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VALLA INFO

Kokkuvõte vallavolikogu istungist
Kokkuvõtte istungi protokollist tegi T. Helm
Vallavolikogu istung toimus 22.03.2018 Kõrvekülas. Istungist võttis osa 22 volikogu liiget,
hilines 1 ja puudus 3 volikogu liiget. Kuna
volikogu esimees jõudis istungile hilinedes,
juhtis istungit volikogu aseesimees Vahur Poolak. Käsitlemisele tuli 12 päevakorrapunkti.
1. Tartu valla põhimäärus
Vallasekretär Eve Kallas selgitas, et uue põhimääruse eelnõu aluseks on võetud endise
Tartu valla põhimäärus. Vallajurist Tõnu Vesi
selgitas, et olulisemad muudatused on tingitud
seadustes tehtud muudatustest. Mahukaim
muudatus on aga seotud Piirissaare kui püsiasustusega väikesaare tulemisega Tartu valla
koosseisu. Kui põhimäärus saab vastu võetud,
siis muutuvad kehtetuks ka nelja liitunud
valla põhimäärused.
Vahur Poolak esitas majanduskomisjoni
ettepaneku võtta uue põhimääruse aluseks
hoopis endise Laeva valla põhimäärus, lisades
Piirissaare osa. Vallavanem Jarno Laur tegi
ettepaneku määrata tähtajaks 06.04.2018,
et volikogu liikmed saaks esitada oma ettepanekud.
Volikogu juhataja Vahur Poolak määras ettepanekute esitamise uueks tähtajaks
06.04.2018 ja juhtivkomisjoniks majanduskomisjoni.
Volikogu otsustas 14 poolthäälega lõpetada
Tartu valla põhimääruse esimene lugemine,
7 liiget jäi erapooletuks.
2. Ühinemine Tartu linnavolikogu avaldusega
Arengukomisjoni esimees Martin Pedak tutvustas otsuse eelnõud, mille kohaselt Tartu
vallavolikogu ühineks Tartu linnavolikogu
poolt tehtud avaldusega, milles sedastatakse
Tartu lähikonda puidurafineerimistehase rajamist kavandava riigi eriplaneeringu elluviimise võimatust ning nõutakse eriplaneeringu
koostamise menetluse lõpetamist.
Vallavolikogu toetas 21 poolthäälega ühinemist Tartu linnavolikogu otsusega.
3. Eraüldhariduskoolide toetamine 2018.
aasta vallaeelarvest
Vallavanem Jarno Laur tutvustas määruse
eelnõud. Nii arengukomisjon kui ka majanduskomisjon on eelnõuga tutvunud ning
toetasid eelnõu vastuvõtmist esitatud kujul.
21 poolthäälega võttis vallavolikogu vastu määruse eraüldhariduskoolide toetamisest

2018. aasta vallaeelarvest.
4. Tartu valla jäätmehoolduseeskiri
Valla keskkonnaspetsialist Kadi Kukk selgitas, et jäätmehoolduseeskirjaga kehtestatakse
jäätmehoolduse korraldamise nõuded, korraldatud jäätmeveoga hõlmatud jäätmeliigid,
veopiirkond, vedamise sagedus ja aeg, jäätmeveo teenustasu suuruse määramise kord ning
järelevalve teostamine jäätmekäitluse üle Tartu
vallas. Eeskirja kohaldatakse kõigi juriidiliste ja füüsiliste isikute ning riigi ja kohaliku
omavalitsuse asutuste suhtes.
Tartu valla jäätmehoolduseeskirja vastuvõtmise poolt määrusena hääletas 21 volikogu liiget.
5. Tartu valla jäätmevaldajate registri põhimäärus
Keskkonnaspetsialist Kadi Kukk tutvustas
Tartu valla jäätmevaldajate registri asutamise kava. Register on kohaliku omavalitsuse
andmekogu, mille eesmärgiks on arvestuse
pidamine jäätmevaldajate, jäätmevedajate,
jäätmetekkekohtade, jäätmemahutite ja jäätmeliikide kohta. Register on Tartu vallavalitsusele abiks jäätmehoolduse kavandamisel,
korraldamisel ja järelevalve teostamisel. Registri omanik on Tartu vald ja registri asutaja
on Tartu vallavolikogu.
21 poolthäälega otsustas volikogu võtta vastu Tartu valla jäätmevaldajate registri
põhimäärus.
6. Vallavolikogude määruste kehtetuks
tunnistamine
Valla jurist Tõnu Vesi tutvustas määruse eelnõud, mille kohaselt tuleks tunnistada kehtetuks seni kehtinud Tartu valla ja Laeva
valla määrused “Eluruumi alaliste kulude
piirmäärade kehtestamisest toimetulekutoetuse määramisel”.
21 poolthäälega otsustas volikogu tunnistada
nimetatud määrused kehtetuks.
7. Tartu valla arengukava 2018-2030 koostamise algatamine
Vallavanem Jarno Laur selgitas, et haldusjaotuse seaduse kohaselt tuleb Tartu valla
uus arengukava kinnitada 2018. aasta 15.
oktoobriks. Seega tuleb alustada Tartu valla
arengukava 2018-2030 koostamist.
Otsuse poolt algatada Tartu valla arengukava 2018-2030 koostamine hääletas 21
volikogu liiget.

8. Ostueesõigusest loobumine
Maakorraldaja Tõnis Tõnissoo selgitas, et
müügilepinguga on võõrandamisel Äksi alevikus asuv kinnistu Äksi tee 3a, millel asub
kinnismälestis Kukulinna mõisa park. Kuna
Tartu valla kohalik omavalitsus seda kinnistust oma ülesannete täitmiseks ei vaja, võiks
vald loobuda ostueesõigusest Äksi tee 3a kinnistu omandamisel. Ettepanekut toetasid ka
arengu- ja majanduskomisjonid.
1 poolthäälega otsustas vallavolikogu loobuda kinnistu Äksi 3 ostueesõigusest.
9. Nõusoleku andmine moodulhoone rendile võtmiseks
Vallavanem Jarno Laur tutvustas otsuse eelnõud, mille kohaselt on kavas rentida Kõrvekõla põhikoolile klassiruumideks täiendavalt
moodulhoone. Kava on toetanud ka majanduskomisjon.
21 poolthäälega otsustati anda nõusolek
moodulhoone rendile võtmiseks.
10. Tähtaegade määramine revisjonikomisjoni aktis nr 1/2018 esitatud ettepanekute
täitmiseks
Revisjonikomisjoni esimees Teet Lill tutvustas
aktist tulenevat otsuse eelnõud, mis sisaldas
punkte ametiautode kasutamise reguleerimist
2017. aastal. Järgnes arutelu sõidupäevikute
korrastamise üle tagantjärele ning võimalike
kahjude hüvitamise üle.
11 poolthäälega otsustas volikogu määrata
revisjonikomisjoni aktis esitatud ettepanekute
täitmise tähtajaks 30.06.2018, vastu oli 4 ning
erapooletuks jäi 4 volikogu liiget.
11. Volikogu infosüsteemi kasutusele võtmine
Arengukomisjoni esimees ja VOLISe komisjoni liige Martin Pedak selgitas, et VOLISe
komisjonil tekkis ettepanek võtta VOLISe
süsteem kasutusele osaliselt. Infosüsteemi
VOLIS ei soovita kasutusele võtta järgmistel juhtudel:
1) volikogu istungitel virtuaalselt või elektrooniliselt osalemiseks;
2) volikogu istungite otsuste elektrooniliseks
hääletamiseks;
3) volikogu istungite hääletustulemuste nimeliseks kirja panekuks (v.a nimelise hääletuse
korral).
VOLISe infosüsteemi saab kasutada volikogu istungi läbiviimiseks, materjalide hoidmiseks ja välja saatmiseks jne. VOLISel on
palju lisafunktsioone, mida ei kasutata istungite läbiviimisel, nt rahvahääletuste läbiviimise korraldamine, volikogu komisjonide
töö läbiviimine.
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Järgnes arutelu infosüsteemi kasutusvõimaluste ja võimaliku rakendamise tähtaja üle.
21 poolthäälega otsustas volikogu võtta
VOLISe infosüsteem kasutusele osaliselt.

TARTU VALLA
KULTUURIKALENDER
APRILL-MAI 2018

Kell 17.34 lahkub Külli Suvi ja kell 17.52
saabub Üllar Loks.
12. Informatsioon. Kohapeal algatatud
küsimused. Vaba arutelu.
• Tabivere Valla Huvikooli nime muutmine
koos uue põhimäärusega;
• valla sümboolika komisjoni koosolek toimub 27.03.2018;
• vallavara otsustuskorras võõrandamise vajalikud täiendused;
• komisjonide protokollide vormistamine
digitaalselt kahe allkirjaga (istungi juhataja
ja protokollija);
• volikogu ettepanek luua üleminekuperiood
Tabivere Sotsiaalkeskuse hinnatõusu osas - ettepanekut toetas 21 volikogu liiget;
• Vahi alevikus Pärna allee 1 ja 2 ning Kaupmehe tänav 1 ja 3 elanike pöördumine volikogu poole liikluskorralduse teemal selles
piirkonnas - vallavalitsus on andnud elanikele
kirjaliku vastuse;
• MTÜ-dele raha jagamine taotluste alusel vallavalitsus koostab taotluste esitamise korra;
• Jääaja Keskusele grupierandi tegemine ministeeriumilt on saadud tagasiside, aga
registrisse veel kantud ei ole.

24. 26. ja
27. aprill
kell 11.00

LOOMADE ELU ÖÖSEL Jääaja Keskuses. Kolmel päeval kustuvad
Jääaja Keskuses tuled ning koos giidiga minnakse põnevale avastusretkele, et uurida loomade elu öösel. Haara kaasa taskulamp
ja tule vaatama! Giidituurid pimedas toimuvad kell 12.00, 14.00 ja
16.00.

26. aprill
kell 17.00

LASTE LAULUVÕISTLUS “TARTU VALLA LAULUPÄRLIKE”
2018
Tabivere rahvamajas.

30. aprill
kell 18.00

VOLBRIÖÖ PIDU Tabivere rahvamaja juures.
Nõidade kostüümikonkurss, muru- ja mättamängud, luualennuvõistlus, volbrilõke, fotonurk jpm huvitavat. Tantsuks ansamblid
Singapur ja Tabiles. Pilet 5 eurot.

1. mai
kell 11.00

MAATURISMI AVATUD USTE PÄEV: TASUTA PARVEREISID
SAADJÄRVEL Jääaja Keskuses. Jääaja Keskuse piletiga TASUTA
parvereisid Saadjärvel. Parv väljub igal täistunnil alates 12.0016.00 vähemalt 5 huvilise olemasolul. Parvereis kestab 40 minutit.

9.-12. mai
kell 11.0017.00

TARTU VALLA KÄSITÖÖLISTE KEVADNÄITUS
Tabivere rahvamaja ja Tabivere Nobenäpud kutsuvad valla
andekaid käsitöölisi ja kunstnikke üles tooma näitusele oma
loomingut. Kõiki huvilisi oodatakse seda ilu nautima.

12. mai
kell 10.0016.00

TABIVERE KEVADLAAT JA EMADEPÄEVA TÄHISTAMINE
Tabivere rahvamaja juures. Müügiks istikud, kevadlilled, käsitöö
jm kevadine kaup. Tegevusnurk lastele, koduloomad ja ponisõit,
isetegvuslaste etteasted, huvikooli ja nooorteteatri esitlused.
Tulge müüma ja ostlema!

13. mai
kell 11.00

EMADEPÄEV Jääaja Keskuses. Miniloomaaed, ponisõidud kivipargis. Parvereisid Saadjärvele emadele tasuta.

15. mai
kell 11.00

TV 10 OLÜMPIASTARTI JÕGEVAMAA ETAPP
Tabivere staadionil.

18. mai
kell 19.00

WIERA TEATRI ESIETENDUS - TRAGIKOMÖÖDIA "KASS
TREPIL” Maarja-Magdaleena rahvamajas. Pilet 4 eurot.

19. mai

TABIVERE KOOLI 45. AASTAPÄEVA TÄHISTAMINE
Tabivere Põhikoolis

19. mai
kell 18.0023

MUUSEUMIÖÖ “PIDU ÜRGAJAL”
Jääaja Keskuses. Pidu ürgajal? Mida siis tehti? Kas loomad ka pidu
pidasid? Vahvad töötoad, põnevad lood, parveekskursioonid
ning mõnus õhtu ürgaja moodi.

