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2018. aasta Tartumaa parim mittetulundusühendus:

Kõrveküla Maanaiste
Selts Miina
Eelmise aasta lõpus kuulutati välja
Tartumaa 2018. aasta parim mittetulundusühendus, MTÜ tegevuse
toetaja, aasta vabakondlane ning

Tartumaa aasta küla. Parimaks
mittetulundusühenduseks Tartumaal valiti Kõrveküla Maanaiste
Selts Miina.
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„Hea kooli teerajaja 2018“ tiitli pälvis

Maarja-Magdaleena Põhikool

SISUJUHT

Imelist ja teguderohket
alanud 2019. aastat!
Öeldakse, et aasta algus on endasse
vaatamise aeg. Sel aastal on ilmataat
andnud selleks vastavad olud – üle
pika aja olid jõulud ja uusaastaöö täis
valget lund ja imesid. Nii on jagunud
ka jaanuarisse küllalt talverõõme nii
väikestele kui suurtele. Tartu vald on
rajanud kõigi koolide juurde suusarajad. Radade pikkus on erinev – 500
meetrist pooleteise kilomeetrini –,
olenevalt sellest, kui palju koolidel
maad anda oli. Talvemõnusid saab
peale Lähte, Maarja, Tabivere, Laeva
ja Kõrveküla kooli nautida ka vallas
asuva Raadi mõisapargi radadel. Loodame, et sellist ilma jätkub ka järgnevaks veebruarikuuks, kuna tõeline
lust on vaadata, et lõpuks ometi saavad lapsed täiel rinnal nautida kõiki
talverõõme.
Lumi toob endaga kaasa ka ohte. Liiklusolud on keerukad, olgem seetõttu
ettevaatlikud ja ärgem kiirustagem.
Ka kütteperiood nõuab meilt rohkem
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hoolsust ja valvsust. Meieni on jõudnud palju teateid õnnetustest, mis on
seotud toidu unustamisega pliidile.
Peame kinni tuleohutusnõuetest, nii
oleme hoitud ja kaitstud.
2018. aasta lõpp tõi toimetusele tavapäraselt rohkem tööd. Lisaks Kuukirjale
ilmus ka Tartu valla kalender aastaks
2019. Kalendri pildid said valitud toimetusele saadetud vallaelanike tehtud fotodest. Üritasin jälgida, et esindatud saaksid eri piirkonnad, autorid
ja ilmastikuolud. Kuna mõned kalendrid on veel saadaval, saab neid endiselt
tasuta valla teeninduspunktidest ning
raamatukogudest. Toimetus ootab endiselt vallaelanikelt fotosid. Kui kõik
läheb plaani kohaselt, siis saame teha
kalendri ka aastaks 2020! Lehes piltide trükkimist ma praegu lubada ei
saa, kuna tundub, et meid on hakanud
kimbutama ruumipuudus. Loodan lähiajal sellele lahenduse leida.
Aasta viimastes numbrites sai kuulutatud, et 2019. aastast hakkab lehes
ilmuma juubilaride, meie seast lahkunute ja valda sündinud laste info.
Kuna toimetus on saanud väga paljudelt inimestelt tagasisidet, et nad ei
soovi oma juubeliinfot lehes avaldada,
siis sündis otsus, et seda lehes olema
ei hakka. Vastutus selle eest, et kogemata läheb trükki kellegi teave, mida
avaldada ei soovita, tundub liiga suur.
Endiselt on võimalik saata lehte õnnitlusi, neid avaldame ikka. Samuti
hakkavad lehes olema meie seast lahkunute ja valda sündinud laste teated.
Kehtima jääb reegel, et kui keegi infot
avaldada ei soovi, tuleb toimetust teavitada.
Endiselt on eri piirkondades olnud

Väljaandja: Tartu Vallavalitsus ja Volikogu
Toimetaja: Katrin Sisask
Tel. 5627 0280
e-mail kuukiri@tartuvald.ee
Küljendus: Katrin Sisask, Ekes OÜ
Trükk:

AS Ecoprint

Tartu Valla Kuukiri ilmub tasuta.
Kuukirja saab elektrooniliselt lugeda valla
koduleheküljel aadressilt:
tartuvald.ee/tartu-valla-kuukiri
Või ajakirjana issuust:
issuu.com/tartuvallakuukiri

probleeme Kuukirja postkasti jõudmisega. Palun ikka sellest toimetust teavitada, siis saan uurida, miks Kuukiri
postkasti ei jõua. Üheskoos on juba
nii mitmedki sellelaadsed mured lahendatud ja proovime jõuda selleni, et
kõik Kuukirja omale postkasti saavad.
Käesolevast lehest saab lugeda, kuidas läks Tartu valla kaasava eelarve
hääletus. Hoiame teid sellest suunast
tulevate uudistega kursis. Tänan kõiki, kes hääletusel hääle andsid, see on
väga suur panus valla arengusse!
Mis siis muud, kui ikka vaatega tulevikku ja hakkame vaikselt tegema
ettevalmistusi peagi saabuvaks Eesti
Vabariigi sünnipäevaks.
Katrin Sisask
Tartu Valla Kuukirja toimetaja

 Järgmises Kuukirjas avaldatavaid kaaskirju ja
reklaame ootan 4. veebruarini.
 Igati oodatud on vihjed toimekatest ettevõtetest,
inimestest ja sündmustest Tartu vallas.
 Endiselt ootab toimetus loodusfotosid, mis on
tehtud Tartu vallas. Pildid avaldatakse Kuukirja
Facebooki lehel ja kui sel aastal käivitunud
kalendri projekt osutub populaarseks valmib
fotodest kalender 2020. aastaks.
 Kutsun üles kõiki valla elanikke teavitama
toimetust, kui Kuukiri sinu postkasti ei jõua!
 Jälgi Kuukirja tegemisi ka Facebookis:
Tartu Valla Kuukiri
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Kokkuvõte vallavolikogu istungist 20.12.2018
Kokkuvõtte istungist tegi Katrin Sisask
Vallavolikogu istung toimus
20.12.2018 Kõrvekülas. Istungist
võttis osa 23 volikogu liiget, puudus
2 (Jaanus Robi ja Mart Toots), hilines Aune Sepp. Istungit juhatas volikogu esimees Üllar Loks. Käsitlemisele tuli 28 päevapunkti.
1. Vallavolikogu revisjonikomisjoni
liikmete kinnitamine
Kuna senise vallavolikogu liikme
Valentina Amani püsiv elukoht ei asu
enam Tartu vallas, määratakse tema
asemele uus volikogu liige Madis
Rembel. Revisjonikomisjoni liikmed
aga peavad olema valitud volikogu liikmete hulgast, seega langeb ta ühtlasi
välja revisjonikomisjonist. 18.12.2018
esitas revisjonikomisjonist lahkumise avalduse ka Elle Kaljurand.
Kõik 23 volikogu liiget on poolt, et
valimiskomisjon valib salajasel hääletusel kaks uut liiget revisjonikomisjoni.
Vaheaeg 10 minutit.
Kandidaadid esitamise järjekorras
olid: Külli Suvi (ei ole nõus kandideerima), Sirje Simmo (on nõus kandideerima), Arvi Lossmann (on nõus), Helin
Veetõusme (ei ole nõus), Janika Lill (on
nõus), Elle Kaljurand (on nõus) Aivar
Soop (on nõus).
Järgi jäi viis kandidaati, kes tutvustasid ennast: Sirje Simmo, Arvi
Lossmann, Janika Lill, Elle Kaljurand,
Aivar Soop.
Volikogu korraldas salajase hääletamise. Kätte jagati 23 sedelit, kastist
võeti välja 23 sedelit. Valimiskomisjon luges ette hääletamise tulemused:
Sirje Simmo (0 häält), Arvi Lossmann
(8 häält), Janika Lill (0 häält), Elle
Ka ljurand (10 häält), Aivar Soop (5
häält). Revisjonikomisjoni uuteks liikmeteks osutusid Arvi Lossmann ja
Elle Kaljurand.
23 volikogu liikme poolthäälega
võeti vastu otsus kinnitada vallavolikogu revisjonikomisjoni liikmed.
2. Tartu valla 2018. aasta II lisaeelarve
19 volikogu liikme poolt-, 0 vastu- ja
4 erapooletu häälega võeti vastu määrus nr 37 „Tartu valla 2018. aasta II lisaeelarve“.
Istungilt lahkus Sirje Simmo
3. Tartu valla 2019. aasta I eelarve
lugemise katkestamine
22 volikoguliikme poolthäälega

võeti vastu otsus Tartu valla 2019. aasta eelarve I eelnõu lugemine katkestada ja suunata see järgmisele volikogu
istungile.
4. Tartu maakonna arengustrateegia heakskiitmine
21 volikogu liikme poolt-, 0 vastu- ja
1 erapooletu häälega võeti vastu määrus nr 38 „Tartu maakonna arengustrateegia heakskiitmine“.
5. Tartu valla jäätmekava 2018–2023
22 volikogu liikme poolthäälega
võeti vastu määrus nr 39 „Tartu valla
jäätmekava 2018–2023“.
6. Kõrveküla Lasteaia Päikeseratas
arengukava
22 volikogu liikme poolthäälega
võeti vastu määrus nr 40 „Kõrveküla
Lasteaia Päikeseratas arengukava“.
7. Tabivere huvikooli põhimäärus
22 volikogu liikme poolthäälega
võeti vastu määrus nr 41 „Tabivere huvikooli põhimäärus“.
8. Tabivere huvikooli põhimääruse
kehtetuks tunnistamine
22 volikogu liikme poolthäälega
võeti vastu otsus nr 81 „Tabivere huvikooli põhimääruse kehtetuks tunnistamine“.
9. Volikogu liikme, vallavanema ja
vallavalitsuse liikme teenistuslähetusse saatmise kord
22 volikogu liikme poolthäälega
võeti vastu määrus nr 42 „Volikogu
liikme, vallavanema ja vallavalitsuse
liikme teenistuslähetusse saatmise
kord“.
Istungi alguses lepiti kokku, et
punkte 10–19 arutatakse koos.
10. Elistvere Raamatukogu põhimäärus
11. Kõrveküla Raamatukogu põhimäärus
12. Laeva Rahvaraamatukogu põhimäärus
13. Lähte Ühisraamatukogu põhimäärus
14. Maarja-Magdaleena Raamatukogu põhimäärus
15. Piirissaare Raamatukogu põhimäärus
16. Tabivere Raamatukogu põhimäärus

