSAMBEL (saal)

kokkuleppel

kokkuleppel

Rein Karu

56 296 959

TABIVERE
HARRASTUSTEATER
(saal)

kokkuleppel

kokkuleppel

Esta Sokk

53 586 023

HIP-HOP J.J.Street
(saal)

kokkuleppel

kokkuleppel

Kairi Jerlov

55 682 954

LASTE TEATRIRING
(saal) Väiksematele ja
suurematele

kokkuleppel

kokkuleppel

Linda Amjärv

53 828 589

MEESANSAMBEL
Mehed Mandrilt
(ringiruum)

kokkuleppel

kokkuleppel

Liia Koorts

53 480 761

Maarja - Magdaleena
SEGAKOOR (saal)

T

19.00-21.30

Liia Koorts

53 480 761

SELTSKONNATANTS
alga jad/edasijõudnud (saal)

kokkuleppel

kokkuleppel

Eva Kouhia

eva.koolitus@mail.ee

TRENN “Tantsi end
vormi” (saal)

E, N

19.00-20.00

Marit Haidak

Facebook: Tabivere
tantsib!

TRENN Lihtne, aga
tõhus (saal)

P, K

19.00-20.00

Merike Kangro

56671866

TULEOHUTUT KOOLIAASTA ALGUST!
Kokkuvõtte Päästeameti artikklist tegi Katrin Sisask
Suvi on läbi saamas ning kätte
jõuab aeg, mil pere kõige nooremad
liikmed taas koolitee jalge alla võtavad. Kindlasti kuulub koolialguse
juurde ka ohutu liiklemine, tähelepanelikkus ning ettevaatlikkus.
Tihtilugu aga võib selle kõige kõrval
ununeda kodus toimuv ning sellega
tihedalt seotud tuleohutus.
Punase kuke külaskäiguks pole
palju vaja, piisab vaid vähesest hooletusest või hajameelsusest. Lapsed on
uudishimulikud ning kodus üksi olles
võivad ohtlikud asjad ahvatleda. Seetõttu on hea, kui lapsevanem räägib,
kuidas ohutult käituda ning millest
õnnetuse vältimiseks hoiduda. Rääkida võiks suitsuandurist, ohutust
toidutegemisest ning sellest, kuidas

tuleb lahtise tulega ümber käia. Tavapäraste toidukõrbemiste puhul annab
suitsuandur valjuhäälselt ohust märku, lapsed aga võivad selle peale ehmuda ja hoopis peitu pugeda. Siinjuures
ongi oluline rääkida lapsega sellest,
milleks suitsuandur hea on ning mida
teha siis, kui see tööle rakendub.
Selleks aga, et asjad paremini meelde jääks, on päästeameti ennetajad
kokku pannud nimekirja, mis tasub
välja lõigata ning nähtavale kohale
panna!

MINU MEELESPEA!
 Mina ei mängi tikkudega.
 Mina ei jäta põlevat küünalt üksinda tuppa.

 Mina ei pane laadivat telefoni teki





või padja alla.
Mina ei hoia pistikupesas korraga
liiga palju asju.
Tuletan vanematele meelde, et
suitsuandurit tuleb kontrollida
kord kuus.
Süüa tehes olen alati köögis ja jälgin toitu.
Mina ei jäta pliiti valveta.

Tulekahju korral:
1) Väljun ohutult ruumidest liikudes
põranda lähedal, kus suitsu on vähem.
2) Helistan 112 ja edastan mis juhtus ja
kus juhtus.
3) Helistan vanematele.
4) Lähen saabuvate päästjate juurde ja
räägin, mis juhtus.
Turvalist kooli algust soovides,
Päästeameti ennetustöötajad.