19. mai
kell 18.0023

MUUSEUMIÖÖ NÄITUS "Õ JA Ä PÕLVKONNA ÄKSLASTE
ÄGEDAD EHTED” Saadjärve Looduskeskuses

20. mai
kell 10.0016.00

MAARJA-MAGDALEENA X KEVADLAAT
Müügil istikud, taimed, lilleamplid, käsitöö, riided, küpsetised,
kohvik, ponisõit lastele, meeleolukas laadaprogramm.

26. mai
kell 11.0023.30

MAARJA-MAGDALEENA XXII KODUKANDIPÄEV
Kontsert-jumalateenistus, Wiera-teatri etendus, konverents “150
aastat seltsitegevust”, peoõhtu, tantsuks Tulivesi ja Tabiles. Õhtul
pilet 4 eurot.

Ajas täieneva kultuurikalendri leiate Tartu valla veebilehelt:
https://tartuvv.kovtp.ee/kalender
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Tabivere lasteaias
tähistati emakeelepäeva

Hetk
emakeelepäevast
Foto: Aune Sepp

Dea Alling, Tabivere lasteaia õppealajuhataja
Eesti 100. juubeliaasta tegevuste raames
tähistasime 14. märtsil Tabivere lasteaias
emakeelepäeva.
Tegevused said hoo sisse juba hommikul Maarja-Magdaleenas asuvas Muumipere rühmas,
kui tavapärane hommikuring läks sujuvalt üle
emakeelepäevaks. Õpetaja Aneka rääkis lastele
meie emakeelest, selle kauni keele päeva tähistamise traditsioonist ja vajalikkusest. Vestluse
käigu selgus, et Muumiperes käib kaks last,
kelle emakeel ei olegi eesti keel. Ühe vahva
poisi kodus räägitakse norra keelt ja ühe tüdruku kodus vene keelt. Koos lausuti ilusaid
eestikeelseid lauseid ja laste meelest on ilusad
eestikeelsed sõnad kallike, ema, sillerdama ja
vikerkaar. Palju elevust tekitas seto murrakus
sõnade tähenduse ära arvamine.
Tabivere lasteaiamajas kogunesid ennelõunal saali Lotte rühma 5-6-aastased ja Puhhi
rühma 6-7-aastased lapsed koos õpetajatega.
Lasteaia logopeed Merle ja õppealajuhataja

Dea olid ette valmistanud erinevaid teemakohaseid tegevusi. Räägiti emakeelest ja selle
kaunist kõlast. Võrreldi tänapäevast lasteluuletust vana regivärsis kirjutatud luuletusega.
Õpetaja assistent Ülle, kes on sünni poolest
võroke, rääkis lastele toreda jutu Võru murrakus. Seda oli naljakas ja huvitav kuulata nii
väikestel kui ka suurtel. Veel arvati uute ja
100 aastat vanade sõnade tähendust. Nüüd
teame kõik, et digitama tähendab arvutis
allkirja andma ja vanasti lapsed rehkendasid, mitte ei arvutanud, ning talvel mindi
järvejääle tritsutama.
Parajad sõna-pähklid olid pureda ka õpetajatel ja sõna „triitsima“ peale kellegi hammas
ei hakanudki - kas teie teate? Emakeelepäeva
üheks osaks oli häälimismäng, kus lapsed pidid
häälima etteöeldud sõnu. Mängu eesmärgiks
oli selgitada välja Lotte ja Puhhi rühma parim sõnade häälija. Pidime aga tunnistama, et
mängu eesmärk jäi täitmata, sest enne võitjate
selgumist said korraldajate mõeldud sõnad

Tabivere lasteaia
rõõmus tibude ja
jänkude disko
Fotod: Anneli
Suvi

otsa. Sõnade „aitäh“, „direktor“; „korsten“,
„argpüks“, „paragrahv“ ja veel paljude raskete sõnade häälimine ei käinud meie lastel üle
jõu. Nii oligi võitjaid 12 ja kõik ülejäänud
tubli teise koha väärilised.
Korraldajad tänavad lapsevanemaid ja
õpetajaid tubli töö eest laste lugema õpetamisel. Seda toredat päeva jääb igale osalejale
meenutama kiituskiri tubli osalemise eest
Tabivere lasteaia emakeelepäeval.
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„Entel-tentel“ trikitas Nõo kultuurimajas
Viivika Raal, Kõrveküla lasteaia muusikaõpetaja
Tartu maakonna lasteaedade laululastel on
tore traditsioon igal aastal kokku saada ja
korraldada üks tore laulupäev. See üritus
sai alguse 2008. aastal. Laulupäevadel on
lauldud erinevatel teemadel: kodust, muinasjututegelastest, kevadest, oma lasteaiast.
On lauldud naljalaule ja nõialaule. Omalaadne üritus oli Tartu maakonna lasteaedade folklooripäev 2013. aastal Puhjas, kus
iga lasteaed viis „külakostiks“ kaasa laulu,
laulumängu või pilliloo, mis on pärit just
tema kodukandist.

Raadi lapsehoiu laululapsed

Seekordse laulupäeva teema oli „Entel-tentel“. „Entel-tentel“ oli 1970. aastatel tuntud
lastelaulude telesaade, mida juhtis Kalmer
Tennosaar.
Laule selleks ürituseks sai valida enam kui
poolesaja seast. Tore oli rääkida lastele, et neid
laule õppisin ja laulsin ise, kui olin veel laps.
Laulupäeval osales kokku 174 lauluhimulist last 21 Tartu maakonna lasteaiast. Kõrveküla lasteaed Päikeseratas sõidutas laulma 10
ja Raadi lapsehoid 5 mudilast. Raadi lapsehoiu
rõõmsad põnnid laulsid laulu „Moosikeetja“

ning Päikeseratta laululapsed astusid üles
tuntud lauluga „Kaks Otti“. Esinemisi saatis
publiku mõnus käteplaksutamine.
Nagu pidupäeval ikka, said lapsed peale
laulmist maiustada kringli, lihapallide ja viineritega. Joogijanu kustutati magusa morsiga.
Lastel olid laulupäevast toredad mälestused. Nii tore oli kuulda, kuidas üks
laululaps rääkis kodus emale, et neil läks
nii hästi, et said esikoha! Laulupäeva võlu
seisnebki selles, et lauldakse rõõmu pärast
ja siin kohti ei jagata.

Laulumaiad Päikeseratta lasteaiast. Fotod: Viivika Raal

Tabivere rahvamaja juures

12. mail 2018 kell 10.00-16.00








käelise tegevuse nurk lastele!
näha saab koduloomi ja sõitu teeb poni!
laadameeleolu loovad isetegevuslaste koosseisud!
Noorteteatri etteaste!
Tabivere Huvikooli laululapsed!
kohvik Tabbifer pakub laadapannkooke ja maitsvaid sööke!

TULGE MÜÜMA JA OSTLEMA
ja kogu perega kaunist emadepäeva nautima!
Laudade registreerimine ja lisainfo tel 504 4479/5855 2765; e-post: triinu@tabikas.ee Triinu

Tabivere Soojus OÜ pakub
kopa- ja laaduriteenust
30 €/h + km (arvestus algab
sõidu algusest objektile Tabiverest).

Kopa valikud: 40, 60, 120 (planeerkopp).
Tellimine: 5551 4622,
tabivere@elamumajandus.ee

Ohtlike puude raie, põlispuude hooldus, kruntide
puhastamine puudest ja võsast.
Heki ja põõsaste juurimine.
Saetööd, kändude freesimine,
viljapuude hoolduslõikus jpm.
Tel. 5818 5222,
www.2arboristi.ee

Rontox Group OÜ teostab
ehitus- ja remonditöid, ka
sanitaartehnilisi töid.
Hind kokkuleppel.
Töödele garantii.
Tel. 5340 4594, e-mail:
rontoxgroup@gmail.com

Pakume traktorija raideriteenust.
Lisainfo
529 3103
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Vilistlased ning praeguse koolipere
liikmed võtsid mõõtu palliväljakutel
Kaisa Karjane, Lähte ÜG kehalise kasvatuse õpetaja ja treener
Järjekordsed Lähte ÜG vilistlaste pallimängud toimusid tavapärasest erineval
ajal, seekord 7. aprillil, kohaks ikka Lähte
spordihall. Nagu viimasel paaril aastal
tavaks, algasid võistlusalad üheaegselt
ning toimusid paralleelselt. Kavas olid
korvpall, saalihoki ja võrkpall.
Korvpallis tuli võistkondi kokku 3. Mängud
olid väga huvitavad ning toimusid punktpunktilt. Esimese koha saavutas võistkond
Kool, võites 36 : 31 võistkonda Vanad Sõbrad. Sarnases joones või isegi pingelisemaks
kujunes ka teise ja kolmanda koha mäng,
kus Vanad Sõbrad võitsid vaid ühe punktiga
võistkonda Promill (30 : 29).
Saalihokis oli samuti 3 võistkonda, siin
olid vahed veidi suuremad. Saalihokis mängiti
2 x 8 min ja võistkonnad mängisid omavahel
kaks korda läbi. Võitis võistkond Kringel,

teine koht kuulus võistkonnale Aju ja Kits
ning kolmas auhinnaline koht läks õpetajatele. Saalihoki oli ainuke kolmest alast, kus
võistkonnad olid juba eelnevalt moodustatud. Teistel aladel moodustati võistkonnad
kohapeal ning korraldajad proovisid tekitada
võimalikult võrdsed meeskonnad.
Enim võistkondi tuli kokku võrkpallis,
kus moodustati 4 segavõistkonda, kuna mängud olid tasavägised ning mõlemad medalimängud läksid kolme geimi peale. Esimese
koha saavutas võistkond Sixten, kes võitsid
Alo võistkonda 2 : 1 (15 : 13; 12 : 15; 15 :
13), kusjuures kolmas geim pidi lõppema 7
punkti peal, kuid kuna tegemist oli võrdsete
mänguga, venis see 15-ni. Kolmanda koha
saavutas võistkond Urmas, kes võitis Vallo
meeskonda 2 : 1 (8 : 15; 15 : 11; 7 : 3).
Sellel aastal pani Juhan Ansper ja ITÜ
Rebella välja medalid iga ala esindaja kõige

hasartsemale, meeleolu üleval hoidjale ja vastavalt siis väravakütile, korvikütile või serviässale.
Korvpallid oli nendeks korvikütt – Margus
Pau, naljamees - Kaupo Kaasik, hasartseim Steven Saaristu, saalihokis väravakütt- Juhani
Võik, hasartseim – Karl-Marten Loks, naljanina - Mihkel Vanamb. Võrkpallis serviäss Teele Proovel, hasartseim - Urmas Tammet,
naljanina - Juhan Ansper. Esiauhinna said
kõige staažikam osaleja Tarmo Aruoja ning
kõige noorematele osalejatele Teele Tammetile ja Karl-Marten Loksile pani mälupulgad
välja Kalev Kikas ja Türmerleim GmbH.
Ühtlasi tahavad ka korraldajad tänada ürituse
toetamise eest vilistlast Agu Laasi ja ettevõtet
Jungent Estonia OÜ ning Kaupo Kaasikut.
Täname kõiki osalejaid meeleoluka päeva eest
ja kohtumiseni juba järgmisel aastal!