17. Tammistu Raamatukogu põhimäärus
18. Vedu Raamatukogu põhimäärus
19. Äksi Raamatukogu põhimäärus
22 volikogu liikme poolthäälega
võeti vastu kõigi raamatukogude põhimäärused.
Istungi alguses lepiti kokku, et
punkte 20–21 arutatakse koos.
20. Tartu Vallavolikogu 26.10.2011 otsuse nr 49 kehtetuks tunnistamine
21. Tartu Vallavolikogu 26.10.2011
otsuse nr 48 p 2 kehtetuks tunnistamine
22 volikogu liikme poolthäälega otsustati vastu võtta otsus nr 82 „Tartu
Vallavolikogu 26.10.2011 otsuse nr 49
kehtetuks tunnistamine“ ja otsus nr 83
„Tartu Vallavolikogu 26.10.2011 otsuse
nr 48 p 2 kehtetuks tunnistamine“.
22. Vallavara omandamine (Mesilinnu ja Sireli)
Martin Pedak, Elle Kaljurand ja
Aigar Lepp taandavad ennast hääletuselt ja lahkuvad. 19 volikogu liikme
poolthäälega võeti vastu otsus nr 84
„Vallavara omandamine“.
23. Vallavara omandamine (Tõrvalille)
Martin Pedak, Elle Kaljurand ja Aigar Lepp tulevad tagasi. Vallavalitsus
teeb ettepaneku lisada Nõlvakaare,
Nõlvakaare L2 ja Nõlvakaare L3. 22 volikogu liikme poolthäälega võeti vastu
otsus nr 85 „Vallavara omandamine“.
24. Vallavara omandamine (Kaupmehe)
Istungilt lahkub Aivar Soop. 21 volikogu liikme poolthäälega võeti vastu
otsus nr 86 „Vallavara omandamine“.
25. Tila küla Kuusisoo tööstusala
teede investeeringutoetuse projektis osalemine
Aivar Soop tuleb tagasi istungile.
22 volikogu liikme poolthäälega võeti
vastu otsus nr 87 „Tila küla Kuusisoo
tööstusala teede investeeringutoetuse projektis osalemine“.
26. Tartu Vallavolikogu 24.08.2016
otsuse nr 49 kehtetuks tunnistamine
22 volikogu liikme poolthäälega
võeti vastu otsus nr 88 „Tartu Vallavolikogu 24.08.2016 otsuse nr 49 kehtetuks tunnistamine“
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27. Preemia maksmine
Toimub arutelu preemia määramise kohta vallavanemale ja abivallavanemale. Majanduskomisjon leiab, et
rahalisi otsuseid peaks enne hääletamist komisjonides arutama. Martin
Pedak teeb ettepaneku maksta preemiat ühe kuutasu ulatuses. Poolt 10,
vastu 6, erapooletuid 6. Vahur Jurs
teeb ettepaneku maksta preemiat, aga
selle suurus otsustada järgmisel volikogu istungil. Poolt 12, vastu 8, erapooletuid 2. Elle Kaljurand teeb ettepaneku mitte maksta preemiat. Poolt
1, vastu 16, erapooletuid 5.
Volikogu esimees paneb hääletusele, et maksta preemiat jaanuarikuu
volikogu istungil. Poolt 14, vastu 0,
erapooletuid 8.
28. Informatsioon. Kohapeal algatatud küsimused. Vaba arutelu
- arengukomisjoni esimees teeb
ülevaate arengukomisjoni 2018.
aasta tegevusest;
- Ööbiku kinnistu teema;
- Tartu valla 2019. aasta kaasav
eelarve;
- prügivedu;
- lumelükkamine.

Volikogu istung on reaalajas jälgitav VOLISe keskkonnas.
Volikogu istungite materjalid on
avalikult kättesaadavad veebis:
tartuvald.ee/et/volikogu-istungite
-materjalis
Järgmine Volikogu istung toimub
31.01.2019 vallamaja volikogu saalis.

Tartu valla kultuuritöö
Sain olla Saadjärve festivali korralJagamine, koostegemise
dusmeeskonnas,
mis oli ühtlasi ka mu
rõõm ja vastastikune toetus
esimene n-ö suursündmus. Siinkohal
tekitavad õnnetunde!
2018 aasta aprillis alustas vastloodud ühtse Tartu valla alal täiesti uuel
ametikohal tööd kultuuritöö spetsialist Veronika Täpsi (33), kes kutsus
üles kõiki koostööle valla kultuurielu
korraldamisel. Alustades oli tema
suurim südamesoov luua Tartu vallas
ühtne ja terviklik kultuurivõrgustik.
Tema peamisteks tööülesanneteks
sai valla kultuurikalendri koostamine ja
avalikustamine, ülevallaliste sündmuste
korraldamine, MTÜ-de, seltside ja seltsingute nõustamine ning abistamine.
Veronika on olnud Tabivere piirkonna elanik juba 16 aastat ja õppinud
Tabivere Gümnaasiumis. Erialalt on
ta huvijuht-loovtegevuse õpetaja, kuid
kultuurivaldkonnas on ta tegutsenud
pea kõik need aastad, mil ta Tabivere piirkonnas on elanud. Ta on olnud
Tabivere naisansambli ja -tantsurühma Kokteil liige ning laulab praegu
Maarja-Magdaleena segakooris, millest pidas vahepeal paar aastat pausi.
Veel mängib ta Laeva näiteringis.
Enne praegusele ametikohale asumist töötas Veronika Laeva Põhikoolis
huvijuhina pea viis aastat. Täna on ta
nii kultuuritöö spetsialist kui ka Laeva Kultuurimaja juhataja.
Veronika kirjeldab oma esimest
tööaastat Tartu valla kultuuritöö
spetsialistina järgmiselt: „Esimese
tööaasta jooksul on olnud palju kordi,
mil olen kasutanud lauset „Ma teen
sellist asja esimest korda,“ kuid pole
seda kordagi öeldud negatiivse tooniga, vaid pigem ikka positiivselt ja edasipüüdlikult, sest teekond on olnud nii
põnev ning motiveeriv.

on mul võimalus avalikustada ka sel
aastal toimuva festivali kuupäevad –
Saadjärve festival 2019 toimub 13.–14.
juulil. Teine suurem sündmus oli Tartu valla advendiaja alguse tähistamine. See oli üks ütlemata tore päev, sest
inimesed, kes korraldamisel kaasa
lõid, tegid seda nii suure innuga!
Vald on suur ning tegemist on kuhjaga. Kuidas jõuaks info toimuvast
kõigini ja kuidas peaks seda jagama?
See on siiani vaieldav; osad tahavad, et
info oleks vallalehes; teised, et kultuuritahvlitel või et seda jagataks flaieritega postkastidesse, läbi sotsiaalmeedia või kodulehtedel. See on keeruline,
sest kõik sündmuste korraldajad on
huvitatud, et osalejaid oleks. Tänaseks oleme leidnud ühe infojagamise
kanali – kultuurikava.ee –- mis on
üleval ka valla koduleheküljel. Klõpsates kalendrile saab ülevaate vallas
toimuvatest sündmustest. Siinkohal
kutsun kõiki korraldajaid infot sinna
üles panema! Kui tekib küsimusi, siis
võib võtta julgesti ühendust.
Nagu me teame, siis 2019 aasta on
tantsu- ja laulupeole pühendatud. Ka
meie üks suuremaid ettevõtmisi on
tantsu- ja laulupeoga seotud. 21. juunil on laulupeotuli Tartu vallas – liigume tulega läbi laulu- ja tantsupeole
pürgivate valla kollektiivide kodude
ning õhtuks suundume Vasulasse, kus
süütame ka Tartu valla jaanitule. Piirkondlikud jaanituled toimuvad sel
aastal samal kuupäeval, 23. juunil.
Minu meelest on kõige vahvam see,
et inimestes on sädet, et toimetada ja
hoida kogukonnatunnet. Seda olen
tundud eriti just endise Tartu valla

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.

Foto: Erakogu
Laeva näitering
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piirkonnas ja Maarja-Magdaleenas,
kus eestvedajad pulbitsevad teotahtest.“
LAEVA KULTUURIMAJA
Lisaks kultuuritöö spetsialisti ametikohale on Veronika Täpsi poole kohaga Laeva kultuurimaja juhataja.
Laeva Kultuurimaja ehitas 1914.
aastal Laeva Muusika ja Laulu Selts
ning see kandis pikka aega nime Laeva Seltsimaja. 1964. aastast muudeti
seltsimaja kultuurimajaks (maakultuurimaja). Tänavu saab kultuurimaja
105-aastaseks.
Laeva Kultuurimajas tegutseb hetkel
neli huviringi: Laeva näitering, mida
MAARJA-MAGDALEENA RAHVAMAJA
Ajast, mil Maarja-Magdaleena kogudusele kuuluvas pastoraadis hakkas
toimuma kultuuri- ja seltsielu, möödub tänavu seitsekümmend üks aastat. Neist kakskümmend üks aastat on
selles majas rahvamaja juhatajana töötanud Tiia Pärtelpoeg, keda võib südamerahus nimetada kogukonnas toimuvate kultuuriürituste tulihingeliseks
eestvedajaks. Maarja-Magdaleenasse
on ta tulnud 1970. aastal kunagisest
Saare vallast, mis nüüd on osa Mustvee
vallast Jõgevamaal.
Esimene kokkupuude MaarjaMagdaleena rahvamajaga ulatub tal
aga 50 aasta tagusesse aega, mil ta käis
keskkooliõpilasena rahvamaja segakooris laulmas ja kooli ansambliga
tantsuks muusikat mängimas. Lisaks
Tiia Pärtelpojale töötab rahvamajas
veel teinegi tubli naine, Anne Otsus.
Tema hoole all on ruumide ja rahvamaja ümbruse korrashoid. Anne hoolitseb ka selle eest, et toad oleksid alati
soojad ja hubased ning et kõik majas
viibijad tunneksid end hästi. Rahvamajal on lisaks paarile kõrvalruumile
kasutada ka väike saal, mis mahutab
ca 70 inimest. Seal saab korraldada
peale peoõhtute isiklikke tähtpäevi.
Rahvamajaga samas majas asuvad
Maarja-Magdaleena raamatukogu, koguduse ruumid ja noortekeskus.
Käsunduslepingu alusel töötab rahvamajas seitse ja vabatahtlikult kaks
ringijuhti. Kõige kauem on MaarjaMagdaleenas tegutsenud Wiera teater,
millele järgneb 25 aastane segakoor,
mille juhendajaks on täna Tabivere
Huvikooli juhataja Liia Koorts. Laulda saab ka naisansamblis Tormilind
Tabivere Huvikooli laulueriala õpetaja
Kadri Savva-Tatriku juhendamisel.
Veel tegutseb siin Seeniortantsurühm Maarjalill ja Rita Vahteri juhendamisel Line-tantsu rühm. Kohaliku lasteaia abiõpetaja Karmen Raju

juhendab Külli Suvi; Laeva kapell Arvet
Suvi juhendamisel; Merike Veema juhendatud Laeva naisrahvatantsurühm
Kanarbik ja mustlastantsurühma Tseritsa Svetlana Zaikova käe all.
Esimene aasta ühendvallas on möödunud kiiresti. Uute asjade ja korraldusliku poolega tuleb veel harjuda.
Kultuurivaldkonnas möödus aasta
põnevalt. Paljud sündmused toimusid
koostöös noortekeskuse, kooli, lasteaia ja pensionäride seltsiga. Oli nii
tantsu- kui ka teatriõhtuid, lisaks sekka noorte esinemisi ja mõrvamüsteerium, kus sooritasime ühe „mõrva“.
Sel aastal alustame juba hooga: 1.