TEATED
TEENUSED
Sise- ja välis elektritööd ja projekteerimine 5205016
Korstnapühkija Tase 4 (eramajad,
kortermajad, asutused) Olemas 8m
katuseredel ja kaasaegsed töövahendid. tel. 56628835
OST
Ostame virnastatud võsa ja raiejäätmeid üle Lõuna-Eesti. Lisaks
oleme huvitatud saetööstuse jääkidest (pinnad, saepuru, höövlilaast,
puukoor, klotsid). Kontakt: 5128315,
transport@reinsaluauto.ee
Ostan vanu kuni 1945a postkaarte ja
fotosid. Sobivad ka kasutatud. Hind
kuni 10€/tk. Tel: 55906683
Ostan isiklikuks kasutamiseks garaaži
Tartus või selle lähiümbruses.
Kontakt: 5019917
MÜÜK
Müüa hobusesõnnikut. Pakume aiapidajale parimat orgaanilist väetist hobusesõnnikut (vähese heina/põhu
allapanuga). 40- kilone kott maksab
5€. Suurem kogus kokkuleppel. Uuri
kohaletoomise võimaluse kohta.
Rauno 5689 3920.
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VÄRSKE MESI OTSE MESINIKULT
Mesi on korjatud Tartumaalt 7.-/kg
Tartu ja lähiümbruses toon kohale.
Tel: 56619306

Kontakt

RAUNO KOORTS

53 301 841
www.korstnapuhastus.ee

Muusik, õhtujuht,
pulmaisa, jõuluvana

Tel: (+372) 5689 3920
Seltskonnalaulud

Seltskonnalaulud lõõtspillil,
akordionil, kitarril, suupillil või
karmoškal

lõõtspillil, akordionil,
kitarril, suupillil või
karmoškal

Tabivere rahvamaja
aastaringsed teenused
Rahvamaja ja noortekeskuse
ruumide rent
Nõude rent
Majutus
Kostüümilaenutus

Tabivere Sotsiaalkeskus
Hea valla elanik!
Kui sul on hea mõte
kus saaks kasutada
pildil olevaid korvpalli korve (olemas
on 2 tk), siis palun
võta vallaga ühendust.
Praegu ootavad nad
uut kodu!

Tervise Tugi OÜ
kutsub kõiki huvilisi
veresooni kontrollima

Jalaarterite ja vererõhu kontrollimine toimub neljapäeval,
4. oktoobril alates 9.00 Tabivere Rahvamajas (Tuuliku 10).
Vastuvõtule tuleb end eelnevalt
kirja panna.
Registreerimine toimub E-R kell
9-12 tel 5698 5633.

pakub transporditeenust ise
liikuvale inimesele.Näiteks poes,
arsti juures või ametiasutuses
käimiseks.

Teenus on TASULINE. Endise
Tabivere valla territooriumi piires
sõit maksab 5 eurot ja vallast
väljapoole sõit 30 senti kilomeeter.
Kilomeetri arvestus algab sõiduki
väljasõidu kohast (Tuuliku 11).
Teenust saab tellida E-N tel. +372
5667 4249

MULD

Protseduur maksab 10 eurot.

Hooli endast ja tule kontrolli.

KORSTNAPÜHKIJA!
Kasutan kaasaegseid
töövahendeid ja koostan
kehtiva korstnapühkimise
akti. Tartu vallas tulen
kohale TASUTA!

Müüa kuivad 50cm lepa ja haava küttepuud koos transpordiga. Kui vaja
saab tellida ka küttepuude ladumise.
Südant soojendav puu! Tel:5225810
TÖÖ
Mayeri Industries AS otsib oma meeskonda Tootmistöötajaid.Palk on
konkurentsivõimeline, Töö toimub
vahetustega. Täpsem info: 776 6704
või emailil kadri@mayeri.eu

Eriti on oodatud inimesed, kellel
esineb sageli säärelihastes valu
ja krambihooge.