Fotol: Sixten Sepp, Valeri Rubeika, Juhan Ansper, Dagni Kolga, Reelika Soo, Karmeli Kaasik, Laura Tobreluts, Kalev Kikas, Urmas Tammet, Teele
Tammet, Meelis Toivonen, Teele Proovel, Lika Berišvili, Kaisa Karjane, Tarmo Aruoja, Alo Laas, Anti Peiponen, Piret Hanson, Rosmarii Rosenthal,
Helje Järvoja, Aare Moora, Vallo Vaher, Enn Kuslap, Aivo Elken, Kersti Vaher, Marje Peedisson, Erki Tallmeister, Ander Peiponen, Robert Sepp,
Markus Kõrkjas, Simo Jaanus, Agu Laas, Steven Saaristu, Karl Ots, Kristo Kangro, Raul Tein, Hando Tamm, Mait Kuuski, Margus Pau, Paul Ots,
Vallo, Vaher, Jarek Laanesoo, Kaupo Kaasik, Ahti Sepp, Liis Lätting, Juhani Võik, Kati Loid, Mihkel Kaasik, Rainis Pugovkin, Karl-Marten Loks,
Margo-Kristo Rätto, Tiit Mauer, Liis Järveoja, Kertu Palm, Aimar Poom, Arvo Pattak, Mihkel Vanamb, Aron Lenzius, Fred Haga, Keily Muuga,
Kristiina Soe.
Foto: Kaisa Karjane
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Marama ja Lähte koolmeistreid – Ants Udras
Mare Must, Marama Algkooli ja Lähte Keskkooli vilistlane

Lapsepõlvekodu

Ants (aastani 1935 Hans) Udras sündis 12.
märtsil 1914 Võrumaal Nursi vallamajas, kus
ta isa Jaan Udras, küll ainult kihelkonnakooli haridusega, kuid mitut võõrkeelt valdav
ja paljulugenud mees, oli kohalik vallakirjutaja. Ema Anna oli neiupõlves töötanud
lastekasvatajana Venemaa jõukates peredes,
saanud pererahvaga koos reisida läbi terve
Euroopa ja seetõttu ka keeli õppida. Ema
suri, kui Ants oli kuueaastane, ning mõne
aasta pärast abiellus isa uuesti ja taas endise
lastekasvatajannaga. Antsul oli temast kaks
aastat vanem õde Leida, kellest sai samuti
õpetaja. Aastal 1919 loobus isa vallakirjutaja
ametist, oli 1919-1921 Võru maakonnavalitsuse esimees ja pühendus seejärel täielikult
oma Nursi vallas asuvale Ala-Horsa talule,
mille ta eelmisel aastakümnendil oli ostnud
ning mille ta tohutu tööga eeskujulikku korda viis. Ala-Horsa looduslikult kehvapoolsed
põllud hakkasid andma rohket saaki, arendati
aiandust (sel alal näidistalu tiitel) ja tiikides
kalakasvatust, oli oma hüdroelektrijaam koos
veski ja elektrivalgustusega ning vesioinas, isegi
sõiduauto, telefon, raadio, pianiino ja palju
raamatuid – asjad, mis tolleaegsetes taludes
just tavalised ei olnud. Peale selle võttis Jaan
Udras aktiivselt osa kõikidest võimalikest
kohalikest, ühiskondlikest ja majanduslikest
organisatsioonidest, kuuludes neist mitmete
juhatusse. Loomulikult liigitus selline majapidamine 1940. aastatel nõukogude võimu
meelest kulaklike kilda. Seetõttu lahkus Jaan
Udras 1948. a näiliselt vabatahtlikult oma
talust, loovutades selle tasuta Võru linnukasvatuse ühistule. 1959. a õnnestus tal pool
elumajast tagasi osta. Praegu on kunagises
Ala-Horsas Seedri puhketalu ja selle omanikud peavad au sees mälestust legendaarsest
põllumehest Jaan Udrasest. Nursi vallamaja
on aga arvel kultuurimälestisena.

Õpingud ja esimesed tööaastad

Ants Udras sai kuueklassilise alghariduse
Võru Õpetajate Seminari (VÕS) algkoolis ja
oli päris loomulik, et õppimine jätkus (aastal
1927) seminaris endas. VÕS direktoriks oli
Eesti pedagoogika suurkuju, kooliuuenduslane Johannes Käis. Õppeplaanis oli tähtis
koht muusikaharjutustel – igas klassis oli
mõni instrument, enamasti pianiino, lisaks

muusikaklassi tiibklaver. Tegutses oma sümfooniaorkester. Nii tuleb Udrase muusikahariduse algmeidki otsida Võru seminarist, ehkki
vaatamata suurele soovile tal sealses orkestris
mängida ei õnnestunud. VÕS likvideeriti aga
aastal 1930 ja teine pool seminari kuueaastasest õppeajast tuli läbida Tartus. Ants Udras
lõpetas Tartu Õpetajate Seminari (täpsemalt
Tartu Pedagoogiumi seminariharu) 1933. a,
lõputunnistusel eraldi hinnetena muusika
ja laulmine, klaverimäng, viiulimäng ning
osavõtt orkestri tööst. Lõpetamisel andis pedagoogiumi viiuliõpetaja ja orkestrijuht A.
Õunapuu Udrasele kaasa ka tunnistuse, milles tunnustas Udrast kui eeskujulikku flöödimängijat kooli sümfoonia- ja puhkpilliorkestris ning soovitas teda hea orkestrijuhina
ja muusikaasjatundjana tööle hariduspõllule.

Ants Udras Tartu Õpetajate Seminari
lõpetamise ajal 1933

Õpetajate seminar andis gümnaasiumilõpetaja õigused ning õiguse asuda tööle algkoolis,
esialgu õpetajaaameti kandidaadina. Esimene
lõpetamisjärgne aasta kulus Udrasel teenimisele kaitseväes, kus ta mängis sõjakooli orkestris
flööti ja kust ta sai lipniku aukraadi. 1936. a
oli Udras nende 67 õpetajaameti kandidaadi
hulgas, keda vastav komisjon pärast kaheaastast edukat praktiseerimist (Udrase puhul
Satserinna ja Tännassilma algkoolides) tun-

nistas õpetaja kutse vääriliseks ja kellele anti
välja algkooliõpetaja kutsetunnistus. 1936.
a jätkus töö Kioma algkoolis ning 1938. a
Antsla Linna Algkoolis. Ta võttis osa Võrumaa
Õpetajate Liidu korraldatud suvekursustest:
1938. a Võrus emakeele ja kehalise kasvatuse
alal ning 1939. a Räpinas loodusainete alal.
Oma õpetaja Johannes Käisi eeskujul
ja mõjutusel innustus ka Ants Udras kooli
uuendamise ideedest ning mõtteid, mida oma
igapäevatöös katsetada ja pedagoogikaajakirjade kaudu laiemaltki tutvustada, verinoorel
koolmeistril jagus. Jagus nii emakeele, matemaatika ja ajaloo õpetamise kui ka üldise
koolikorralduse kohta. Eeskätt köitis Udrase
tähelepanu ajaloo õpetamine algkooli V ja VI
klassis, mille kohta ta avaldas pikema kaheosalise artikli ning eraldi väljaandena metoodilisi
juhendeid. Kui maateaduse tunnis tuuakse
õpilasele ruumiline perspektiiv gloobuse ja
kaartide kujul klassi kätte – põhjendas Udras –, siis ettekujutus ajast jääb puudulikuks
ja seda saab luua ajajoone kasutuselevõtuga.
Nii joonistati Udrase ajalootundides tahvlile
ja vihikutesse (paberilehtedele) mitmeti illustreeritud ajajooni kas mõne ajalooperioodi,
Eesti ajaloo või ka üksiku ajaloosündmuse
kaupa. Lisaks ajajoonele iseloomustasid Udrase juhendeid ka diagrammide ning kokkuvõtlike ja võrdlustabelite koostamine, kaardivisandite joonistamine, ajaloolistel teemadel
kirjutamine.
Teine näide siinkohal on üldisemast vallast.
Udras praktiseeris ise ja soovitas teistelegi õppetööd algkoolis ilma vihikute kasutamiseta,
nimelt kirjatöid lahtistel lehtedel eesmärgiga
saada korralikumad ja puhtamad tööd, võimaldada neile suurem liikuvus ja viia miinimumini ümberkirjutamised. Ühe keskmise
koolijütsi käes muutub koolivihik, eriti selle
lõpuosas, üsnagi räpakaks, üksik leht on aga
alati värske ja uus ning seda saab vajadusel
liigutada sinna ja tänna. Nii meisterdasid
Udrase tookordsed õpilased käsitöötunnis
kolmeks osaks lahtikäiva mapi, materjaliks
papp ja paksem paber. Kaks osa olid vihikuformaadis paberilehtede hoidikud ja neis võisid olla alajaotised, kolmas aga kirjutamisalus
koos selle külge kinnitatud kuivatuspaberiga.
Jätkub järgmises Kuukirjas.
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Emakeelepäev J. V. Veski nim
Maarja-Magdaleena
Põhikoolis
Kristiina Raja, huvijuht
Traditsiooniliselt on emakeelepäev meie
koolis väga pidulik päev. Juba alates
2002. aastast korraldatakse siin keelemees Julius Mägiste mälestuseks 1.-9.
klassi õpilaste omaloominguvõistlust,
mille võitjaid autasustatakse alati sellel päeval.
Seekordsele, juba 17. konkursile laekus kokku 53 kirja- ning 69 kunstitööd. Avar teema
„Minu Eesti – 100“ võimaldas õpilastel kirjutada kõigest ja joonistada kõike. Kuigi juba
varakult teavitati konkursist kõiki Tartu valla
koole, ühines meiega vaid Laeva Põhikool.
Töid hinnati kolmes vanuserühmas, igas
neist eraldi kunstitööd, luuletused ning kirjatööd. Kunstitööde žüriisse kuulusid Baltmani
väljapanekute spetsialist Piia Poolak, sise-

kujunduskonsultant Erika Kool,
kunstnik-kujundaja Artur Kuus ja
kunstiõpetuse õpetaja Eveli Leego.
Kirjatöid hindasid ajakirja Naised
peatoimetaja Merle Luik, MaarjaMagdaleena rahvamaja juhataja
Tiia Pärtelpoeg, Wiera teatri sõnakunstnik ja
näitleja Jaanus Järs, Maarja-Magdaleena raamatukogu juhataja Airi Kool ning kauaaegne
raamatukogu juhataja Kaie Põdra.
Autasustamiseks valiti välja 28 õpilase
tööd, kellest esikoha pälvisid Uko Mansberg, Ron-Romer Kangur, Egle Riine Küng,
Sandra Vahermets, Henn-Jaagup Rooba, Mati
Mansberg, Maarja Katariina Kerge, Viktoria
Lepik, Uku-Mart Rooba.
Aktust ilmestasid kooli parimad etlejad,
kes esitasid katkendeid õpilaste töödest. Kir-

Esikoht 1.-3. klassi kunstitööde arvestuses.
Autor Uko Mansberg.

jutatud oli erinevatel teemadel: oma mõtetest
ja unistustest, kodust ja koolist, vanemate
mälestusest, Eesti Vabariigi minevikust, olevikust, tulevikust, loodusest ja paljust muust.
Samal ajal näidati suurel ekraanil kunstitöid.
Erilise tähelepanuga kuulati Jaanus Järsi
kokkuvõtet žürii tööst. Kuulajate silmad lõid
särama, kui ta esitas ilmekalt temale enim
meeldinud katkeid õpilaste kirjutistest.
Päev oli tore ja meeldejääv. Loodan, et
järgmisel aastal vastavad meie üleskutsele
kõik Tartu valla koolid.

Maarja-Magdaleena Pahupidi Pärlid käisid
Aakres ja Elvas näitemängupäevadel
Katrin Sisask
Maarja-Magdaleena põhikooli näitetrupi Pahupidi Pärlid töös osaleb 52 last 66 õpilastest.
Nime sai näitetrupp Louis Sachari “Pahupidi
kooli” raamatute järgi, kus õpetajana tegutseb
proua Pärl. „Pahupidi kooli“ raamatute põhjal on Pahupidi Pärlid esitanud 5 lavastust.
Pahupidi Pärlid tegutsevad koos juba
viis aastat ja ühest algklasside trupist on välja kasvanud 3 erineva vanuseastme truppi.
Pahupidi koolist rääkis sel aastal 5.-7. klassi
lavastus „Pahupidi kool kukub kokku“, 1.-4.
klassi trupp esitas Ervin Lazari „Põgenenud
tedretähnid“ ja 8. klassi trupp esitas näidendi
„Ühel ilusal päeval“.
17. märtsil sõitsid 1.-4. klassi trupp ja
5.-7. klassi trupp Aakresse esmakordselt Tartumaa maakondlikule näitemängupäevale.
Näitemängupäeval osales 11 erinevat kooli.
Trupipreemiat seekord ei saadud, aga näitlejapreemiad said „Põgenenud tedretähni-

des“ jutustajad Birger Urbas ja Ron-Romer
Kangur ning „Pahupidi kool kukub kokku“
näitlejapreemiad said Henri Poolak ja Maarja
Katariina Kerge.
23. märtsil sõitsid kõik trupid Elvasse XII
Mitteteatrite Festivalile. Kohtunikeks olid
Astrid Hallik, Piret Kuub ja Kristjan Lüüs.
Päev oli taas kord pikk ja koju jõudsid
näitlejad alles poole kaheksa paiku õhtul.
Näitlejapreemiad said 1.-4. klassi trupist Birger
Urbas ja Kaarel Kristofer Kerge, 5.-7. klassi trupist Mati Mansberg, Henri Poolak ja
Maarja Katariina Kerge. 8. klassi trupi poisid
Ken Kukk, Gerrit Kinsigo, Ragnar Oja said
mehise meeskonna preemia.