jaanuari ööl toimus uusaastadisko,
25. jaanuaril ootame kõiki tsirkust
vaatama ning 27. jaanuaril toimub
kohtumine „Eesti selgeltnägijate tuleproovi“ saate viimaste hooaegade
parimate selgeltnägijatega. Kohtumisel korraldatakse erinevaid töötubasid ja selgeltnägijate käest on võimalik
küsida kõike nii saate kui ka nende
kohta. Veebruaris on kõigil võimalus
mustlastantsurühma Maljarka tantsuetendust vaatama tulla. Kogu info
on saadaval ka lehel kultuurikava.ee.
Laeva kultuurimaja tegemistel saad
silma peal hoida Facebooki lehel Laeva
Seltsimaja.

Foto: Erakogu
Maarja-Magdaleena segakoor

ja lapitöömeistri Hilja Seppa osavate
kätte all saavad huvilised õppida käsitööd, lasteriiete õmblemist juhendab
aga Triinu Laurend.
2018. aasta sügisel alustas MaarjaMagdaleenas ka Pilliring Rein Karu
juhendamisel. Lisaks eespool mainitule on võimalik igal laupäeval mängida rahvamajas bridži. Ringi toimimise
eest kannab hoolt Enn Pärtelpoeg.
Peale ringidele toimuvad rahvamajas erinevad üritused: peo- ja tantsuõhtud, teatrietendused, kontserdid
ja kokteiliõhtud. Juba 17 aastat on
korraldatud mälumängu. Huvilised
saavad osaleda kabe- ja maleturniiridel. Koostöös kooli ja lasteaiaga korraldatakse lastele erinevaid teatri- ja
tsirkuseetendusi ning laulukonkursse. Eraldi nimekirja moodustavad suvised peoõhtud, mida korraldatakse
väljaspool rahvamaja.
Tiia Pärtelpoeg on ka MaarjaMagdaleena Maarahva Seltsi juhatuse
esimees. Selts loodi 2000. aastal ja sinna kuulub 51 liiget. Juhatus on seitsmeliikmeline ning sinna kuuluvad
veel Külli Kangur, Anne Otsus, Rita
Vahter, Heli Täpsi, Rein Taniloo, Kristiina Pardanen, kes on aktiivsed abilised külaliikumise arendamisel ja uute
ideede välja töötamisel. Selts kannab
motot „Ehedad mõtted saavad teoks ja
kannavad vilja“. Maarahva seltsil on
piirkonnas kultuurikandjana ja külaelu edendajana väga oluline roll.

Seltsi eestvedamisel on korraldatud erinevaid sündmusi ja ettevõtmisi; tähistatud rahvakalendri
tähtpäevi; korraldatud tervisepäevi,
spordiüritusi, küla- ja kodukandipäevi, rattamatku, huvireise Eestimaa
erinevatesse paikadesse, käidud kogemuste saamiseks ka Lätimaal lille- ja
tomatifestivalil. Rohkem kui kümme
aastat on korraldatud kevad-, sügis-, ja
jõululaatasid. Väärikalt tähistati Eesti
Vabariigi 100. sünnipäeva.
Selts on kirjutanud hulgaliselt projektitaotlusi erinevatesse fondidesse.
Nende ja kogukonna inimeste ühise
tegevuse tulemusena on piirkonda rajatud ja parendatud mitmeid objekte,
ostetud inventari ja korraldatud üritusi.
Maarja-Magdaleenas on valgustatud puhkeala, millel on korralik lava
koos tantsupõrandaga, istepingid ja
nõuetele vastav elektrivarustus. Seal
toimuvad tantsuõhtud, korraldatakse
suvelavastusi, laulupäevi.
Ühiselt külarahvaga on rajatud Otslava
külaplats koos külakoja ja tantsupõrandaga. Külaplatsil toimuvad külade
ja suguvõsade kokkutulekud, samuti väiksemad peoõhtud. 2004. aastal
rajati Otslava külla koos valla isetegevuslaste ja külarahvaga hektarisuurune looduslik park, kus tänaseks
kasvab üle kahesaja tähistatud puu ja
põõsa ning kus saab tundma õppida
erinevaid puu- ja põõsasliike. Parki
on paigaldatud kolm mälestuskivi.
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Külapargis, mis kannab Päikesepargi
nimetust, on igal aastal korraldatud
võistlusi. Kaunilt hoolitsetud pargis
saab mängida kurni ja petanki, lasta
vibu ja ambu ning korraldada muid
täpsusvõistlusi. Pargis kasvavad perekondade ja inimeste mälestuseks istutatud nimelised puud.
Koostööd on tehtud kohaliku kooli,
kiriku, raamatukogu, Tabivere rahvamaja ja paljude teistega. Kindlasti
oleks siinse kultuurielu korraldamine
hoopiski raskem, kui ei oleks tunda
kogukonna toetavat õlga.
Maarja-Magdaleena piirkonna inimestele ei ole võõras tunne elada ääremaal, sest seda on aastakümneid
tehtud ka Jõgevamaa koosseisu kuuludes. Täna võib öelda, et haldusreformi
käigus taas „veerekese“ peale jäänutena oleme esimesel aastal Tartumaal
elades vähemalt kultuuri- ja külaeluga
toimetamistes suutnud jääda endisele
tasemele või isegi saanud väikesi sammukesi edasi astuda. Seda kõike kogukonna inimeste jätkuva vabatahtliku
töö, rahuldava eelarve ja projektitaotluste rahastamise tõttu. Kindlasti on
jõudu andnud ka teadmine, et MaarjaMagdaleena kogukonna inimesed on
endistel aegadel kuulunudki PõhjaTartumaale. Praegune olukord on tähendanud vaid koju tagasipöördumist.
Aastaga on Maarja-Magdaleena
rahvamaja saanud Tartumaa koosseisus juurde uusi sõpru, eelkõige Laevast,

Vedult ja Vasulast. Meid ei ole unustanud ka need inimesed, kellega me igapäevaselt nii tihedasti enam ei suhtle.
Maarja-Magdaleena rahvamajas
jätkub huviringide töö ikka selliselt,
nagu ta senini on kestnud, kuid aasta
jooksul võib tulla ette ka väiksemaid
muudatusi. Alati on oodatud juurde
uusi tantsijaid, lauljaid, näitlejaid, käsitööhuvilisi. Huvi korral võib julgelt
ühendust võtta ringijuhtidega, kelle
kontakte saab rahvamaja ja seltsi kodulehelt.
Kuna saabunud aastal on tulemas
üldlaulupidu, on suur osa meiegi
energiast suunatud laulupeolaulude

TABIVERE RAHVAMAJA
2018. aasta septembri lõpus asus
Tabivere Rahvamaja juhataja kohale Kalev Pärtelpoeg (38). Ta on pärit Jõgevalt,
kuid elanud erinevates Eestimaa paikades
ning on nüüd jõudnud tagasi kodukanti.
Tööd alustades tõdes Kalev, et teha
on palju. Kokku tuli panna uue hooaja
kultuuriprogramm ning seista sellegi eest, et rahvamajas üht-teist paremaks muutuks. Tabiverre tuli ta Väike-Maarja seltsimaja juhataja kohalt.
Kalev puutus nooruspõlves Tabivere
rahvamajaga kokku siis, kui vabaajakeskust ehitati. Külalisena sai osa
võetud üritustest ja käidud harrastusteatrite festivalidel. Samuti mäletab
ta aega, mil tegutses Tabivere vana
rahvamaja.
Kalev peab end rahulikuks ja stabiilseks meeskonnatöötajaks, kes juba
kooliajal osales aktiivselt ürituste korraldamises. Ta võttis osa kooliteatrist,
laulis segakooris, tegutses raadioruumis, tegi lühifilme. Lisaks sellele oli
ta ka noorkotkas ja kuulus Eesti Laste
Organisatsiooni.
Kalev kommenteerib: „Esimesed

töökuud on olnud kiired. On vaja olnud ennast kurssi viia kohaliku kultuurieluga, tutvuda kollektiivide ja
ajalooga ning erinevate rahvamaja
haldamisega seotud tegevustega. Õnneks on minu ümber tore ja toetav
kollektiiv, kellega on hea koos töötada.
Iga algus on veidi segane ja keeruline,

õppimisele ja ettelaulmistele, samuti
laulupeotule teekonnal osalemisele ja
selle vastu võtmisele.
Samas jätkuvad kultuuriüritused
rahvamajas, suvel puhkealal ja külaplatsil. Eriti programmi ette ennustada ei tahaks, sest teinekord ei pruugi
see täide minna. Küll aga saan juba
täna kõiki kutsuda 23. juunil jaanitulele, 13. juulil suvepeole ja 3. augustil
kohvikute päevale.
Vaata lisa veebist
Maarja-Magdaleena rahvamaja:
www.maarjarahvamaja.ee
Maarja-Magdaleena Maarahva Selts:
//maarja-magdaleena.tabivere.net

Foto: Tiia Pärtelpoeg
Maarja-Magdaleena 15. Külapäev 2018. aastal Otslava külapargis

kuni ratas stabiilselt veerema saab.
Plaanid on ikka tegusad ja toredad.
Minu nägemuse kohaselt ühendab
Tabivere rahvamaja kogukonda ja pakub kohalikele inimestele võimalust
tegeleda huvitegevusega ning külastada teatrietendusi, kontserte, perepäevi, laatasid, näituseid ja tantsuõh-