Käes on aeg kutsuda

N
C
pH
P
K
Ca
Mg

1,23
%
17,6
%
5,8
1,2 mg/100g
8,4 mg/100g
750,8 mg/100g
93,0 mg/100g

Müüa toitaineterikast
mulda/komposti.
Tegemist on vanade
kalakasvatustiikide
setetega. Sellest tulenevalt
on muld pestitsiidide-,
insektitsiidide- ja
umbrohuvaba. Sobib
maheviljeluseks. Hind algab
12EUR/m3. Laadimine hinna
sees. Erikaal hetkel umbes
850kg/m3. Kohalevedu
kokkuleppel. Ladustatud
Kaiavere külas Tartumaal.
Helistada ette 57859915.
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VEDU RAHVA SÜGISREIS
Lätimaa kaunid mõisad
30.september 2018

Programmis:

7.30 Väljasõit Vedu raamatukogu juurest
8.00 Väljasõit Tartust
10.00 – 11.30 Ungurmuiza mõisa külastus
12.00 – 13.30 Birini lossi külastus
14.30 – 15.30 Lõuna pubis
Hind: 38€ (sisaldab: bussisõit, giid- reisi- 16.00 – 17.00 Dikli mõisa külastus
saatja, tasulised pääsmed, giiditeenus, Kaupluse külastus
lõunasöök. Reisi eest tasumine arve alusel). Tartus tagasi oleme orient. kell 20.30
Lätimaa on kuulus oma rohkete mõisate ja Kaasa võtta:
losside poolest. Kaunid ehitised oma rikka- ID-kaart või pass, sularaha ostlemiseks
liku ajalooga meelitavad ligi kümneid NB! SÕIDU HIND VÕIB VEIDI MUUTUDA,
tuhandeid turiste igal aastal. Erinevad see oleneb osalejate arvust
aastaajad kaunistavad losse oma loodusliOOTAME ROHKET OSAVÕTTU
ku iluga. Meil on võimalus seda ilu ja
Reisikorraldajad: Flakker OÜ ja Vedu raamatukogu
salapära nautida ühel kaunil sügispäeval.
Lisainfo ja etteregistreerimine raamatukogu
tel. 7 497 923 või Mare tel. 55 19 676

Tule võimlema!
Jääaja keskuses Äksis
tegutseb 2 korda nädalas
tervisevõimlemise rühm!
Oodatud on kõik oma tervisest hoolivad igas vanuses inimesed!
Kui oled osalemisest
huvitatud, pane end kirja
Äksi Raamatukogus!
Tel. 7353 138

TANTSUÕHTU
Laeva kultuurimajas

13. oktoobril kell 20.00

Ansambliga Sinu Naine
Ansambli vaheaegu sisustab Urmas Kollom
Pilet 7€
Lisainfo ja laudade broneerimine:
telefonil: 53482100 või kultuur@laeva.ee

Kell 19:00

Info telefonil: 50 444 79

TAGAKÜLG

TARTU VALLA
KULTUURIKALENDER
SEPTEMBER-OKTOOBER 2018

Marge ja
Eneli!
Tarkust nii palju,et puudu ei tuleks!
Jõudu nii palju, et vastu Sa peaks!
Õnne nii palju, et õnnelik oleks!

TANTSUÕHTU Tabivere Rahvamajas ansambliga Irena ja Ivar
22. sept.
kell 20.00 Hansen. Naerutavad Lahedad Mutid. Avatud baar, üllatusesinejad.
Pilet 6.- Lisainfo ja ludade bron. rahvamaja telefonil: 50 444 79

ESKIISILAHENDUST TUTVUSTAV ARUTELU
25. sept.
kell 17.00- Tartu Vallavalitsus korraldab Tila külas asuvate Pelleti, Kivvestiko
ja Veski maaüksuste ja lähiala detailplaneeringu eskiislahen18.00

dust tutvustava arutelu, mis toimub Tartu vallamaja volikogu
saalis 25.09.2018 kl 17.00

30. sept.

Õnnitleme!
MTÜ Juula Küla Heaks

Anne, Heli, Jaan!
Sügispäikese kullad,
hiliste lillede sära,

kaunite päevade rõõmud
olgu kõik teie päralt!