Noored näitlejad tegid
näitemängupäevadest väikese
kokkuvõtte

Sandra Voites 4. klassist jutustas: „Me käisime

kahel näitemängupäeval. Ühel päeval Aakres
ja teisel päeval Elvas. Mulle meeldis väga ja
see oli väga lahe, kuigi bussisõidud olid väga
väsitavad. Mina mängisin „Põgenenud tedretähnides“ Tähni-Triinu. Kõik meie etenduse
näitlejad olid väga tublid, eriti jutustajad.
Järgmisel aastal tahaksin ma ka ise suuremat
osa, sest seekord oli mu osa väga väike. Tahaksin olla peategelane.“
Kaisa Goldberg 4. klassist: „Mulle meeldis
Aakre rahvamaja. See oli ilus nii seest kui väljast, aga kui etendused käisid, siis käidi ustest
sisse ja välja ja see segas vaatamist.“
Eleliis Orma 3. klassist : „Mulle meeldis
Aakres kõige rohkem Hiie kooli näidend „Jukud ja Mannid koolipingis: noppeid klassiruumi eest ja seest“. See meeldis mulle, sest see
ei olnud igav ja oli väga hästi läbi mõeldud.
Sirle Engelhart 4. klassist jutustas: „Me
käisime kahel näitemängupäeval. Mulle meel-
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Pahupidi Pärlid - Evely Goldberg ja Kariita
Saar näidendis “Ühel ilusal päeval”
Foto: Kayvo Kroon

dis seal käia, sest mulle meeldib näidelda ja
kohvikus käia. Mulle meeldisid ka meist vanemate näidendid. Elvas olid etenduste vahel
pausid, kus sai vahel õues mänguväljakul käia.“
Birger Urbasele 1. klassist meeldis, et Aakre rahvamajas olid vaheaegadel avatud nii
kohvik kui ka piljard. Elva teatripäevast arvas
Birger aga järgmist: „Elvas on ilus rahvamaja.
Kohvikus oli väga hea makaronisalat. Mulle
meeldis kõige rohkem etendus „Koolimaja
kukub kokku.“
Kaisa Goldberg: „Mulle meeldis Elvas,
sest seal oli mugavam, kuna oleme Elvas juba
varem käinud. Elvas olid ka huvitavamad
etendused. Teatripäeva juht oli üsna lahe ning
kohtunikud olid ka tuttavad näod.“
Hadewig Engelhartile 1. klassist meeldis
Elvas: „Mulle meeldis, sest seal oli väga hästi kõik kuulda, ka neid, kes vaikse häälega
rääkisid. Saalis oli palju istekohti ja kõik oli
hästi näha. Kohvikust sai väga häid saiakesi
osta ja seal oli ilus.“
Andrea Pardanen 4. klassist: „Mulle meel-

EELK Maarja-Magdaleena koguduses

JUMALATEENISTUSED pühapäeviti kl 11.30. LEERIKOOL algab 15.04. kl 13
Pühapäeviti palveosadus kl 10. PÜHAPÄEVAKOOL pühapäeviti kl 13.
KANTSELEI avatud kolmapäeviti kell 10-14. Kolmapäeviti kell 19 piibli- või palveõhtu.
KONTAKTID: tel 773 8201, e-post info@maarjamagdaleena.ee
Koguduse õpetaja Aivo Prükk, tel 516 3487

dis Elvas kõige rohkem Tartu Lille Maja etendus „Romeo ja Julia“. See oli imelik, aga ilus
ka. Veel meeldis mulle etendus „Kolm karu“,
mida esitasid 3 tüdrukut. Meie kooli näidendid meeldisid mulle, sest need olid naljakad.“
Emilia Gusseinov 2. klassist: „Mulle meeldis, et saime bussiga sõita ja pärast jagati kommi. Elvas meeldis mulle kõige rohkem meie
näidend ja see, et ma sain kohtunik Kristjan
Lüüsiga pilti teha.“
Ka Karl Willem Goldberg 1. klassist ja
Rayan Pardanen 3. klassist arvasid, et kõige
vahvam oli kohtunik Kristjan Lüüsiga pilti
teha ja autogrammi saada.
Kelli Sandra Vihtolile 3. klassist meeldis
aga Elvas meie kooli 8. klassi etendus „Ühel
ilusal päeval“: “See oli väga äge etendus, sest
seal juhtus üsna palju imelikke asju.“ Kelli
Sandra lisab: “Näitemängupäevadel jagati
ka autasusid. Meie saime ka autasusid. Mõned said, aga mõned ei saanud. Aga sellest ei
ole midagi, sest järgmisel aastal saavad jälle
mõned teised.“

Ülle, Vete, Merike!

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

Palju õnne!

Maarja-Magdaleena Maarahva Selts
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Lumeroos tähistas eitede päeva
Kaie Nõlvak
Tabivere eakateseltsingu Lumeroos liikmed saavad igas kuus korra kohvilaua
taga kokku. Hooaeg lõpetatakse mais
piknikuga ja suvekuudel tegutsetakse
rohkem omaette. Samas kohtuvad need,
kes võimlemas käivad, külmematel aastaaegadel koguni kaks korda nädalas,
ja et samas seltskonnas on ka ansamblilauljaid, on suhtlus üsna tihe.
Märtsis oli kõige olulisem ja rõõmsam tähtpäev muidugi naistepäev ja et Lumeroosi
rahva kokkusaamine oli vaid nädal hiljem, ei
saadud ka selle tähistamisest üle ega ümber.
Aga et aastaid on seltsingu liikmetel kamba
peale päris soliidne arv, siis nimetati oma
pidu eitede päevaks.
Igakuistel kohtumistel ei piirduta kunagi
vaid kohvilauajuttudega, alati on paika pandud
ja ette valmistatud ka programm.
Ansamblil Laulusõbrad on esimest hooaega
noor juhendaja – Viljandi kultuuriakadeemias

kolmandat aastat huvijuhiks ja loovtegevuse õpetajaks tudeeriv Artur Aunap. Temal tuligi lauluproovis mõte,
et eitede päeval võiks ka lühinäidendi
Taadid nagu kompud! Esireas Viive ja Artur Aunap,
ette kanda.
tagareas vasakult: Eha Liivak, Tiiu Klaos, Maila Valt,
„Dramatiseerisin ja lavastasin MeTiina Käbi ja Elvi Karus. Foto: erakogu
his Heinsaare novelli „Tere“, mis
sai pealkirjaks „Vanameeste näppaja“. Absurdisugemetega lühinäidend pajatab ja vanaemal, teised tegid lustiga liikumist
poisist, kes provotseerib vanamehi endaga kaasa,“ rääkis Artur.
suhtlema ja meelitab nad siis korterisse, kus
Eitede päeval ei piirdutud muidugi vaid
ulakad vanapapid rõõmsalt ja eakohatult aega näidendiga. Madli Kaasik tuletas meelde aasta
veedavad. Palamuse gümnaasiumis õppides esimeste kuude rahvakalendri tähtpäevi. Tema
tegin seda kooli teatripäeval ja mängisin ise teadiski muide juba varem rääkida, et Setuvanameest, keda näpatakse. Sain selle eest maal peetakse viimasel nädalal enne paastu
tookord näitlejapreemia ehk Oskari. Mõt- „baabapraasnikut“. Sealt tuligi Lumeroosi
lesin esialgu, et muudame Lumeroosi rah- rahval mõte eitede päeva pidada. Elvi Karus
va jaoks taadid eitedeks, aga vanaema Viive luges omaloomingulise luuletuse märtsikuust
arvas, et las olla pealegi kordki taadid, neid ning ansambel esitas mõne laulu. Tehti ka
muidu nagunii seltskonnas pole. Nii said lei- plaane suviseks traditsiooniliseks reisiks.
tud vurrud, sobivad kostüümid ja peakatted.
Veebruaris täitus seltsingul 14. tegutseVäga ilusad taadid said! Sõnaline osa oli mul misaasta.

Tabivere harrastusnäitlejad
tegid saartel näidendiproovi
Märtsikuu viimasel nädalavahetusel võttis Tabivere rahvamaja näitetrupp ette
meretaguse reisi. Saaremaal ja Muhus
mängiti kokku kolmel korral Janno Puusepa näidendit „Proov“, mille lavastas
Tõnis Lepp.
Esinemist alustati Orissaares ja õhtupoolikuks jõuti Salme kultuurimajja, kus anti teine
etendus ja kuhu jäädi ka öömajale. Tagasiteel
tehti etteasteks peatus Muhu koolimajas. Saalis viibinu, kes on „Proovile“ juba päris mitu
korda kaasa elanud, leidis aega ka publiku
reageeringuid jälgida. Need, kes isetegevusliku
näitemängu võlude, valude ja tragikoomikaga
lähemalt tuttavad ehk ise korduvalt asja sees
olnud, mügistasid naerda eelkõige lavastaja
loomevaevade peale ja näitlejate hämmastunud kitsikuse üle, kes oleksid tahtnud midagi
endale mõistetavamat mängida. Teistele ehk
rohkem nautijatele ja vähem kaasalööjatele
läksid eelkõige peale värvikad karakterrollid.
Näiteks Aita-tädi (Rein Annuk), kes tõelise

pisuhännana näitemängutegijaid eksitamas
käib, rahvamaja juhataja ja projektijuht Signe
(Esta Sokk), kes on üldisele paanikale vaatamata vana rahu ise, tipsutab konjakit ja näksib
kommi, sest “alati on näidendiga jama olnud
ja alati on kõik lõpuks laabunud”. Äratundvat
elevust tekitas ka lihtsameelne ja heatahtlik
Enn (Ülo Nõlvak), kes võltspaatosega kõnelevat kindralit mängima peab ja kelle sobimatu
riietuse kallal hambaid teritatakse, kuid keda
hea tuju ilmaski maha ei jäta.
Tabivere näitlejaid innustasid saarereisi
ette võtma pikaajalised sõprussidemed Salme
kultuuritegijate ja eriti sealse vallateatriga.
„Salme kultuurijuhi ja vallateatri eestvedaja Maire Sillaveega on meil juba tüki aja
eest jutuks olnud, et nemad on meie juures
mandril nii oma näitetrupiga kui meesansambliga esinemas käinud, meie olime seni
mere taha saanud vaid vabariiklikel festivalidel, ja et me võiksime tulla kord ka ainult
oma näidendiga. Nüüd sai see esinemisreis
tehtud,“ rääkis Tabivere harrastusteatri eest-

Stseen „Proovist“. Projektijuht Signe (Esta
Sokk) võtab asja stoiliselt, lavastaja (Janek
Varblas, vasakult esimene) on masenduses, üks
peaosatäitjaid (Kaarel Pärnapuu) tülpinud,
kindral (Ülo Nõlvak) ootab aga oma „ratsuga“
rahumeeli, mis edasi saama hakkab.
Foto: Kaie Nõlvak

vedaja Esta Sokk.
Ka tabiverelaste uus näidend tuleb Janno
Puusepalt ning autori kinnitusel kirjutab ta
sarnaselt „Proovile“ sellegi just eelkõige nende
näiteseltskonnale.
„Proovis“ mängivad Janek Varblas,
Katrin Sokk, Kaarel Pärnapuu, Liina Kraun,
Rein Annuk, Mati Linno, Esta Sokk,
Ülo Nõlvak, Linda Amjärv, Anu Aunap.
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TABIVERE

Tabivere rahvamajas toimus Tartumaa
XVII lasteraamatupäev „Meie Eesti“
Tabivere raamatukogu
Juba 17. korda tähistati Tartu maakonnas
lasteraamatupäeva traditsioonilise lasteüritusega, mida igal aastal korraldab
üks maakonna raamatukogudest.
Käesoleval aastal sai selle austava ülesande
Tabivere raamatukogu, kel puudus vähimgi
ettekujutus niisuguse mastaabiga ürituse korraldamisest, kuna ollakse Tartu maakonnas
uued. Alustati n-ö puhtalt lehelt, eeskujuks
varasematel aastatel toimunud ürituste töökavad. Oma kogemusi jagasid ja abiks olid
Kõrveküla raamatukogu direktor Hele Ellermaa ja Äksi raamatukogu direktor Anita Priks.
Üritusele eelnes neli omaloomingulist
konkurssi, millest võtsid osa 1.-9. klasside
õpilased 16 Tartumaa koolist. Kokku esitati
534 tööd – 179 peitepilti teemal „Leia mind“,
145 meisterdamistööd teemal „Kingi raamatukogule järjehoidja“, 34 juttu enda salapaigast
ja 176 Eesti-teemalist luuletust.
Lasteraamatupäev „Meie Eesti“ toimus
4. aprillil 2018 algusega kell 11 Tabivere rahvamajas, kuhu olid kutsutud osalema kõiki-

de loominguliste konkursside parimad koos
juhendajatega.
Meie vallast oli üritusele kutsutud 12
õpilast Kõrveküla Põhikoolist, 4 õpilast J.
V. Veski nimelisest Maarja-Magdaleena Põhikoolist, 2 õpilast Tabivere Põhikoolist, Laeva Põhikoolist ja Lähte Ühisgümnaasiumist
üks õpilane.
Lasteraamatupäevalisi tervitas Tartu vallavanem Jarno Laur, kes luges ette katkendi
„Väikesest printsist“, ühest oma lemmikraamatust. Kohapeal lahendasid osalejad salakirja, mille lahendusteks olid Mika Keräneni
lasteraamatute pealkirjad. See juhatas sujuvalt
sisse kohtumise Tartu linnakirjaniku Mika
Keräneniga. Lapsed võtsid külalise vastu suure aplausiga. Kirjanik rääkis vaimukalt oma
töödest ja tegemistest ning lapsed esitasid
talle ohtralt küsimusi. Hiljem oli kõigil võimalik saada ka kirjaniku autogramm ja teha
temaga pilti.
Pärast kohtumist kirjanikuga maiustasid
osalejad veidi ning seejärel tantsiti ürituse läbiviija Artur Aunapi juhendamisel seltskonna-

tantse. Lõpuks oli käes aeg jagada autasusid.
Artur luges ette parimaid konkursile saadetud
luuletusi ja jutte ning kutsus ükshaaval välja
parimate tööde autorid, kes said auhinnaks
raamatu ja tänukirja. Tänutähe said ka õpilaste juhendajad.
Üritust toetas Eesti Kultuurkapitali Tartumaa ekspertgrupp, Tartu vallavalitsus, Maarja-Magdaleena raamatukogu ja Tabivere raamatukogu.
Tartu vallavanem Jarno Laur ja
Mika Keränen salakirja lahendamas