Foto: Tabivere Rahvamaja Facebooki leht
Lions klubi 2018. aasta jõululaada heategevusloterii peauhinnaks oli droon!
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tuid. Koostöös kinobussiga on plaanis
hakata näitama kino. Kuna Tabivere
asub kauni Saadjärve kaldal, siis suveks mõlgub juba mõtteid, et ka midagi järve ääres korraldada. Tabivere
rahvamajas on piirkonna suurim saal,
mida on võimalik rentida isiklikeks
tähtpäevadeks, ettevõtte koosolekuks,
konverentsiks või peoks. Ma loodan,
et need, kes siiani pole veel Tabivere rahvamaja enda jaoks avastanud,
nüüd seda teevad.“

Tabivere Rahvamajas juhendab
harrastusteatri truppi Esta Sokk, Linda Amjärv hoolitseb Laste teatriringi
toimimise eest. Siin tegutseb Seltsing
Lumeroos, Artur Aunapi juhendamisel seenioransambel "Laulusõbrad" ja
Kapell. Liia Koorts juhendab meesansamblit "Mehed Mandrilt".
Aktiivsemat liikumist saab harrastada võimlemistunnis Elvi Karuse juhendamisel, Seltskonnatantsu
juhendab Eva Kouhia. Veel tegutseb

siin tantsuring Hip-Hop JJ.Street juhendaja Kairi Jerlovi käe all. Tabivere
huvikooli tantsuringi juhendajaks on
Sigrid Salomon. Tegutseb ka trenn
„Tantsi end vormi“, mida juhendab
Marit Haidak. Kes soovib saab osa võtta Üldfüüsilisest treeningust Kristel
Tobrelutsu käe all.
Rohkem infot Tabivere Rahvamaja
tegemistest leiad veebist:
w w w.tabikas.ee või Facebookist
Tabivere Rahvamaja lehelt.

Tartu valla kaasava eelarve
hääletuse tulemused
Katrin Sisask
7. - 13. jaanuarini oli kõigil Tartu valla vähemalt 16aastastel kodanikel
võimalus hääletada Tartu valla kaasavasse eelarvesse laekunud ideede
poolt.
Ideid said esitada kõik valla elanikud kuni 5. detsembrini 2018. Ideede esitamine ja hääletamine toimus
VOLISe keskkonnas. Investeeringuidee maksimaalne maksumus võis olla
20 000 eurot ja rajatav objekt mõeldud
avalikuks kasutamiseks. Esitatud ettepanekuid hindas komisjon ja valis
välja 10 nõuetele vastavat ning sobilikku, mis suunati rahvahääletusele.
Kaasava eelarve hääletusel võitnud
ideed viiakse ellu 2019. aastal ning elluviimise korraldab vallavalitsus.
Paremal paiknevalt kaardilt on
võimalik näha hääletanute % rahvaarvu suhtes. Rahvaarvu suurus piirkonnas on märgitud sinise tooniga mida suurem rahvaarv, seda tumedam sinise toon.
Skeemilt võib järeldada, et Vedu
idee Kogunemiskoht Vedu külakeskusesse on hääletusel saavutanud väga
tubli 32% tulemuse. Skeem ei näita
küll otseselt piirkonda, kust hääled
ideele on tulnud aga nii suure protsendi põhjal julgen väita, et selle piirkonna elanikud on hääletusest väga
aktiivselt osa võtnud. Seega tubli teise
koha pingereas on nad kuhjaga välja
teeninud.
25% tulemusega on pingereas kolmandaks jäänud Spordi- ja mänguväljak Maarja-Magdaleenas saavutanud
samuti teistega võrreldes tubli tulemuse.
Pingereas esimeseks tulnud ja enim
hääli saanud Kõrveküla rulapark saa-

TARTU VALLA
KAASAV EELARVE 2019

IDEED JA HÄÄLTEARV

· Kõrveküla rulapark
· Kogunemiskoht Vedu külakeskusesse
· Spordi- ja mänguväljak
Maarja-Magdaleena Põhikooli juurde
· Discgolfi rada (Tila küla või Kõrveküla)
· Tabivere parki välijõusaal
· Loomepesa (Lähte Ühisgümnaasiumi lähedus)
· Vasula aleviku spordi/mänguväljak
· Koerte jalutusväljak Kõrveküla alevikus
· Välijõusaal Tila külla

111 häält
88 häält
54 häält
53 häält
45 häält
28 häält
19 häält
16 häält
9 häält

· Äksi skatepark

6 häält

Spordi- ja mänguväljak
Maarja-Magdaleenas -

25%

Tabivere parki
välijõusaal - 5%

Äksi skatepark - 1%
Loomepesa - 6%
Vasula aleviku spordi/
mänguväljak - 6%

Kogunemiskoht Vedu
külakeskusesse-

32%

Kõrveküla rulapark - 14%
Koerte jalutusväljak -

2%
Välijõusaal Tila külla -

1%

vutas 14% tulemuse. Arvesse tuleb
aga võtta, et seal piirkonnas jagunesid
hääled 4 idee vahel.
Tartu valla Kuukiri hoiab teid kind-

Discgolfi rada - 7%

lasti kursis kõigi sellest suunast tulevate uudistega. Kogukonna ühtsus on
suur jõud, seda tõestab Vedu idee suurepärane tulemus!
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Vahi alevikus asuva Keskuse tee 1 maaüksuse
ja lähiala detailplaneering
Egle Nõmmoja, vallaarhitekt
T a r t u Va l l a v a l i t s u s a l g a tas 20.12.2018 korraldusega nr
1062 Vahi alevikus asuva Keskuse tee 1 maaüksuse (kü tunnus
79401:006:1326) ja lähiala detailplaneeringu.
Käesoleval hetkel kehtib Keskuse
tee 1 maaüksusel Täheperve, Täheserva, Täheveere, Täheääre ja Mõisaplatsi tn 1 detailplaneering (kehtestatud
Tartu vallavalitsuse 16.01.2008 korraldusega nr 1). Nimetatud planeering
nägi ette Keskuse tee 1 krundile kuni
kolmekorruseliste 12 m kõrguste ärihoonete püstitamise, mille ehitisealune pind oleks kokku 2856 m². Sama
planeeringuga kavandati transpordimaa krundiks Keskuse põik L1.
Keskuse tee 1 katastriüksuse (kü
79401:006:1326) sihtotstarve on 100%
ärimaa, pindala 6501 m²; Keskuse põik
L1 katastriüksuse (kü 79401:006:1325)
sihtotstarve on 100% transpordimaa,
pindala 1055 m².

Planeeringu eesmärk on Keskuse
tee 1 ja Keskuse põik L1 kruntide liitmine, tekkinud krundi kasutamise
sihtotstarbe muutmine elamumaaks
ning ehitusõiguse määramine ridaelamute püstitamiseks. Lisaks antakse
lahendus planeeringuala haljastusele,
heakorrale, juurdepääsudele, parkimiskorraldusele ja tehnovõrkudega
varustamisele.
Planeeritava ala pindala on ca 0,9 ha.
Planeeringuga muudetakse alal
kehtivat detailplaneeringut. Pärast detailplaneeringu kehtestamist muutub
samale alale varem kehtestatud detailplaneering kattuvas osas kehtetuks.
Planeeritav tegevus on kooskõlas
kehtiva Tartu valla üldplaneeringuga.
Üldplaneeringu kohaselt asub planeeringuala keskuse maa maakasutuse
juhtfunktsiooniga alal. Keskuse maa
juhtfunktsiooniga alal on lubatud
arendada kas elamu-, äri-, ühiskondlike hoonete (sotsiaalmaa), haljasala ja
parkmetsa, transpordimaad või nime-

tatud funktsioonide kombinatsioone.
Detailplaneeringu koostamise vajadus tuleneb planeerimisseadusest ja
kehtivast üldplaneeringust.
Täiendavate uuringute vajadus selgitatakse välja planeeringu koostamise käigus.

Planeeringuala skeem (planeeringuala
tähistatud punase kontuuriga)

Uuest aastast on pensionite, toetuste ja
hüvitiste ühe kojukande hind 7,70 eurot
Sotsiaalkindlustusamet
Uuest aastast tõuseb pensionite, toetuste ja hüvitiste kojukande
hind seniselt 6,60 eurolt 7,70 euroni. Pensionite, toetuste ja hüvitiste
kojutoomise kuupäev jääb samaks,
väljamaksmise periood on 5.–12.
kuupäevani.
Sotsiaalkindlustusameti finantsjuhi Signe Uustali sõnul puudutab muudatus umbes 5000 sotsiaalkindlustusameti klienti, kes maksavad täna
ise selle eest, et Omniva kirjakandja
neile pensioni, toetuse või hüvitise
koju tooks. „Neid inimesi on küll aasta-aastalt vähemaks jäänud, umbes 97
protsenti meie klientidest saavad raha
pangakontole,“ ütles Uustal.
„Hinnatõus ei ole kunagi hea uudis.
Soovitame inimestel lasta hüvitised
kanda pangakontole, sellisel juhul
ei pea saaja midagi maksma,“ rääkis

Uustal ning lisas, et need, kes soovivad
makseviisi muuta, saavad sellest ametile märku anda kuni 28. detsembrini.
Liikumistakistusega inimestele või
neile, kes elavad hajaasustusalal ja
kellele pangateenus on raskesti kättesaadav, viiakse pensionid, toetused
ja hüvitised koju tasuta ka uuel aastal.
Taotluse vorm on kättesaadav ameti
koduleheküljel.
Hinnatõus puudutab ka umbes 600
Töötukassa klienti, kellele Omniva kirjakandja täna töövõimetoetuse koju
viib. Töötukassa töövõimetoetuse osakonna juhataja Kai Sipp ütles, et kõiki
teavitatakse hinnatõusust kirja teel ja
antakse teada, millised on teised võimalused toetus kätte saada. „Juhul,
kui inimene ei soovi töövõimetoetust
uue hinnaga kojukandega, tuleb esimesel võimalusel esitada töötukassale
töövõimetoetuse makseviisi muutmi-

se taotlus,“ ütles ta.
„Selleks tuleb saata kas posti teel
taotlus töötukassale, tulla endale sobivasse osakonda, et seal taotlus esitada või saata digitaalselt allkirjastatud
taotlus e-posti teel,“ ütles Sipp ning
lisas, et töövõimetoetuse makseviisi
muutmise taotluse vorm on kättesaadav töötukassa kodulehel.
Pensionite, toetuste ja hüvitiste kojukande teenust osutab Sotsiaalkindlustusametile ja Töötukassale Omniva.
Teenuse senine hind – 6,60 eurot –,
on kehtinud kaks aastat. Hinnatõusu
põhjus on sularahakäitlemise kallinemine ning miinimumpalga tõus, mis
mõjutab kojukandega seotud püsikulusid.
Küsimuste korral saab helistada
Sotsiaalkindlustusameti infotelefonile 612 1360 või Töötukassa infotelefonile 15501.
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Tartu valla koduste laste jõulupidudele
oli oodatud 262 mudilast
Katrin Sisask
Detsembris toimusid valla eri
piirkondades koduste laste jõulupeod, kuhu oli kokku oodatud 262
last Tartu vallast. Kutsed saadeti
kõigile 1–7aastastele mudilastele,
kes ei käi lasteaias ega koolis. Et selleealisi lapsi on meie vallas palju, jagati peod piirkonniti neljaks.
Nii toimus esimesena Tabivere piirkonna koduste laste jõulupidu 17. detsembril Tabivere rahvamajas, kuhu oli
oodatud 47 last. Järgmisena leidis aset
pidu Maarja-Magdaleena rahvamajas 18. detsembri hommikupoolikul.
Kutsutud oli 18 last. Endise Tartu valla piirkonna pidu toimus sama päeva
pealelõunal Jääaja Keskuses ja sinna
oli oodatud 162 last. Viimasena toimus
pidu 21. detsembril Laevas, kuhu oli
kutsutud 35 last.
Nii said meie valla kõige pisemad
kodanikud teada, kes on see imeline
jõuluvana, kellest kõik terve detsembrikuu aina räägivad. Koos sai pilti
teha, jõuluvana jagas kõigile kingitusi
ja kaetud oli ka laud väikese kehakinnitusega.