Palju, palju õnne!
Maarja-Magdaleena Maarahva Selts

VEDU RAHVA SÜGISREIS LÄTIMAA KAUNID MÕISAD

Hind: 38€ (sisaldab: bussisõit, giid- reisi- saatja, tasulised pääsmed, giiditeenus, lõunasöök). Programmis: 7.30 Väljasõit Vedu
raamatukogu juurest, 8.00 Väljasõit Tartust, 10.00 – 11.30 Ungurmuiza
mõisa külastus, 12.00 – 13.30 Birini lossi külastus, 14.30 – 15.30
Lõuna pubis, 16.00 – 17.00 Dikli mõisa külastus. Kaupluse külastus. Tartus tagasi oleme orient. kell 20.30. Info ja etteregistreerimine raamatukogu tel. 7 497 923 või Mare tel. 55 19 676

STAND-UP SHOW OMA JOPE Tabivere Rahvamajas. Ekstaati3. okt.
kell 19.00- line trio Jan Uuspõld, Rene Puura ja Mairo Marjamaa on pärast menukat tuuri Eestis taas laval uue võistluskavaga OMA JOPE.Solist
21.00

Jan Uuspõld, Saksofonil Mairo Marjamaa, Klahvpillid Rene Puura.
Täispilet 18€, Õpilane, tudeng, õpetaja, pensionär 15€

7. okt.
kell 10.0014.00
13. okt.
kell 20.00
19. okt.
kell 17.00
25. okt.
kell 13.00

MAARJA-MAGDALEENA SÜGISLAAT
TANTSUÕHTU LAEVA KULTUURIMAJAS. Esineb ansambel Sinu Naine. Pilet 7.-

PIIBLIRING KOOS KÜLALISTEGA SOOMEST Elistvere
raamatukogus. Olete oodatud!

PÄRASTLÕUNA RAAMATUKOGUS. Elistvere raamatukogus kohtub lugejatega kirjanik Tea Lall. Olete oodatud!

Hakkame santima!
Just sellist nime kannab tänavu, Euroopa kultuuripärandi aastal, Eesti
valdades ja linnades toimuv rahvusvaheline projekt, mille eestvedajateks on Eesti Folkloorinõukogu ja
Rahvakultuuri Keskus.
Sanditamas käimise tava on iidne,
omane paljudele rahvastele. Mardipäevaks on Eestisse tulemas ja oma
sanditamiskombestikku tutvustamas
folkloorirühmad Indiast, Itaaliast,
Leedust, Lätist, Soomest, Śveitsist ja
Venemaalt. Koos eesti folkloorirühmadega käiakse erinevates kohtades
marti jooksmas ja peetakse mardipidusid (8. ja 9.novemberil).
Tartus toimub maakonna noorte

pärimusringide ja folkloorirühmade
Marditrall (9.novembril Tiigi Seltsimajas), sanditamiskombestikku käsitlev konverents (10.novembril Dorpati
konverentsikeskuses) ja suur sanditamise pidu (11.novembril Eesti Rahva Muuseumis). Kui soovite rohkem
teada sanditamise kombestikust siis
tulge õpetust saama Tiigi Seltsimajja.
 Reedel, 28.09 on oodatud koolinoored ja noorterühmade juhendajad.
 Kell 16 jagavad oma sanditamise kogemusi Kambja pärimusrühma Tähelinnud noored.
 Kell 17 saab iga osaleja endale valmistada toreda mardimaski. Tartu
linna toel on osalemine kõigile tasuta.

 Kolmapäeval, 10.10 oodatakse selt-

simajja linnade ja valdade kultuurielu
eestvedajaid, huviringides osalejaid,
pärimushuvilisi.
 kella 11-15 toimub lõunapausiga
loeng-praktikum. Koolitajaks rahvapärimust hästi tundev Kairi Leivo,
August Pulsti õpistu eestvedaja.
Osalemine on samuti tasuta, toetab
Eesti Kultuurkapitali Tartumaa ekspertgrupp.
Toredate kohtumisteni mardikuul!
Täpsem info: 				
Tiina Konsen, 7361562
tiina.konsen@raad.tartu.ee