Võidutöö „Ma vaatan
sind“, autor Keitlin
Kitsing Võnnu Keskkooli
9. klassist, juhendaja
Tiia Kannik

Osalejad Artur
Aunapiga tantsuhoos
Fotod: Estrit Aasma

TABIVERE HUVIKOOLI aprilli- ja maikuu ürituste ja eksamite kava
26.aprillil kell 18 lauluvõistlus LAULUPÄRLIKE Tabiveres
8. mail kell 14.30 SOLFEDŽO LÕPUEKSAM
9. mail KONTSERT “Poistelt emadele” Nõo muusikakoolis
10. mail ÜLEMINEKUEKSAM solfedžos
11. mail ERIALA LÕPUEKSAM kell 10 ja lõpetajate KONTSERT kell 18.
Esinevad Lisete Ehamaa klaveril, Riin Reinberg flöödil ja
Sander Kõiv akordionil)
14. mail ARVESTUS (aeg kokkuleppel)
15. mail kell 11 lasteaias KONTSERT (pillide tutvustus)
18. mail Laulu- ja tantsuklassi KONTSERT kell 18 Tabivere Rahvamaja saalis.
21. mail pilliõppe KONTSERT kell 18 Tabivere Põhikoolis
28. mail SISSEASTUMISKATSED uutele õpilastele kell 17.30 Tabivere Põhikoolis

TRENNID

Tabivere rahvamajas
Lihtne, aga tõhus

juhendaja Merike Kangro
T kell 17.30-18.30

DeepWork

juhendaja Merike Kangro
P kell 19-20

Tantsi end vormi

juhendaja Marit Haidak
E, N kell 19-20
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Äkslaste ägedad ehted

Äksi logo.
Autor Aide Lättemägi

Tiina Tambaum
Äksi kogukond on muuseumiööl, 19.
mail 2018 väljas oma näitusega. Naised
ja mehed, poisid ja tüdrukud, daamid ja
härrad näitavad Saadjärve Looduskeskuse maja kolmel korrusel oma ehteid.
Pöördusime detsembris oma näituseideega
muuseumiöö 2018 korraldustoimkonna poole veel enne, kui oli välja kuulutatud ürituse
selle aasta üldteema. Saime vastuse, et kogukonna ehtenäitus sobib programmi hästi ja
et oleme vastu võetud. Ja alles seejärel selgus
üldteema - „Öös on pidu“.
Sõrmuste, kaelakeede, kõrvarõngaste ja
prosside, aga ka lipsunõelte ja mansetinööpide, märkide ja pannalde paljud omanikud
on muuseumiööl Saadjärve Looduskeskuses
ise kohal ja räägivad lugusid, miks need iluasjad on olulised, iseäralikud, huvitavad või
austusväärsed. Kõik lood trükime ka külastajatele lugemiseks välja. Kui üritus läbi, teeme
lugudest ja piltidest kogumiku, et suur töö
ja põnev tulemus jääks kestma kauemaks kui
üheks ööks.
Nagu te hästi teate, on muuseumiööl võimalik külastada sadu huvitavaid muuseume
ja väljapanekuid üle vabariigi. Nii on vaja,

et näitusel oleks ligitõmbav nimi
ja kaasahaarav sisu. Algatusmeeskond
pidas maha ajurünnaku ja kuulutas näituse
nimena välja „Õ ja Ä põlvkonna äkslaste ägedad ehted“ ehk lühemalt „Õ ja Ä öö“. Õ ja
Ä on mõlemad Äksiga seotud tähed – üks
tähistab siin sündinud vokaali, teine kohanime
algustähte. Teiselt poolt osutavad suurtähed
trendikal viisil erinevatele põlvkondadele, nii
nagu on käibel X-, Y- ja Z-tähelised generatsiooninimed. Näituse eesmärk on tutvustada
erinevate ajastute ehteid ning võrrelda, millised on olnud erinevate põlvkondade ehtimise
kombed ja maitsed. Näiteks peab tänapäeva
noortele rääkima, mis asjad on mansetinööbid,
nii nagu ka tänased vanemad inimesed vajavad
lisaselgitust, kuidas leida ilu kulmurõngastest
ja keeleneetidest. Kui kuuekümnendatel tegi
mees oma kaaslasele ise metallist või puidust
ehteid, siis nüüd ostab kavaler pruudile rõõmuks peotäie plastmassi.
Õ ja Ä ööl on avatud ka töötoad, kus külastajad saavad teha makaroniehteid, niplispitsitehnikas käepaela, Õ-tähe kaunistuse või
looduslikest materjalidest ürgehteid. Avatud
on temaatiline taaskasutuspood ja iga külastaja saab teha eriskummaliste ehetega endast

digifoto. Kohvikus on toitvate ehete – pontšik-sõrmuste, sõlekookide ja
lipsunõelavõileivade – ostjatele kohv tasuta.
Muuseumiööl on Saadjärve Looduskeskuses
võimalik tutvuda erinevatest maadest toodud
ehete ja käsitööehetega, avatud on merevaigunurk, tutvustame kolhoosieluga seotud
iluasju ning meesteosakonnas näeb avara
tõlgendusruumiga väljapanekut „mehe ehe“.
Temaatiliste vitriinidega seoses on meil ka
vallalehe lugejale palve. Tahame kokku saada
Lähte kooli lendude sõrmuste väljapaneku. Kui
teil on võimalik anda oma koolilõpusõrmus
muuseumiööks näitusele, palun võtke kontakti Äksi raamatukoguga: aksirk@tartuvv.ee.
Ootame teid kõiki 19. mail Saadjärve
Loodusmajja näitusele „Õ ja Ä põlvkonna
äkslaste ägedate ehted“. Oleme avatud kell
16.00–23.00, töötoad töötavad 16.00 – 21.00.
Seni jälgige näituse Facebooki lehte https://
www.facebook.com/ehtemuuseum. Täname
ettevõtmise toetajaid SA Saadjärve ja Eesti
Nukuehitust.
Algatusmeeskond: Anita Priks, Aide Lättemägi, Ave Ramm, Kaja Randviir, Priit Halberg, Katrin Sisask, Inga Loimet, Kaili Alop
ja Tiina Tambaum.

Mõned lood loodavast ekspositsioonist

Pildil oleva prossi
toob näitusele Virve.
See on pross, mille
kinkis Avangardi
kolhoos kõikidele oma
naissoost kolhoosnikele.
Vot niimoodi säras
kolhoositari rind!
Fotod:
Tiina Tambaum

Aide vanaema ja vanaisa said
pulmakingiks hõbedast teeklaasihoidja.
Aastaid hiljem laskis vanaema sellest
hõbesepal teha oma tütrele sõrmuse ja
kõrvarõngad. Sealjuures, pange tähele,
kõrvarõngad on kruvikinnitusega, sest
tollel ajal ei olnud kõrvadesse aukude
tegemine levinud.

Leo paigaldas ühe Lasnamäe korteri vannitoas
dušinurka. Töö tellis Sergei, kelle juurest naine
oli just välja kolinud, ja mees seadis endale kodus
sisse uut elu. Uksekell. Korterisse saabus Sergei
veel lahutamata abikaasa. Paari vahel tõusis
momentaalselt tüli. Naine nõudis mingeid asju,
millele tal pidavat õigus olema. Külaline tuiskas
ringi ja tema viha osaliseks said korteris kõik asjad
ja inimesed. Kui visiit möödas ja tööriistade heli
jälle kuuldavaks sai, pistis Sergei võhivõõrale Leole
pihku väikese karbikese. Nõukaaegses karbis olid
merevaigust mansetinööbid. Sergei käis peale, et
meistrimees need kaasa võtaks: „Need on minu
vanaisa omad. Mu naine viskab need lõpuks
nagunii minema. Teie käes ehk säilivad kauem.“

Fotol näete
kunstnikutööd
Kaili kogudest:
need käevõrud ostis
Kaili laadalt, kõik
ühelt müüjalt ja
ühekorraga.
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Kodanikualgatuse projekt monument “Kalevipoeg kivi viskamas”
Tänavu 26. detsembril möödub 215 aastat Fr. R. Kreutzwaldi sünnist. 2022. aastal
möödub 140 aastat Kreutzwaldi surmast ning
160 aastat rahvuseepose “Kalevipoeg” esmatrükist. Eesmärgiga jäädvustada rahvuseepos
kultuuripärandina Eesti kultuurilukku, püstitades Äksi külla Saadjärve äärde Kalevipoja
suuremõõtmeline monumentaalskulptuur,
moodustati hiljuti kodanikualgatuse korras
MTÜ „Kalevipoeg kivi viskamas“. Monumendi püstitamisega soovib idee autor Ain Laas
populariseerida kogu rahvuseepose temaatikat
rahva, eelkõige noorte seas. Meie rahvuskangelase pronkskuju võiks olla uudistamiseks igale
eestlasele kui ka välisturistidele, tuues sellega
suuremat tuntust kogu Vooremaa piirkonnale

LOOMADE
ELU ÖÖSEL

ja Saadjärvele. Siit võiks alguse saada mitmed
matkarajad, siin võiks hakata toimuma mitmed traditsioonilised rahvakultuuriüritused.
Monumendi asukohaks valiti Äksi küla
põhjusel, et just siin, Saadjärve kaldal toimus
eepose järgi vana Kalevi kolme poja kiviviskevõistlus. Kalevipojast kuningaks kerkimist
on tänaseni tunnistamas kolm vendade poolt
teele lennutatud viskekivi.
Peagi on oodata monumendi idee suuremat avalikustamist ajakirjanduses ja sotsiaalmeedias. Kuulutatakse välja ideekavandi
konkurss ning võetakse ette monumendialuse
maa-ala planeerimine. Monumendi rajamist
saavad omalt poolt toetada kõik eestimaalased, sest Ain Laasi sõnul on tema küll idee

www.evox.ee
Evox OÜ nõustab Teid ja Teie ettevõtmisi
ning jagab oma kogemusi järgmistes
valdkondades:
Ehitusprojektid: eramud, juurdeehitised,
abhooned, vee- ja kanalistasiooniprojektid
Hoonete seadustamine: olemasolevad
abihooned, rajatised, ümberehitused
detailplaneeringute koostamine
keskkonnauuringud ja -analüüsid
haljastus ja heakord
vee- ja jäätmemajandus

Evox OÜ, Leetpõõsa 16, Tartu vald, 60534
Tartumaa, GSM 5373 9326

“Kalevipoeg kivi viskamas”, Kristjan Raua
illustratsioon Fr. R. Kreutzwaldi eesti rahva
eeposele “Kalevipoeg”

autor, kuid idee elluviijaks on Eesti rahvas.
Kõikide plaanide täitumisel on võimsa Kalevipoja monumendi pidulikku avamist oodata
25. augustil 2022.
Monumendi rajamise idee pidulik tutvustamine leiab aset 5.-8. juulil toimuval
Saadjärve festivalil, kõrvuti Jääaja Keskuse
sünnipäevaga. Suurejoonelise projekti käekäiku hakkab oma veergudel valgustama ka
Tartu Valla Kuukiri.
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Isetegevuslaste pidu

Aasta tublimad isetegevuslased tegevusrühmade kaupa:
(Vastavalt: kollektiiv / isetegevuslane / juhendaja)

Triinu Täpsi, Tabivere rahvamaja juhataja
Tabivere ja Maarja-Magdaleena piirkonnas oleme korraldanud igal aastal isetegevuslaste tänuõhtu, mis on
oluline sündmus, tunnustamaks tublisid isetegevuslasi ja nende juhendajaid. Tänutäheks ja valmisolekuks edaspidigi õhtustel aegadel proovides käia tehti
kokkuvõte tehtud tööst etteaste näol, millega kaasnes
tänukiri, meened ja imemaitsev peotort!
Isetegevuslased on rahvamajades tegutsevates erinevates huviringides osalejad, laulu- ja tantsuinimesed, näitlejad, jutuvestjad, tragid lapsed ja teised toredad selle piirkonna taidlejad.
Igal aastal valitakse igast kollektiivist aasta isetegevuslane ja
ka aasta kollektiiv.
Märkamaks, tänamaks ja nägemaks, mida teised isetegevuslased piirkonnas teevad, korraldataksegi mõnus ühine
peo- ja tantsuõhtu. Seekord oli ansambliks MaMa, õhtut
juhtisid Triinu Täpsi ja Linda Amjärv. Aasta kollektiivi tiitliga sai pärjatud Maarja-Magdaleena naisansambel Tormilind
(juhendaja Kadri Savva-Tatrik). Külalisesinejaks oli Lähte
naisrahvatantsurühm Hermine.
Et lõbusat rahvast oli palju, kestis pidu hommikuni. Tabivere rahvamaja tänab kõiki kollektiive, kes on panustanud
meie kohalikku kultuuri ja teevad seda ka edaspidigi.
Oleme väga õnnelikud, et meil on olemas koht, kuhu
tulla ja kus tegutseda!