Foto: Estrit Aasma
Koduste laste jõulupidu Tabiveres

Foto: Anne-Mai Ott

Foto: Katrin Metsamart

Koduste laste jõulupidu Jääaja Keskuses

Koduste laste jõulupidu Laevas

Foto: Katrin Metsamart

Foto: Triin Vaino

Koduste laste jõulupidu Laevas

Koduste laste jõulupidu Maarja-Magdaleenas
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Memme-taadi jõulupidu
Katrin Sisask
Nii nagu igal aastal, korraldas ka
tänavu Tartu vald oma eakatele elanikele memme-taadi peo. See toimus
8. detsembril Kõrveküla Põhikoolis.
Esimest korda oli peole oodatud
suurem seltskond ehk kogu uue Tartu
valla eakad elanikud.
Peo käigus edastas vallavanem kõigile jõulutervitused, esinesid ansambel Noorkuu ja isetegevuslased. Tantsuks mängis Jakko Maltis Big Band.

Foto: Anne-Mai Ott

KULTUUR

Jõululaada heategevusoksjonil koguti
laste silmade kontrollimiseks raha
Kadi Kesa

LC Tabivere ja Tabivere rahvamaja korraldatud jõululaadal 8. detsembril koguti heategevusoksjonil 312 eurot
laste silmade kontrollimise jaoks. Loterii peavõit oli droon, mille õnnelikud võitjad on vasakpoolsel pildil. Aitäh
kõigile esinejatele, müüjatele ning ostjatele!
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2018. aasta Tartumaa parim mittetulundusühendus:

Kõrveküla Maanaiste Selts Miina
Tekst ja fotod: Katrin Sisask
26. detsembril seadsin sammud
Kõrveküla Maanaiste Seltsi Miina, et
oma silmaga näha neid tegusaid naisi, kes said läinud aasta 29. novembril Elva vallas Väike-Rakke külamajas toimunud tänuüritusel suure
tunnustuse osaliseks. Üritusel kuulutati välja Tartumaa 2018. aasta
parim mittetulundusühendus, MTÜ
tegevuse toetaja ning aasta vabakondlane. Lisaks valiti sel aastal
juba 9 korda Tartumaa aasta küla.
2018. aasta parimaks Tartumaa
mittetulundusühenduseks sai Tartu
vallas tegutsev Kõrveküla Maanaiste
Selts Miina, MTÜde tegevuse toetajaks Elva vallavalitsus, vabakondlaseks Triinu Akkermann ja aasta külaks Lohkva küla Luunja vallas.
Hinda miskomisjoni sõnul sa i
Kõrveküla Maanaiste Selts tunnustuse, sest nad paistavad tegevusega
silma nii Tartu vallas kui ka maakonnast väljaspool ja eestvedajatest on
tekkinud töökas meeskond. Leitakse
jaksu ja indu, et kodukoha elu paremaks muuta ja pingutatakse, et küla
inimesed ikka koos käiksid ja end ühtse kogukonnana tunneksid. Nad on
Kõrveküla pärlid – vallas juba teatakse, et kui kuskil midagi toimub, on
eestvedajaks ikka Miina inimesed.
Kõrveküla Maanaiste Selts Miina
sai alguse Kõrveküla raamatukogus
toimunud üritusest sealse töötaja
Tiina Kohvri eestvedamisel 26. septembril 1998. Seltsi nimeks sai Miina,
kuna Kõrvekülas on sündinud helilooja Miina Härma. Ametlikult sai MTÜ
loodud 25.09.2000. Asutajaliikmed
olid Õilme Noobel, Meeli Kruus, HelbeLiis Liivapuu, Aita Arund, Küllike
Leppind, Ave Sillaste, Koidula Praks,
Marjetta Venno, Helle Soo, Maret
Jantson ja Stella Nuust.

Esimest korda said Miina
asutajad kokku Kõrveküla
raamatukogus Tiina Kohvri
eestvedamisel 26. septembril
1998. aastal.
Peamiseks eesmärgiks sai ühend ad a m a a n a i s i , or ga n i s e e r id a
täiendõpet ja koolitusi, tugevda-

Kõrveküla Maanaiste Seltsil Miina on täna
hubased ja soojad ruumid

da perekonda, säilitada traditsioone ja edendada kodukultuuri.
Pikka aega toimusid kokkusaamised Kõrveküla raamatukogus. Koostöö ja head suhted raamatukoguga on
säilinud siiani. Hiljem saadi ruumid Tartu valla juubilaridele meisterdatud kaardid
Kõrveküla (renoveerimata) lasteaeda.
Selle üle oli seltsi liikmetel suur rõõm,
kuna see võimaldas korraldada kohtu- dud kohalikus raamatukogus korralmisi neile sobival ajal. Kuna maja oli datud näitustel, nad on maalinud
aga renoveerimata, siis olid kasutata- tasse valda sündinud lastele kingituvad ruumid külmad. Ka ei mahtunud seks ning praegu on nende üks tegevus
sinna ära kangasteljed, mille tõttu jäid valla pensionäridele õnnitluskaartide
kogu seltsi toimetamised soiku ja saa- meisterdamine. Viimastel aastatel on
busid segased ajad.
Miina liikmed aga hakanud vaatama
2007. aastal alustati uuesti ak- ka oma ruumidest väljapoole ja olnud
tiivsema tegevusega. Kokkusaamise abiks nii mitmegi ürituse korraldamikohana kasutati esialgu Kõrveküla sel Tartu vallas.
Põhikooli raamatukogu, aga hiljem
Kui rääkida 2018. aastast, siis võeti
isegi õpetajate tuba, sest kangastel- veebruaris ette vabariigi aastapäeva
jed pidi kuskile ju mahutama. 2008. matk Eesti 100 ürituste raames. Kõiki
aasta alguses alustati aga lasteaias valla elanikke kutsuti osalema matkal,
juurdeehitust ja vana hoone renovee- mis kulges Kõrveküla lasteaia juurest
rimist. 2009. aasta sügisest on Miinal Eesti Rahva Muuseumini ja tagasi.
oma hubased ruumid pärast remondi- Hiljem sai keha kinnitada rahvuslitöid Päikeseratta nime kandvas kus suupistelauas ja juua soojendavat
Kõrveküla lasteaias.
teed. Miina ei suutnud ise ka uskuda,
2010. aastani nokitses selts rohkem et nii palju huvilisi matkast osa võtomaette, panustades endasse ja liik- ma tuli – kuskil 40 ringis. Sel aastal
mete oskustesse. Peamiseks tegevus- on plaanis korraldada uus matk, ikka
valdkonnaks on kujunenud erinevat vabariigi sünnipäeval, 24. veebruaril.
liiki käsitöö nagu kangakudumine,
Aasta alguses korraldas Miina
aga samuti paberitööd. Miina käsitöö veel kogupereüritusena kalapüügi
on vallarahvale vaatamiseks välja pan- Kõrveküla järvel spordihalli lähistel.
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Miina liikmete oskajad meespooled
õpetasid naistele ja lastele, kuidas
jäässe auku puurida ja kaameraga jääalust veeelu piiluda. Esialgu tundus,
et selles järves kalu pole, aga suur oli
osalejate rõõm, kui kätte saadi kaks
pisikest kala.
Suurematest üritustest aitas Miina
Kõrveküla spordihoonel korraldada
suvel kohalikku jaanipäeva. Kõrveküla
Maanaiste Selts Miina tänab kõiki selle
päeva sponsoreid: OÜ Vägi, Sanitex,
Mobek ja A. Le Coq – nende abiga said
kõik lapsed suu magusaks. Kindlasti
lööb ka sel aastal Miina kaasa jaanipäeva
korraldamisel.
Suvel võeti osa Saadjärve festivalist,
kus toimus töötuba lastele. Koos maaliti kive ja valmistati kaarte. Miinal on
plaan ka sel aastal organiseerida Kõrveküla kodukohvikute päev, kuna läinud suvel toimunud üritus läks väga
hästi. Osales seitse kohvikut, millest
kolm olid Miina liikmete korraldatud.
Juba kolmandat aastat võttis
Kõrveküla Maanaiste Selts Miina septembris osa Olustvere hoidiste messist. Messi korraldatakse ülevabariigilise toidukuu raames. Messi külastas
3500 inimest ja juba kolmandat aastat
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järjest tegi Miina sealsel hoidiste konkursil puhta töö. I koht saavutati nii soolase kui magusa hoidise konkursil ning
II ja III koht Ahhaa hoidise kategoorias.
Teist korda korraldas aasta lõpus
Miina koostöös Kõrveküla spordihoonega jõululaada. Sel aastal oli müüjaid
tunduvalt rohkem ning avatud oli kohvik,
kus pakuti naiste tehtud hõrgutisi.
Enne jõule jõudsid Miina liikmed Vedu
raamatukogus rahvale toidutegemise

nippe õpetada ja lastega jõulukaarte
meisterdada.
Tänased Kõrveküla Maanaiste Seltsi
Miina ruumid on hubased ja soojad.
Eraldi tuba on kangastelgedele ja teine
ruum koos kööginurgaga käsitöö õppimiseks ja nokitsemiseks. Kõrveküla
Maanaiste Seltsi Miina uksed on
kõigile huvilistele avatud!

Olustvere hoidiste messil tehti juba kolmandat aastat järjest
puhas töö. I koht saavutati nii soolase kui magusa hoidise
konkursil ning II ja III koht Ahhaa hoidise kategoorias.

Fr. Reinhold Kreutzwaldi 215. sünniaastapäeva
tähistati Jääaja Keskuses näitusega
Tekst ja foto: MTÜ Kalevipoeg Kivi Viskamas
Jä ä a ja K e s k u s e s av at i F r.
Reinhold Kreutzwaldi 215. sünniaastapäeva tähistamiseks näitus,
mis oli avatud 14.12-26.12.2018.
Külasta jaid oli kokku üle kahe
tuhande.
Näituse raames toimus ka viktoriin Kreutzwaldi loomingu teemadel.
Õpilaste arvestuses jagasid esimest ja
teist kohta Karina Agnes Raudkats ja
Anete Koll, kolmas oli Ivo Pärtel.
Täiskasvanute arvestuses sai esikoha Anneli Kumar, teiseks tuli Vaike
Koort ning kolmandat kohta jagasid Marge Reino, Kaupo Mets ja Sirje
Jürisson.
Korraldajad tänavad Võru linna Fr.
Reinhold Kreutzwaldi muuseumi esindajat Malle Puolakainenit, Äksi Raamatukogu ja Jääaja Keskuse kollektiive ning kõiki abilisi ja külastajaid.
Võitjatel palume võtta ühendust Silvi
Antoniga helistades mobiilile 508 9010.
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Jõulud Jääaja Keskuses
Tekst ja fotod: Katrin Sisask
Viimane kuu on Jääaja Keskuse
meeskonnale olnud täis askeldusi.
Pingutusest hoolimata on kõik töötajad ka täna 13. jaanuaril, mil toimub Jääaja jõulude viimane päev,
särasilmsed ja reipad.
Jõulumaa idee autor ja elluviija
oli Jääaja Keskuses töötav juhiabiassistent Liina Arike. Oma panuse aga
andsid kõik keskuses töötavad inimesed. Tunduvalt suurema külastajate arvuga, kuu ajase perioodi vältel, tuli hakkama saada tavapärase meeskonnaga.
Kui tavapärane keskuse külastajate arv
on umbes 100 inimest, siis Jääaja Jõulude ajal oli see ca 200-300 ja enamgi.
Väga suure panusega aitas Jääaja
Jõulude õnnestumisele kaasa Jääaaja
Keskuse arendusjuht Aivar Soop,
kes üritusele väga suurt reklaami tegi ning aitas kohapeal üritust
organiseerida.
Jääaja Jõulud toimusid 15., 16., 22.,
29.-30. detsembril 2018 ja jätkusid 5.-6.,
12.-13. jaanuaril 2019. Osadel päevadel
oli Keskus broneeritud tellitud üritusteks, näiteks 15. detsembril toimus
seal Tartu Pereliidu suurperede ühine jõulupidu, millest võttis osa 110
peret, kokku umbes 500 inimest. Nad
jäid jõulumaaga väga rahule ja ütlesid,
et nii suure arvuga inimestel on väga
raske leida kohta, kus kõik koos saaksid ühiselt jõule veeta.
Sarnaselt eelmisele päevale pidas
16. detsembril keskuses oma jõulupidu Lõuna Päästekomando. Kohal oli
kokku 404 inimest.
Ülejäänud päevadel said keskust külastada kõik soovijad. Kell 11 ja 13 toimusid Jääaja Keskuses päkapikkude
töötoad. Koos abilistega sai meisterdada jõulukinke ja -kaarte, kaunistada
piparkooke ja teha palju muud põnevat.
Kell 12 ja 14 etendus kogupere jõululavastus "Ajamasin". Etendus jõudis
Jääaja Keskusesse koostöös Vudila
Jõulumaaga. Sama etendust mängiti
nädala sees Vudilas. Näidend jutustas
loo Vudilas elavast Vutast kes leiutas
küpsisemasina. Kõik aga ei läinud plaanipäraselt ja nii võlus ta enda juurde
hoopis Mammutipoisi Äksli. Neist saavad head sõbrad, kellest üks elab minevikus ja teine olevikus. Lisaks uuele
sõprusele peavad nad leidma viisi, kuidas Äksel tagasi koju aidata.
Etendus oli põnev vaadata nii väi-

kestel, kui ka suurtel. Etenduse näitlejad olid Anne-Mai Tevahi, Peeter Piiri
ja Ulvi Tamm. Lavastaja Katrin Kalma
ja teksti autor Janno Puusepp
12.30 ja 14.30 said soovijad kohtuda
jõuluvanaga, kellele sai lugeda salmi
ja avaldada kingisoove. Kõigi päevade
vältel võis siin-seal kohata Mammutit
ja Jääkarutüdrukut, kelle käest Jääkaru
kohvikus piparkookide küpsetamise
ja kaunistamise õpetussõnu kuulda
võis. Loomulikult ei puudunud kohvikust ka traditsioonilised jõulutoidud.
Liina Arike lisab: "Sellise ürituse korraldamine on üks väga põnev
protsess, mis pakub palju uusi tead-

misi ja kogemusi. Selle juures kõige toredam on inimeste positiivne
tagasiside. Kõige raskem on jõulude ajal leida abilisi, kes saavad tulla
lastega meisterdama. Meil käis palju
toredaid päkapikke abis, keda tahaks
väga tänada.
Usun, et Jääaja Jõulud tulevad ka
2019 aastal ja siis on meil juba kogemus olemas ning teadmised, mida tuleks teha teisiti.
Lisaks Jääaja Keskusele avastasid
väga paljud külastajad enda jaoks ka
Jääkaru kohviku ning lubasid kindlasti meid taas külastada ja lõunale
tulla."

Lapsed jõuluvanaga

Vuta imelise küpsisemasinaga

VASAKULT: Jääaaja Keskuse arendusjuht Aivar Soop, "Ajamasinas" mänginud Anne-Mai Tevahi,
Peeter Piiri ja Ulvi Tamm. TAGAREAS küpssemasinast paremal Liina Arike
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Tabivere Sotsiaalkeskuse kingitus Tartu
Naiste Tugi- ja Teabekeskusele
Birgit Lõhmus, Tabivere Sotsiaalkeskuse juhataja
Tabivere Sotsiaalkeskuse juhataja, Birgit Lõhmus, käis enne jõule
Tartu Naiste Tugi- ja Teabekeskuses
üle andmas kingitust, milleks olid
Maarja-Magdaleena Päevakeskuse
klientide poolt valmistatud villased
sokid, mütsid, kindad ja sallid.
Tar tu Naiste Tugi- ja Teabekeskuses elavad abivajavad naised
koos lastega, kes on sinna ühel või
teisel põhjusel sattunud. Sealsed töötajad teevad väga tänuväärset tööd!
Nemad aitavad neid naisi päriselt!
Sotsiaalkeskuse juhata ütles, et
see kingitus läks väga õigesse kohta
ja kindlasti plaanitakse sellest nö iga
aastane traditsioon teha ja ka järgmistel jõuludel käsitööd kinkida just
Tartu Naiste Tugi- ja Teabekeskusele.
Tegevusjuhendaja, Külliki Jürgensoni,
juhendamisel valmistatakse Maarja-

Foto: varjupaigast abi saav naine

Magdaleena Päevakeskuses palju ilusat käsitööd, mida saavad soovijad kohapeal ostmas käia.
Tartu Naiste Tugi- ja Teabekeskust

saavad toetada kõik soovijad. Annetusi saab teha: Naiste Tugi- ja Teabekeskus, a/a EE912200221019998649
Swedbank

Juulamõisa kohvikus talveund ei tunta!
Kaie Nõlvak
Juula küla serval Lähte-Elistvere
tee ääres avas möödunud aasta
aprillis uksed Juulamõisa kohapärimuskohvik. Hoone ehitas OÜ
Juulamõis ja toitlustust pakub seal
OÜ Maitsemõis.
Tegemist pole pelgalt söögikohaga.
Siin on alati teretulnud MTÜ Loomemõisa rahvas, kus kohviku omanikud
Eneli ja Kalvo Kaasik on samuti eestvedajaiks. Järjepidevalt korraldatakse
filmiõhtuid, on toimunud kontserte ja
kohtutud huvitavate inimestega.
Suve lõpus tunnistas Eneli, et klientide teenindamiseks hakkas jõudu juba
nappima, sest külastajaid oli soojadel kuudel kokku tuhandeid. Nüüd on
kohvik küll lühemalt avatud – novembrist märtsini iga päev kell 11–15 –, kuid
nii-öelda heaks äraolemiseks külastajad pererahvale mahti ei anna, talvetukastusest rääkimata. Küll pannakse
laud või paar kinni sünnipäeva tähistamiseks, küll reserveerib matkaseltskond pikemaks lõunaks kogu kohviku.
Ka Elistvere loomapargi külastajad ei
unusta siit läbi astuda, sest menüüs on

kehakinnitust igale maitsele.
Kes veel selle hubase paigaga tuttav
pole, saab enne huvivisiiti üsna põhjaliku ülevaate aadressil juulamois.ee.
Eneli Kaasiku sõnul algab kevadel
laialdasem koostöö ka uuenenud ja

laienenud Palamuse kihelkonnakoolimuuseumiga. „Aprillist alates on saadaval turismipaketid, millega seoses
ootame Jõgevamaa turismiteel liikujaid muuhulgas ka Tootsi Peenra nime
kandvat praadi sööma,“ ütles ta.