Seenioransambel Laulusõbrad

■■ Tabivere Kapell / Ülo Nõlvak / juhendaja Artur Aunap;
■■ seenioransambel Laulusõbrad / Tiiu Klaos / juhendaja Artur Aunap;
■■ seeniortantsurühm / Anne Otsus / juhendaja Tiia Pärtelpoeg;
■■ E.H.K. teater / Helgi Herman / juhendaja Esta Sokk;
■■ JJ-Street hip-hop / Grethe-Eliise Kovbasnjuk / juhendaja Kairi Jerlov;
■■ naisansambel Tormilind / Mari-Liis Kirs / juhendaja Kadri SavvaTatrik;
■■ Tabivere noorteteater / Marite Reinesberg / juhendaja Linda Amjärv;
■■ seltskonnatants / Meelis ja Anneli Rauert / juhendaja Eva Kouhia;
■■ line-tants / Jaanika Ojakõiv / juhendaja Karmen Raju;
■■ Tabivere harrastusteater / Ülo Nõlvak;
■■ Maarja-Magdaleena segakoor / Kalju Kaasik / juhendaja Liia
Koorts;
■■ ansambel Tabiles / Jaanus Kure / juhendaja Rein Karu;
■■ meesansambel Mehed Mandrilt / Maigo Täpsi, Andres Leima / juhendaja Liia Koorts;
■■ trenn „Tantsi end vormi“ / Anne Aunap, Ketlin Sööt / juhendaja
Marit Haidak;
■■ Wiera teater / Heli Täpsi / juhendajad Ene Luik-Mudist, Peeter Kollom, Jaanus Järs;
■■ trenn Deepwork / Terje Raudsepp / juhendaja Merike Kangro;
■■ seltsing Lumeroos võimlemine / Mai Vahter / juhendaja Elvi Karus;
■■ bridž / juhendaja Enn Pärtelpoeg;
■■ käsitööring / juhendaja Hilja Sepp.

Külalistena esines Lähte
naisrahvatantsurühm Hermine
Tantsurühma
JJ-Street hip-hop
tantsijad

Naisansambel Tormilind

Tabivere Kapell

Fotod: Katrin Sisask
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Tartu valla sportlased osalesid
40. Peipsi talimängudel
10. märtsil korraldas Peipsiääre vald Palal 40.
Peipsi talimängud. Kutsutud olid Peipsi järvega piirnevad haldusreformi käigus muutunud
uued vallad: Alutaguse, Mustvee, Peipsiääre,
Kastre, Värska, Räpina ja Tartu. Osalemas
olid Mustvee, Räpina, Peipsiääre, Setomaa ja
esmakordselt ka Tartu valla võistkond. Kavas
olid järgmised spordialad: suusatamine, tõukekelgutamine, reesõit, viissuusk, kalapüük,
rahvastepall, indiaca, male, kabe, sõudeergomeetri võistlus, juhtkonnavõistlus ja mälumäng. Tartu vald osales seitsmel spordialal.
Võistkonnaaladest võideti esikoht viis-

suusatamises, kus osalesid Teet Lill, Rein
Jõeveer, Janika Lill, Grete Almre ja Meelis
Padar. Esikoht võideti ka kabes. Kabevõistkonnas mängisid Karel Ots, Ago Vooremäe
ja Meriley Raudsepp.
Suusatamises võitsid esikoha Tuuli Lill
tütarlaste vanuseklassis ning Janika Lill naisveteranide I vanuseklassis. Teise koha saavutasid Grete Almre naiste vanuseklassis ja
Meelis Padar meesveteranide I vanuseklassis
ning kolmanda koha Tauri Lill poiste vanuseklassis. Teet Lill saavutas meesveteranide II
vanuseklassis 5. koha.

Võistkondlikult võitsid teise koha tõukekelgutamises Riho Lipp, Heleri Lipp ja Meryll
Kulamaa. Võistkondliku kolmanda koha said
sõudeergomeetri võistluses Grete Almre ja
Meelis Padar. Võistkondlikult saavutati neljas koht suusatamises ja rahvastepallis. Poiste
rahvastepallivõistkonnas mängisid Kõrveküla
Põhikooli 5. klassi poisid Patrick Allas, Remit Õis, Artur Sareal, Marten Teska, Romil
Kiipsaar, Steven Krimberg ja Kevin Liias.
Mälumängu võistkond (Grete Almre,
Teet Lill, Meelis Padar, Janika Lill ja Tuuli
Lill) saavutas 5. koha.
Võistkondlikult võitis 40. Peipsi talimängud Peipsiääre vald Räpina ja Setomaa valla
ees. Tartu vald saavutas mängude uustulnukana väiksema koosseisuga võisteldes viienda koha.
45. Peipsi suvemängud toimuvad Setomaal.

Võidukas viissuusaku võistkond: Teet Lill, Rein
Jõeveer, Meelis Padar, Grete Almre ja Janika
Lill

Tuuli Lill võitis tütarlaste vanuseklassi
suusatamise

Tartu valla kabetajad saavutasid esikoha (Ago
Vooremäe, Karel Ots ja Meriley Raudsepp)

Toomas Rosenberg, võistkonna esindaja

Fotod on pärit võistluste kodulehelt: www. peipsiääresport. voog.com

Tabiveres toimusid lahtised
võistlused lauatennises

Hans Kibena
vastase
rünnakut
tõrjumas

Toomas Rosenberg, Tartu valla spordijuht
Lauatennist on Tabiveres harrastatud juba
aastaid. Traditsiooniks on saanud 2005. aastal Tabivere Rahvaspordiklubi poolt algatatud
Tabivere valla lahtised lauatennise meistrivõistlused, kuhu on kutsutud osalema lisaks
kohalikele ka teiste omavalitsuste mängijaid.
Tänavused võistlused viidi läbi neljateistkümnendat korda 31. märtsil Tabivere Põhikooli
väikeses saalis, kuhu oli paigutatud viis lauatenniselauda. Osales 8 mees- ja 5 naismängijat
kuuest omavalitsusest. Mängiti ka paarismänge. Meeste turniiri võitis 12-aastane Markos
Pukk Kambja vallast, jättes teiseks veteranide
klassi kuuluva 72-aastase Hans Kibena Tartu

vallast Tabiverest. Kolmanda koha saavutas
Endel Varik Jõgeva vallast. Naismängijatest
oli parim Auli Pukk Kambja vallast. Teise
koha saavutas Piret Siivelt Tartu
vallast ning kolmanda koha Riina
Laumets Põltsamaa vallast.
Paarismängust võttis osa neli
paari. Esikoha võitsid Markos Pukk
ja Aleksei Kljutšivski.
Turniiri korraldamist toetas
Tartu vald.
Naismängijad turniiril
Fotod: Toomas Rosenberg

16

SPORT

Märtsis toimusid
Tartumaa piirkondlikud
võistlused maadluses
Vahur Proovel, maadlustreener
Kõigepealt selgitati Lähte maadlusmajas Tartu maakonna koolinoorte meistrid, kus
Lähte Ühisgümnaasiumi maadlejad võitsid
neli esikohta. Nendeks olid kuni 38 kg kaalukategoorias Magnus Rohejärv, kuni 63 kg
Kalmer Kukk, kuni 72 kg Tanel Armi ja kuni
97 kg Kevin Mihhailov.
Teise koha saavutasid Egert Männik (kuni
35 kg), Patrick Kaasik (kuni 46 kg) ja Margus
Lehemets (kuni 85 kg). Tubli kolmanda koha
saavutas ka Sander Alekand (kuni 38 kg).
Nädal hiljem maadlesid samas Tartumaa ja
Tartu linna maadlejad, et selgitada Tartumaa meistrid täiskasvanute ja juunioride
klassis, ning peeti arvestust ka Tartumaa talimängude raames.
Meie noormaadlejatest tulid Tartumaa
meistriteks Kalmer Kukk, Keyt Muuga, Kevin

Magnus Rohejärv ja Jaan Armi Kristjan Palusalu
noorte turniiril 2018 Tallinnas

Metsakeskus.ee

Ostame kasvavat metsa, põllumaad
ja metsakinnistuid hinnaga
kuni 10 000 eurot/ha.
Kinnistud võivad olla tehtud raietega
või asetseda piiranguvööndis.
Tel: 56 111 900

Mihhailov. Teise koha
saavutas Tanel Armi.
Kahju, et erinevaTartu valla maadlustiim. Esimene rida vasakult: treener Vahur Proovel,
tel põhjustel jäid mitMargus Lehemets, Tanel Arami, Kalmer Kukk, Kevin Mihhailov.
med meie võistlejad
Tagumises reas vasakult: Madis Armi, Egert Männik, piilub Ergo
võistlustele tulemata,
Männik, Sander Alekand, Patrick Kaasik, Jaan Armi.
mistõttu võistkondlikult jäi Lähte ÜG kolmandaks ja klubide Eriti hästi maadles kehakaalus Jaan Armi, kes
arvestuses Tartu Valla Spordikool teisele ko- saavutas kuni 35 kg kaalukategoorias II koha,
hale. Karikad võitis Luunja KK ja maadlus- ning Magnus Rohejärv, kes tuli kuni 41 kg
klubi Jaan.
kategoorias samuti II kohale.
Märtsikuu lõpus toimusid Luunjas 41.
Uued tegijad on tulekul
Jaan
Jaago mälestusvõistlused noortele.
Märtsis toimus ka kaks väga tugevat rahvusvaKa
nendel
võistlustel maadlesid tublilt Tartu
helist turniiri noortele. Tallinnas toimus väga
tugev Kristjan Palusalu nimeline noortetur- Valla Spordikooli noored. Magnus Rohejärv
niir, kus osalejaid oli peale eestlaste veel Lätist, võitis III koha, Jaan Armi ja Madis Armi jäid
Leedust, Soomest ja Venemaalt. Osa võttis oma kaalus napilt neljandateks.
Soovin noortele jõudu ja jaksu treeninka kuus maadlejat Tartu Valla Spordikoolist.
gutel, siis tulevad ka võidud !