Foto: Ülo Nõlvak
Detsembris tähistati Juula kohvikus sünnipäevi ja jõulude lähenemist ning energiavarusid
täiendasid ka loodusretkelised
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Koostööd väärtustades
Tekst ja foto: Kristiina Raja, J. V. Veski nimelise Maarja-Magdaleena Põhikooli huvijuht
Tänapäeva kool on valmis muutusteks. Iga õpilase ja õpetaja jaoks on
oluline olla vajalik ja väärtustatud.
Kaasav haridussüsteem toob ühte
klassiruumi erinevate oskuste ja
kogemustega õpilased ning õpilase
arengu toetamiseks on vajalik üksteisega koostööd teha.
J. V. Veski nimeline MaarjaMagdaleena Põhikool on väike kodukool, mis täidab suurt rolli kõigi kogukonnaliikmete ühendamisel. Meile on
oluline iga õpilane ja töötaja ning kõik on
kaasatud ühistegevusse. Koolis toimub
mitmeid traditsioonilisi üritusi, millega on seotud lapsevanemad ja kogukond. Eelmisel õppeaastal otsisime oma
koolile motot. Selleks kuulutasime välja
konkursi ning laekunud tunnuslausete
põhjal korraldasime hääletuse. Võitjaks
osutus meie kooli 3. klassi õpilase Eleliis
Orma pakutu: „Väike, kuid südamele
suur!“. Just selline ongi meie kool.
Sel õppeaastal on koolis 72 õpilast.
Meie kool on piisavalt väike, et lubada
endale luksust läheneda nii õpilastele,
lapsevanematele kui ka õpetajatele individuaalselt. See võimaldab meil kõige paremini toetada õpilaste mitmekülgset tasakaalustatud arengut, mis
on kooli üks põhiväärtusi.
Individuaalne lähenemine on võimalik, kui õpetajad teevad omavahel koostööd. Selle tulemusel selgitatakse välja
õpilase tugevad küljed ning seatakse
rõhk nende väärtustamisele ja arendamisele. Toimiv koostöö tagab tõhusama
ainetevahelise lõimingu ja aitab õpilasel
seostada õpitut igapäevaeluga. Õpilane
peaks mõistma, et kool on kui elusorganism, kus igas õppeaines omandatu täidab oma ülesannet, toetab varasemalt õpitut ning moodustab hästi
toimiva terviku. Kui õpilane seda taipab, saab ta elus hästi hakkama ja oskab
oma teoreetilisi teadmisi igapäevaelus
rakendada.
Lõiming ja koostöö on üksteisest
sõltuvad mõisted. Hea lõimingu alus
on toimiv koostöö. Õppeainete teadlik
lõimimine paneb aluse õpetajate omavahelisele ning õpetaja ja õpilase koostööle. Õpetajatevahelises koostöös on
märgata soovi olla võrdväärne partner.
Lõunalauas on tihti kuulda ajaloo- ja
eesti keele õpetaja omavahelist arutelu
õpilastele esitatud tööde nõuete ja
tagasiside kohta. Hetkel on käsil kolme
õppeaine projekt barokk-kunsti teemal. Selle käigus koostavad õpilased
referaadi, milles hinnatakse peamiselt
keelelist korrektsust; teevad referaadist
ettekande, lähtudes ajalootunnis õpitust ning maalivad kunstiõpetuses

nimetatud perioodi kunstiteose repro
või kujundavad ise selles stiilis töö.
Ürituste korraldamine koostöös õpilastega annab järjest paremaid tulemusi. See on muutnud neid julgemaks ning
järjest rohkem võetakse korralduslik
pool täielikult enda kanda. Oktoobrikuu lugemisöö üritusele pakuti lisaks
traditsioonilisele kirjanikuga kohtumisele ja otsimismängule pimeduses välja
idee hämaratesse lasketiiru ruumide s s e p õ genem i s t oa kor r a ld amiseks. Seltskond õpilasi haaras
kohe mõttest kinni ning sekretäri nõuannete abiga oligi pärast
Heiki Vilepiga kohtumist võimalik
väikeste rühmade kaupa põgenemistoast väljapääsu otsida. Üllatusena
varitses ühes hämaras nurgas hirmutav kummituski.
Koostöös lastevanemate loodud
MTÜ-ga toimuvad koolis ettevõtlust
arendavad laagrid. Seal tutvuvad õpilased
osalejatega väljastpoolt kooli ning mängivad nendega koostööd arendavaid
mänge. Samuti kohtutakse kooli tegusate vilistlastega ning kuulatakse nende edulugusid. Suvises laagris korraldas discgolf’i õpituba Eesti mitmekordne meister Martin Rotmeister.
Tänu MTÜ-le on koolil discgolf’i varustus ning tõukerattad, mida aktiivselt
kasutatakse.
Õpilasesinduse liikmed teevad ettepanekuid koolielu paremaks muutmiseks ning korraldavad üritusi. Eelmisel õppeaastal korraldas õpilasesindus
KiVa joonistuskonkursi, sel aastal
luulevõistluse „Luuletan kiusamisest
vabaks“. Kevadel korraldasid õpilasesinduse liikmed spordiöö ürituse tegevusi. Mitmed neist osalevad aktiivselt
Tartu valla noorte tegemistes.

Toimub tihe koostöö kohaliku rahvamaja ning seal asuva noortekeskusega, samuti raamatukoguga. Rahvamajas toimuvad meie kooli õpilaste
laulukontserdidningkülastatakseteatrietendusi. Noortekeskuse töötaja
juhendamisel osalesid õpilased kevadel Tartu võimlemispeol. 1.–2. klassi
õpilased käivad iganädalaselt raamatukogutunnis. Raamatukogu korraldab
õpilastele konkursse ning kohtumisi
tuntud kirjanikega, sealne juhataja oskab kirjandustundide raames õpilasteni
tuua huvitavat teavet ning innustada
neid raamatutega sõbraks saama.
Koostöö tulemusel on õpetajad
teadlikud õpilaste tugevatest ja nõrkadest külgedest ning oskavad tegevuste
planeerimisel sellega arvestada. Toetatakse õpilase tugevate külgede arendamist ja teadmiste ning oskuste rakendamist. Teades, et õpilane on laialdaste
teadmistega ning edukas näiteks mälumängus, on õpetaja toetav ja leiab võimaluse õppeprotsessi koha nda miseks, et õpilasel oleks võimalik
tundide ajal mõnele mälumänguvõistlusele minna. Õpetajad on
hakanud teadlikumalt koostööd
tegema, et erinevaid õppeaineid lõimida ning koolis saadavatest teadmistest ja oskustest õpilasele terviklikku pilti luua. Õpilased tunnevad end
vajalikuna, kui väärtustatakse nende
tugevaid omadusi ning leitakse neile
rakendust.
Koostöö ja lõiming olid fookuses Tartu Ülikooli eetikakeskuse korraldatud
konkursil „Hea kool kui väärtuspõhine
kool 2018“. Meie koolist konkursile saadetud töös analüüsitigi koostööd ning
õppeainete lõimimist Maarja-Magdaleena Põhikoolis ning see sai tunnustatud tiitliga „Hea kooli teerajaja 2018“.

Kolme õppeaine ühisprojektis valmisid 8. klassi õpilaste reprod barokkajastu kunstitöödest.
Autorid: Avelin Jakovlev, Henri Raju, Henri Poolak
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Lugemisööl tegime oma klassiga kohviku
Maarja Katariina Kerge, J. V. Veski nimelise Maarja-Magdaleena Põhikooli 8. klassi õpilane
Lugemisööl tegime oma klassiga kohviku: esimesena said otsa
vahvlid ja jäätisekokteil.
26. septembril käis meil koolis
karjääriõpetuse tunnis Töötukassa
spetsialist Inger Klesment. Ta seletas meile, mis on MTÜ, OÜ, AS ja FIE.
Hiljem pidime mõtlema paarides välja
firma ning seda reklaamima. Mõtlesime oma firmadele nimed, mida
need toodavad, kes on nende konkurendid ja koostasime eelarve. Saime läbi
mängida ettevõtluse ja harjutada kohvikuks, mida plaanisime teha lugemisööl.
Lugemisööle eelneval päeval kogunes suurem osa meie klassist pärast
tunde koolimajja ning hakkas küpsetama. Tegime vahvleid ja pitsat. Kuigi
me polnud varem pitsapõhja teinud,

läks see suhteliselt lihtsalt. See-eest
suutsime pooled vahvlid ära kõrvetada
ning pidime palju uuesti tegema.
Hommikul olid osad klassikaaslased
ka kohvikulaudu paigutanud ning teinud muid ettevalmistusi.
Järgmisel päeval tegime veel erinevaid tooteid ja lugemisöö alguses jäime kliente ootama. Kohviku pidamise
jooksul selgus, et meil oli veidi vale tööde jaotus, näiteks tegelesid liiga paljud
laudade teenindamisega. Raskustest hoolimata tulime kohvikuga korralikult toime.
Pakkusime muffineid, vahvleid,
pitsat, morssi, kohvi, teed, jäätisekokteile, võileibu ja õunakooki. Esimesena said otsa vahvlid ja jäätisekokteil. Kohvik oli oodatust oluliselt
edukam – teenisime kulutad summa
kolmekordselt tagasi.

Foto: Kristiina Raja
Töine meeleolu kohvikus

Foto: Liisi-Triin Siimenson
Kohviku tegemise analüüs – mis läks hästi ja
mida saaks paremini teha

Jõulukool
Kõrveküla Põhikooli 4.a klassi mõtteid jõulukoolist aitas kirja panna klassijuhataja Piret Jõul
Novembrikuu viimane päev oli
Kõrveküla Põhikoolis eriline – 1.–5.
klassi õpilased olid oodatud jõulukooli.
Sellel päeval me ei osalenud tundides, vaid käisime erinevates töötubades. Meie kooli õpetajad olid laste jaoks ette valmistanud palju huvitavaid tegevusi.
Meie klassi päev algas jõulujooksu ja
liikumismängudega kooli aulas. Mängisime otsimismängu, kalameest ja
ühes mängus saime auhinnaks isegi kolm kommi. Pärast meisterdasime jõulukaarte. Jõulukaarte oli tore
teha, sest need tulid väga huvitavalt
ja hästi välja ning neid ei olnud sugugi
raske valmistada. Väga põnev oli pelmeenide keetmine. Paljud meist ei olnud
enne seda teinud. Enda keedetud pelmeenid maitsevad ikka teisiti kui ema
tehtud. Ühes töötoas voltisime origamit ja kirjutasime soove paberitele.
Meile meeldisid kõige rohkem jõulujooks, kaartide valmistamine ja pelmeenide keetmine.
Jõulukool oli väga lahe! Soovime
seda päeva korrata.

Foto: Kõrveküla Põhikooli õpilased

Foto: Kõrveküla Põhikooli õpilased
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Öökool
Hanna-Greta Mihhailova, Öökooli korraldusmeeskonna liige, Kõrveküla Põhikooli 8.b klassi õpilane
Öökool 2018 Kõrveküla Põhikoolis
oli edukas ja tegevusterohke. Lastel
oli võimalus osaleda erinevates huvitavates töötubades. Kohale oli tulnud
töötubade korraldajaid nii kaugelt
kui ka lähedalt.
Meil oli töötubasid politsei, võitluskunstide, improteatri, toidu ja isegi
isiklike hobide valdkonnast. Toimus
seiklusmäng, mille lõpus kuulutasime
välja võitjad. Seiklusmängu ajaks olid
klassid jaotatud kahte meeskonda,
kokku oli neid üksteist. Meeskonnad
jooksid ringi Kõrveküla ümbruses ja
lahendasid erinevates punktides ülesandeid.
Huvitava kogemuse said ka kohtuistungil osalejad, mille korraldas meie
kooli sotsiaalpedagoog Marina Padar.
Seal said lapsed ja õpetajad ellu tuua
päris kohtuistungi.