Noored maadlejad on tulekul. Vasakult: Egert Männik, Magnus Rohejärv, Jaan Armi,
Madis Armi, Patrick Kaasik, Sander Alekand. Fotod: Vahur Prooveli fotokogust
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2018. a naistepäeva tähistamist
korraldasid viie põlvkonna esindajad
Tekst ja fotod Rein Parm
8. märtsil korraldasid meesteklubi mehed
Kodukotuse naisperele piduliku kontserdi.
Kuna põlvkondade sidusus ja erinevate vanusegruppide ühtekuuluvus on aktiivse elu
ja heatahtliku suhtlemise aluseks, siis esinesid
kontserdil viie põlvkonna esindajad. Oma
avasõnas tervitas naisi meesteklubi president
Kalev Jahnson. Naiste esindajana võttis Kodukotuse juhataja Malle Salk vastu kollaste
rooside lillepoti, millest võrsub veel palju
roose. Naistepäev on ÜRO tähtpäevade nimistus ja tuntud mitmel pool maailmas, kuid
Eestis oli naistepäev riigipüha viimati 1990.
aastal. Kuna naiste elu olevat niigi hea, ei
tunnustanud 2001. a 23. oktoobri riigikogu
enam naistepäeva vajadust. Aga rahva seas
oli naistepäev endiselt populaarne ning on
aja jooksul muutunud veelgi aktuaalsemaks.
Tavaks on viia lilli sõpradele ja töökaaslastele
ning ühiselt midagi pidulikumalt ette võtta.
Kodukotuse rõõmsameelset naisperet tervitas ka Tartu linnapea Urmas Klaas ning
kinkis neile sülemi punaseid roose. Palavad
tervituse edastas naistele ka linnavolikogu
eakate komisjoni esimees Vladimir Sokman.
Kõigile meeldiva ja meeldejääva muusikalise
etteastega esines Kivilinna kooli algklasside
puhkpilliorkester Margus Kasemaa juhenda-

misel. Meesteklubi liige, endine Vanemuise
solist Tõnis Uibo edastas naisperele tervitused
Liiva tänava hooldekodu poolt ning esitas koos
Urmas Orasega ukraina rahvalaulu ,,Tumedad
silmad“ ja gruusia rahvalaulu ,,Oi, kui armas
sa“. Saalisolijate poolt saadeti vastutervitused
ja parimad soovid hooldekodu rahvale.
Elevil publiku ette astusid külalised Jõgeva Päevakeskuse näiteringist, kes esitasid kava
EV 100 teemadel. Juba 20 aastat on näiteringi
juhendanud energiline Laile Sukk.
Mehise tantsukavaga esinesid mehed Riro
Kangro juhendamisel. Laule esitasid Enn
Kivisaar, Tõnis Kalmre ja Mati Linno, luulet
luges Eenok Järg. Meesansambel koos Tõnis
Kalmrega esitas rütmilisi isamaalisi laule ja
kinnituseks naistele, et nad on meile armsad,
Raul Vesteri tempoka laulu ,,Jah, ilma naisteta on kurb maailm“. Saalitäis pidulisi avaldas
esinejatele tänu, aplodeerides püsti seistes.
Esimese korruse kohvikus tehti esinejate,
korraldajate ja sõprade osavõtul kokkuvõtteid.
Ansambel Marike Merike Küünla ja Matti Linno esituses tegi tantsumuusikat ning
Aleksei Külvja esitas akordionil tempokaid
lugusid. Mehed suutsid sõbraliku viie põlvkonna sidususega valmistada Kodukotuse
naistele rõõmsa päeva.
Elagu naised!

Kodukotuse rahvas
ERMis toimunud
EV100 üritusel

Kodukotuse pere meesteklubi korraldatud naistepäevapeol

Seeniormeesteklubi
üritused maikuus
■■ Kodukotus töötab esmaspäevast neljapäevani kell 10-15.30; R kell 10-14.
■■ 4. mai toimub ekskursioon
Stockholmi.
■■ 10. mail toimub ekskursioon
Metsavenna tallu.
■■ 16. mail algusega kell 12.00 toimub
klubi üldkogu. Kavas teated, ettekanded ja klubiliikmete sünnipäevade
tähistamine: Heilo Marken 87;
Hanno Selg 86; Kalju Siigus 82;
Vello Padrik 81; Levo Lemetti 80;
Taivo Püss 80; Kalju Valgerist 78;
Matti Linno 73; Aarne Peterson 72;
Reino Rõivas 72; Rein Annuk 54.
■■ 21. mail kell 11 AHHAA sooduskülastus eakatele.
■■ 23. mail algusega kell 12 toimub
vestlusring, kus jututeemadeks sport,
seltsielu, tehnika, kultuur Tartus.
■■ 3. ja 17. mail 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 noolemängu,
piljardit, koroonat, lauatennist, malet,
kabet ja bridži.
■■ Tantsuõhtud kuu 2. ja 4. pühapäeval Atlantises (tantsuklubis SHATÉ)
kell 16.
Huvi korral võtke ühendust klubi
juhatusega telefonil 502 4575
või e-postiga
seeniormehed@gmail.com

Esineb Kivilinna kooli õpilaste puhkpilliorkester
Margus Kasemaa juhendamisel
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Pühapäevased jalgrattamatkajad
tutvuvad maaelu arengutega
Sel aastal viivad rattamatkad 12 põnevasse
sihtkohta, mis saanud tuge Maaelu Arengukava LEADER-meetmest. Seega on matkasarja läbivaks teemaks eripalgeline maaelu
ning eesmärgiks tutvuda maaelu suundadega.
Sihtkohtade loetellu mahub mittetulundusühingute poolt arendatud spordirajatisi ja matkaradu, üks kosmosepark, maaelu
õppeklass koos loomadega, üks armas koht
aiahuvilistele jne. Tutvuda saab ka hobutalli,
jõepäästjate ja jahtklubi tegemistega, lisaks
külastatakse kahte juba varasemalt populaarset sihtkohta – Uhti Avatud Ateljeed ja Eesti
Lennundusmuuseumi. Matkaradadele jääb ka
mitu tartlastele tuttavat “kollast akent”, mis
on rajatud Tartumaa Arendusseltsi koostööprojekti “Elu kahe maailma piiril” raames.
Tartumaa Arendusselts on LEADER-meetme
rakendaja Tartumaal ning koos PRIA-ga on
mõlemad rattamatka hooaja ettevalmistusele

palju hoogu andnud.
Matkasarja peamine toetaja on Tartu linnavalitsus. Linlased peavad üha enam lugu
tervislikest eluviisidest ja rattasõitjaid lisandub
linnapilti iga aastaga. Aktiivsetele tartlastele
meeldib sõita rattaga, liikuda vabas looduses,
avastada oma kodukanti ning kõigest sellest
ka rõõmu tunda. Eelmisel aastal registreeriti
sarjas 854 osalust ja matkajad sõitsid koos läbi
üle 32 000 kilomeetri. Uuel hooajal loodame matkajate arvu jätkuvat tõusu, kuna huvi
koos pere ja sõpradega sportlikult vaba aega
veeta üha kasvab.
Esimene matkapunkt on avatud 22. aprillil
Ilmatsalu lähedal asuvas osaühingus Aiasõber.
Kontrollpunkti jõudmiseks on vaja koostada
marsruut ning valida välja sobivad jalgrattateed. Järgmised matkad toimuvad igal teisel
pühapäeval ja üldiselt ei jää need Tartust kaugemale kui 20 kilomeetrit.

2018 . A A S TA M AT K A S A R J A K A L E N D E R :
22.04.2018
06.05.2018
20.05.2018
03.06.2018
17.06.2018
01.07.2018

Aiasõber Tüki külas
Lähte spordirajad
Kosmose teemapark ja kollane aken Tõraveres
MTÜ Metsaelu väliõppeklass Haava külas
Uhti Kõrts Reolas
Kurepalu vaba aja park

15.07.2018
29.07.2018
12.08.2018
26.08.2018
02.09.2018
15.09.2018

Pühapäevase rattamatka õnnestumiseks peab
osaleja tegema oma päeva põnevaks. Matkajad alustavad liikumist oma kodust enda
poolt valitud kellaajal ning sõidavad ratastega matka kontrollpunkti enda poolt valitud
marsruudil. Tempoks on vaja valida mugav
ja ohutu liikumiskiirus. Kontrollpunktid on
avatud ajavahemikus 11.00-14.00.
Matkast osavõtjad registreeritakse ning
hooaja lõpus loositakse osalejate vahel auhindasid. Loosirattasse pääsevad aga ainult
need, kes külastavad vähemalt pooli kalendris
olevatest sihtkohtadest.
Kõik matkajad vastutavad liikluseeskirjade täitmise ja oma turvalisuse eest ise. Tartu
Rattamatkade poolt korraldatavad matkad
on kõigile tasuta.
Lisainformatsioon: https://www.facebook.
com/tarturattamatkad ja http://kultuuriaken.
tartu.ee/

Luunja sadam ja Luunja vabatahtlik jõepääste
Rahinge külaplats ja supluskoht
Melliste spordiväljaku välijõusaal ja Melliste
loodus- ja liikumisrada
Saadjärve kollane aken ja Saadjärve Kalevi jahtklubi
Vara staadioni välijõusaal
Eesti Lennundusmuuseum

Hea tööotsija!
Kui oled tööturult eemal olnud 12 kuud või kauem ja hetkel ei õpi,
siis tule osalema TASUTA praktilisel KOOLITUSEL

„Samm tööellu – minu võimalused ja valikud“

JÄÄAJA KESKUSE:

kus saad teada rohkem enda võimaluste ja tööturu kohta ning julgust teha häid
valikuid. Koolituse (kokku 130 tundi) osad on:
4. Tööõigus
1. Ettevalmistus tööotsinguks
5. Arvuti tööotsingul
2. Töövestlus
6. Tööklubi
3. Tööelu planeerimine ja suhted töökohal

administraator
JÄÄAJA KESKUSE
UUE KOHVIKU:

kokk
klienditeenindajad
(täiskohaga ja
suvehooajaks)

Lisainfo: www.jaaaeg.ee

KANDIDEERIMISEKS
SAADA CV JA LÜHIKE
MOTIVATSIOONIKIRI:

liina.arike@jaaaeg.ee

INFO@JAAAEG.EE

+372 5911 3318

Võimalus on minna erialasele kursusele ja saada tasuta karjääri-, psühholoogilist
ja võlanõustamist ning osaleda tööpraktikal. Transpordikulud kompenseeritakse,
koolitusel on tasuta toitlustamine ja vajadusel lapsehoid.
INFOTUND koolituse kohta 2.05.2018 kell 12.00!
Vajalik on REGISTREERUMINE enne infotundi:
52 654 88 või ingrid.purje@jmk.ee
Asukoht: Tartus Lutsu 3 (Jaani kiriku lähistel)
Tegevused toimuvad Euroopa Sotsiaalfondi ja Tartu
Vallavalitsuse toel.
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Sügislill Saima
Valter Toots, külakaaslane Ülesoolt
Kirja pandud Mihklikuul 2013, lõikuskuul
2017. (Algus jaanuari Kuukirjas)
imsa talu poeg Ülo austas oma kaasat ja võin külakaaslasena tunnistada, et tema suhtumine äravalitusse
sai eeskujuks vähemalt ühele Kastli
küla noormehele. Nende ühisest helinast saaks
suurepärane jutustus. Ülo-Saima lugu tean küll
mitte päris algusest. Aga nende pulmad, nagu
juba öeldud, olid minu elu esimesed, millistel
olnud ja milliseid näinud. Need olid lihtsad,
ilma kibekarjumiste ja ilustatud kõnedeta.
Neis valitses mingi pidulik vaikus ja muidugi
täna konarlikuks tunnistatud, kuid südamlikkuse ja siirusega täidetud õnnesoovides. Trill
ja trall, mida täna elu põhiosaks peetakse, ei
olnud siis ei ajakohased ega ammugi mitte
moodsad. Vestluses Saimaga meenutasin sedagi sündmust ligilähedaselt samade sõnadega.
Pärisilu on kaksikutes, nende pärisnimedega
lihtsus ja siirus.
Saima Kink, omaaegse Timsa suurtalu tänane vanaperenaine, teab end olevat pärit soomeugrilaste hõimlastest. Sündinud pool tuhat
versta eemal tänasest kodust. Nüüd võõraks
jäänud Peterburi, siis Leningradi lähistel Tosno
rajoonis. Sellest linnakesest raudteejaamaga
on tänu viimasele suur tööstuslinn saanud.
Ühest tema vabrikust on saanud Venemaa
üks suuremaid tikutootjaid. Linna elupulsile
andis suurt hoogu aastaid tagasi Nõukogude-Soome koostöös sündinud puidutööstus
ja raudteeveeremi võimsate vedajate-vedurite
tootmine. Linn on hommikuööski heledasti
valgustatud, kui Eestimaa firmarong sealtmaalt otsemale teele Kingissepa-Narva suunas pöörab. Jutustan Saimale tema sünnikohast niipalju, kui vaguniaknast näinud olen.
Tema kinnitab selle peale. “Minu jalg ei ole
sinnamaale jõudnud...”. Ei olegi siin midagi imestada. Tema jutukaaslasel on tänaseni
isa haud Karjala maakitsusel üles leidmata.
Vaikime viivu.
Sügislill
Tänasest juba üsna mitmed aastad tagasi
pidasid Saima lapsed ja lapselapsed tema
kaheksakümnendat sünnipäeva. Püüan seekord salamisi tema silmi ja nägu silmitseda,
sest pean minagi neid inimese hinge peegliks.
Püüan näha silmavaadet ja silmades sina sisaldust, võrrelda aastatagustega. Ise imestan ja

KASTLI KÜLA LOOD
hiljem imetlen, et külakaaslanna on suutnud
nii palju tallele jätta nooruspäevadel nähtust.
Tundub et tugev meel on suutnud vastu võtta
ka need irdrasked punasoo-marilikud löögid,
nagu seda saavad olla abikaasa ja poegade
enneaegsed manalateed. Vaatan tõsist nägu,
millele kaotused on küll oma jälje jätnud, aga
näen seal ka rahu ja leppimist. Timsa vanaema
nägu on ilus, nagu ta on mõistusega kroonitud
vanaemadel. Tulevad meelde sügislilled. Need
on püsivamad, õitsevad tagasihoidlikumalt,
kauem ja kuidagi rangemalt, ilma edevuseta.
Ja peavad vastu isegi külmadele mihklikuu
vihmadele ja vihastele viinakuu tuuleiilidele.
Inimene-sügislill, mõtlen isekeskis tasahilju.
Krüsanteem. Selle minivorm. Kleenukene,
aga silmades elav pilk ja sõnadeski säde. Ei jää
külastaja-küsija iga oletuse-arvamisega rahule.
Täpsustab aastaid ja aegu. Ise ütleb, et oleks
see kiusaja, kõike teadatahtja tulnud kasvõi
aasta varem, oleks rohkem rääkimist olnud.
Mullune talvine haiglasolek võttis kõvasti
matti. Muidugi mitte haigla ei olnud see,
mis elu värve vähendas, vaid ikka kutsumata
külaline haigus, mis sugugi haraldus ei ole
inimelu sügispäevadel.
Kannatused muserdavad inimest. Aga
vististi ka karastavad. Küllap seepärast ta
on suutnud vastu seista elu rasketele katsumustele. Tegelikult lapsepõlvest peale. Oli ju
ta alles kolme-neljateistaastane, kui algasid
vintsutused. See oli 1943. aastal, kui isurid
ja ingerlased Leningradi ümbrusest kokku
korjati ja Keila Kloogale toodi. Sealt nendest
barakkidest, kus 1944. aastal surmalaager oli,
algas Leningradi alt sõja jalust ära korjatud
soome-ugri hõimude evakueerumine Soome, et see oleks nende uueks kodumaaks.
Saima uus kodu oli Hämeenlinna lähistel
Tervankoskis. Kleenukene neiuhakatis võeti
ühte kodusse köögiabiliseks. See oli suurepärane töökoht. Kõhu täissaamine oli kõik
viimased aastad olnud alatine mure. Mitte
ainult Kloogal. Leningradi all, kus rindemürin
ja oht igapäevane, olid kõhumured alalised
kaaslased. Aga Soome külalislahkus kahjuks
kaua ei kestnud. Sõjakoletis hakkas üle Viiburi ja Petroskoi Soomemaale murdma. Ei
kaitsnud seegi kord taastatud Mannerheimi
liin. Soomlased tegid peale Helsingi ägedaid
pommitamisi vaherahu ettepaneku. Esialgu
ajutise. Aga juba selle lepingu alusel pidi Soome loobuma eesti-soome poistest ja tagasi
andma kõik sõjamöllu lainetes kannatanud
ja sõjapakku jõudnud hõimlased. Ja jällegi
Klooga. Sealt lubati tagasi viia vanasse elukohta Leningradi alla. Lubamised on ilusad

asjad. Teame-tunneme neid ilusate ja õilsatena
tänastegi lubaduste järgi. Siis olid need samuti
kaunid. Kuid kodukoha asemel viidi isurikarjala maailmarändurid Kalinini oblastisse,
kunagisse Tveri kubermangu. Seal oli isurite
kogukond säilinud veel toimunud jutuajamise
aegadelgi. Samal jutuajamise aastal Tverimaal
käies sain sealt kaasa isegi teavet tänaste isurite, nüüd siiski tänaseks juba eilsetest oludest.
Missugustel kaalutlustel või otsuste põhjal,
on täna raske kindlaks teha. Küllap siiski oli
alusmõtteks sõja valus kogemus ning sellest
siis taotlus viia soomeugrilased kaugemale
riigipiirist ja suguhõimude maast. Teisipidi
oli selleks alust ka niipalju, et juba Stolõpini
ajal (tänastele lugejatele teadmiseks) tekkisid
Tveri kubermangu asustamata lõuna ja kirdealadele soomlaste ja eestlaste asundused.
Pupastverelase Jaan Koorti üks vendadest leidis
mõisavalitseja koha ja eluaseme sealkandis.
Tean, et Järvakandi tehaste pikaaegse direktori Peeter Lõhmuse eestikeelne koduküla oli
samuti sealmail olnud. Ehk andis see konkreetsel Saima juhul siia ümberasustamisele
aluse. See oli 1945. aastal.
Neist aegadest tema enda sõnadega
“Kolm aastat vanem õde Lilli sai kolhoosi. Mina, nääpsukene, sain tööliste sööklasse
ametisse. Soomemaa köögiabilise kogemused
kulusid marjaks ära... Ja mis kolhoosnik ma
oleksingi olnud, väikene ja nooreke olin. Küllap
oli otsustajate hulgas siiski ka inimesi või võeti
arvesse minu nääpsukus ja ehk ka Tervankoski
töökoht. Täpselt ei mäleta ega teagi. Olin seal
isegi puhvetipidajaks sööklas. Algul muidugi
asendajana. Vist sain paremini hakkama, kui
see päris puhvetsik...”. Küllap oli Saima ausam
ja hoolikam, arvan ise jutukaaslast kuulates.
Tean, et tema on üks neist, kes ennast kiita ei
oska. Rohkem vastupidi. “Vanem õde Lilli, kes
oli samuti Eestis Kloogal olnud, tuli omapäi
kolhoosist tulema rongiga, milline sealt läbi
Tverimaa Pihkva kaudu Tallinna käis. See oli
siis ainukene rong, mis Moskvaga ühendust pidas. Tema oligi minu tugipunktiks. Mina sain
tulema haiglasse mineku hädavalega, justkui
pimesoole operatsioonile. Õega oli kokku lepitud, et tema tuleb mulle Kaarepere jaama
vastu. Mobiiltelefone meil sellal ei olnud, naljatab Saima. Ühendust, sidet sai peetud lihtsal kombel, kirja teel. Õde Lilli oligi varakult
kokkulepitud ajal mul jaamas rongi vastas ja
sokutas mu tööle Kursi valda ühe pererahva
juurde. See oli 1949. aasta kevadel.
Jätkub järgmises Kuukirjas.

TAGAKÜLG
Katrin, Maimu, Alo, Harri, Silver

APRILLIKUU
JUUBILARID
85

VALTER RAAG
KLAARA KALDER

09.04.1933
26.04.1933

80

VILMA LINNO
15.04.1938
MAIMU KOKK
17.04.1938
VALENTINA SOIKONEN23.04.1938
GALINA JAKOVLEVA30.04.1938

75

KRISTINA LUIGE 01.04.1943
ANDRES TRILLJÄRV02.04.1943
RUDOLF MAISLA 06.04.1943
SIIRI LUULIK
20.04.1943
MARIE LOOK
25.04.1943
ÜLO VALDNER
28.04.1943

70

VEERA NOTBERG
REIN REMBEL
ELLE EAMETS
VIIVI ROHTLA
MARE VILT

65

60

06.04.1948
06.04.1948
11.04.1948
25.04.1948
25.04.1948

TOOMAS PIHU
01.04.1953
SINAIDA JOKINIEMI10.04.1953
TARMO RAND
11.04.1953
ELLEN KOORITS 13.04.1953
HEINO KÄHARI
18.04.1953
SIRJE MÄNNIK
19.04.1953
MERIKE KÄRSIN 20.04.1953
TÕNU ANTON
26.04.1953
ENN KURS
TIINA TEDER
RAIVO MARKOV
SIRJE KIIVIT
HEIKI NIKKINEN
ELLE SADAM
URMAS KARRO
TÕNIS KÕLLO
MAIRE LAANESOO
KÜLLIKE KOLLOM
TIIT KILK
TIIT SANGLA
HELLE JÄRVALT

01.04.1958
04.04.1958
10.04.1958
12.04.1958
13.04.1958
20.04.1958
20.04.1958
22.04.1958
23.04.1958
24.04.1958
28.04.1958
29.04.1958
30.04.1958

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

SÜNDISID
Brita Pääslane
Marta-Liisa Mitt
Hugo Kreevan
Marite Soome
Kerdo Pärtel
Ami Raudsepp
Rannes Pärn
Elisabeth Savolainen
Loora Kesa
Eliisabet Luukkala
Hans Kenneth Lankots
Marite Kakko
Rosiine Johanna Truuts
Lili Olbrei
Ruudi Pärn
Simon Sada
Kaspar Talbonen

21.02.2018
23.02.2018
24.02.2018
24.02.2018
02.03.2018
02.03.2018
04.03.2018
05.03.2018
05.03.2018
06.03.2018
08.03.2018
08.03.2018
13.03.2018
13.03.2018
14.03.2018
16.03.2018
18.03.2018

Arnold Nahk 85

Tervist, et oleksid terve!
Jõudu ja jaksu, et jõuaks elada!
Soovivad Eve ja Villu

MÄLESTAME
HEILI PÄRT
17.03.1928 - 03.03.2018

TIIU KEVVAI
12.10.1932 - 21.03.2018

REIN KRIISA
02.02.1956 - 22.03.2018

KALJU KIVIJÄRV
25.08.1954 - 27.03.2018

Südamlik kaastunne Piiale ja Kirstile
ema ja vanaema

AINO PALUOJA

kaotuse puhul.
Kolleegid J. V. Veski nim MaarjaMagdaleena Põhikoolist

Aastates peidus on rõõmude ootust,
neist leida õnne ja leida lootust.
Oota ja vaata, mis toovad nad tulles,
meie poolt päikest täis päevasid Teile!

Õnnitleme!

MTÜ Juula Küla Heaks

KUULUTUSED
Kutsume MAALIRINGI "Kevadest kevadeni - värvid meie ümber" lastele ja täiskasvanutele Kõrvekülas (teisipäeva õhtu
või laupäev). Juhendaja: Karmen (üle
10 a tegelenud harrastuskunstnikuna).
Võimalus ka koolilastel sünnipäevasid
pidada maalides, meisterdades või peojuhiga. Korraldame õpitubasid. Vaata FB:
Õhina Õpituba. Info ja registreerimine:
kristakaremaa@hotmail.com. Tegutsemiskoht Vasula tee 34
Müüa kuuselatid. Luunja. Tel 511 9039
Müüa maasika- (0,20 €) ja vaarikataimed (1 €). Tel 5394 2369
Müüa kasutatud kummimatid. Matid
on väga heas seisus ja TUGEVAD. Matte
on ostetud hobusetallide boksidesse,
pesuruumidesse, kitse- ja lambakasvatusse, garaažidesse, kuuridesse, puiduja metallifirmadesse põrandakatteks,
aiamaadele, staadionitele, jõusaalidesse
jne. Seega kasutusvaldkond väga lai.
Mõõdud: 72x68 cm ning paksus 27 mm.
Hinnad 7-8 eurot, sõltub kogusest.
Küsimuste korral võtke julgelt ühendust
tel 53 707 039, e-post: dvora@hot.ee
Teostame õunapuude lõikust.
Tel 53 942 369
Noor pere soovib osta Tartu valda talukompleksi/maja koos kõrvalhoonetega.
Lisaks võiks olla vähemalt 1-2 ha maad.
Tartu linnast võiks elukoht asuda maksimaalselt 20 km kaugusel. Hind kuni 100
000 eurot. Kontaktisik Heleri, tel. 53 310
880, e-mail: heleri.kade@mail.ee
Teostame muruniitmist ja kaevetöid väiketraktoriga Avant. Tel 5611 1811.

Head kuukirja lugejad ja kaasautorid!
Kaastöid, teateid ja reklaame ootame hiljemalt 10. kuupäevaks.
Lehenumbri prognoositav ilmumisaeg on 20. kuupäev.
Väljaandja: Tartu Vallavalitsus ja Vallavolikogu
Toimetajad: Tiit Helm ja Katrin Sisask. Tel. 529 5627 | tvkuukiri@gmail.com
Tartu Valla Kuukiri | TASUTA
Tartu Valla Kuukirja saab elektrooniliselt lugeda valla koduleheküljelt aadressil: http://tartuvv.kovtp.ee/tartu-valla-kuukiri
Trükk ja küljendus: AS Ecoprint