Meil oli põnev öö, millest võtsid osa
6.–9. klassi õpilased ning õpetajad.
Lastele oli antud ka vaba aega, mille
jooksul oli neil võimalus vaadata filme
või niisama üksteise seltskonda jagada ja nautida. Öiste tegevustena oli
võimalus mängida mänge, vaadata filme ja

loomulikult magada. Järgmise päeva
hommikuks olid aidanud kõik klassid koristada ja lahkusid koolist enne
tundide algust. Tagasiside, mida oleme küsinud öökoolis osalejatelt, oli
positiivne ja paluti ka järgmise öökooli
korraldamist.

Foto: Kõrveküla Põhikooli õpilased

SPORT

Tabiveres peeti saalijalgpalli jõuluturniir
Toomas Rosenberg, foto Kervin Kull
2018. aasta 26. detsembril korraldas
Tabivere Rahvaspordiklubi traditsioonilise meeste saalijalgpalli jõuluturniiri.
Tabivere Põhikooli võimlas toimunud turniiril osales 12 meeskonda, kes
olid jaotatud kahte kuueliikmelisse
alagruppi. Veerandfinaali pääses alagrupist neli paremat. Jõuluturniiri
võitis FC Jõgeva Wolves meeskond,
kes võitis kaheksast mängust kaheksa,
väravavahega 28 : 3. Finaalis alistati FC
Tartu Tammeka mängijatest koosnev
Team Helm meeskond 2 : 0. Kolmanda
koha mängus alistas JK Elva Seikluspargi meeskond Püssi SK võistkonna 2 : 1.
Koduvalda esindanud JK Äksi Wolves
saavutas üheksanda koha. Turniiri
parimaks mängijaks tunnistati Tauri
Laurits ja parimaks ründajaks Marko
Murumaa, mõlemad JK Jõgeva Wolves
meeskonnast. Parima väravavahi
auhinna sai Frederik Mathias Helm

Team Helm meeskonnast. Võitjate
meeskonnas mängisid: Sergei Krivin,
Andrei Smirnov, Mihail Gutak, Tauri

Laurits, Hardi Lill, Jüri Kanep, Eduard
Kovbasnjuk, Marko Murumaa ja Marko
Meripuu.
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Tabivere Rahvaspordiklubi võrkpallimeeskond
tuli Tartumaa sügismängude võitjaks
Tekst ja foto: Toomas Rosenberg
Tartumaa 2018. aasta sügismängude meeste võrkpalliturniiri
mängud toimusid 8. oktoobrist kuni
23. novembrini kahes liigas, millest
võtsid osa ka kaks Tartu valla meeskonda.

konda (Nõo vallast) tulemusega 3 : 0.
Teine Tartu valla meeskond mängis
teises liigas ning saavutas üheksa

meeskonna seast kuuenda koha, mis
andis neile sügismängude kokkuvõttes 11. koha.

Esiliigas mängisid viis meeskonda,
nende hulgas Tabivere Rahvaspordiklubi meeskond, kes eelturniiril võitis
kõiki vastaseid ja pääses superfinaali. Melliste spordihoones toimunud
superfinaalis alistasid nad Tartu linna
esindanud Ahjusepad tulemusega 3 : 1
ja tulid Tartumaa sügismängude
võitjaks. Meeskonnas mängisid Steven
Meilus, Johann Olaf Lääne, Taavi
Ruuspõld, Helger Hääl, Mario Liiva,
Kristo Karp, Tauri Sulg, Riivo Rüütel,
Reimo Alas ja Mikk Keskküla. Kolmanda koha võitis Tartumaa sügismängudel Aksum Grupi meeskond (Tartu
linnast), mis võitis VK Sahkari mees-

Tartu Valla Spordikool kutsub…
Rein Lellep, Tartu Valla Spordikooli direktor
Tartu Valla Spordikoolis õpib ja
treenib kogenud treenerite juhendamisel 291 õpilast. Valida saab 7
spordiala vahel: võrkpall, korvpall,
kreeka-rooma maadlus, judo, kergejõustik, murdmaasuusatamine ja
vibulaskmine. Kõrvekülas on erialade valiku võimalus veidi väiksem ja
tulevikus loodame, et meiega liituvad ka Tabivere kooli õpilased.
Tulles spordikooli saab huviline
osaleda mitmel treeningul ja seejärel
otsustada, milline trenn ja ka treener talle kõige rohkem meeldib ja
sobib. Võib käia mitmes trennis ja leida omale lemmikala. Avalduse Spordikooli astumiseks esitab õpilane alles
pärast treeneriga suhtlemist ja eriala valimist. Käesolevast aastast on
Kõrveküla põhikoolis võimalik lisaks
kergejõustikule valida ka korvpalli
treeningud ja valmis on ka meie vibu

teenerid, et vastu võtta noori huvilisi,
kes küll talvehooajal treenivad Veerikul, kuid alates aprillist/maist kuni
hilissügiseni Raadil.
Täiendavalt pakume Lähtel 1.-5.
klassi õpilastele lisaks kehalise kasvatuse
tundidele 3 treeningtundi nädalas,
mille eesmärk on õpilaste igakülgne
kehaline areng. See teema oli ka Eesti
Spordikongressil läbivaks.
Spordikoolis treenivad õpilased 21
erinevast omavalitsusest, sest trennides käivad ka Lähte spordiklassi õpilased, kes on siia tulnud õppima Eesti
erinevatest piirkondadest. Enamus
nendest treenivad spordikooli treenerite juhendamisel. Kõigil alade on oma
treeningbaasid. Edasijõudnud kergejõustiklastel on võimalus ka treenida
Tamme staadionil ja TÜ kergejõustiku
hallis.
Lähtel on väga head tingimused
suvelaagrite korraldamiseks. Oleme

koostöös vallavalitsusega püüdnud
luua kõik tingimused noorte igakülgseks sportlikuks arenguks.
Iga aasta augustukuu esimesel
nädalal toimub spordikooli õpilastele
suvelaager, mida aitavad korraldada
spordikooli treenerid. Laagrisse on
kutsutud lektoreid Tartu Ülikoolist,päästeametist, politseist jm.
Mais toimub spordikooli pidulik
hooaja lõpetamine, kus treenerid teevad kokkuvõtte möödunud õppeaastast.Tublimad ja paremad õpilased
saavad tunnustuse osaliseks.
Parimad spordikooli õpilased on
saavutanud võistlustel väga häid
tulemusi. Siit on oma sportlasteed
alustanud judokas Mattias Kuusik ja
triatleet Henry Räppo . Olümpia kanditaat on ka vibulaskja Alexandra
Põllumäe. Tublid on kergejõustiklased Eliise Anijalg, Karmen Bruus,
Katriin Kivimets ja veel paljud teised.
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Kabeturniir Maarja-Magdaleenas
Vello Soomets, võistluse korraldaja
Novembrikuu lõpul toimus Maarja-Magdaleenas kohaliku spordiveteranide Seltsingu eestvedamisel
tugeva koosseisuline kabeturniir.
Peale kohalike võistlejate oli osavõtjaid ka Laevast ja Tartu linnast, eesot-

sas kahekordse maailmameistri Jüri
Lätiga.
Pingelise ja kompromissitu heitluse tulemusena saavutas esimese koha
mintmekordne Tartu maakonna karikavõitja Kaarel Ots. Teisele kohale tuli
Jüri Läti ja kolmandaks jäi

Ago Vooremaa.
Kohalikest võistlejatest oli parim
võistluste noorim osavõtja Mati Viira.
Võitjaid autasustati medalite ja diplomitega, kaetud oli bufeelaud. Järgmine võistlus otsustati korraldada 2019.
a. aprillis

Tartu vanahärrad koonduvad, et
nooruslikult vananeda
Tekst: Rein Parm, foto: Rein Parm ja Maldo Kikkull
Tartu Kodukotuse Seeniormeeste
Klubi pidas ühise jõulupeo ja klubi
üldkogulaulukoorigaLinda19.detsembril 2018 Kodukotuse ruumides.
Üldkogul meenutas Seeniormeeste
Klubi president Kalev Jahnson 17 aasta
jagu tegevusi klubi asutamisest alates.
Alustas kuue mehe jututuba. 2018.
aasta alguse seisuga 101-liikmelisest
klubist on saanud 112-meheline klubi.
On veel huvilisi, kes on käinud meie
tegevusega tutvumas.
Klubi juhatus otsustas tunnustada
klubi auliikmeks väärika tegevuse ja
innustava eeskuju eest Vello Padriku,
Roland Ilpi, Eeri Ladva, Kalev Hirmati,
Tarmo Kerstna ja Kalev Jahnsoni, et
nad veel aktiivsemalt ja energilisemalt tegutseks.
Üle Eestimaa on seeniormeestel
18 sõprusklubi, kellega peetakse ühiseid üritusi, et nooruslikult ja tervislikult vananeda. Tervituskõnes soo-

vis abilinnapea Reno Laidre edukat
tegutsemist naiskoorile Linda ja Seeniormeeste Klubile. Ergutavad ja sõbralikud tervitused edastasid Haaslava
klubi president Vahur Laur ja Viljandi
Vanaisade Klubi esimees Vello Sander.
Rõõmu ja laulu tõi kingikotiga Mulgimaa jõuluvana Viljandi Volli, kelle pilli
helinate saatel tõeline pidu algas. Laulude ja pillidega esinesid Guido Sooläte, Haaslava mees Udo Vään ja jõuluvana. Autasustati spordialade parimaid ja õnnitleti detsembrikuus sündinud poisse. Ühiselt mindi I korruse
kohvikusse, kus Ülle Partsi juhendamisel tervitasid jõululauludega naiskoor Linda laulunaised. Ergutavalt
maitsvad jõulutoidud valmistasid
laulukoori perenaised Urve ja Tiiu.
Sõbralikus seltskonnas lauldi, tantsiti ning kiideti naisi heade toitude ja
lõbusa jõulupeo korraldamise eest.
Elagu väärikas vanaduspõlv, mis on
Eestis luksuskaup – naudime elu!

SEENIORMEESTEKLUBI ÜRITUSED
jaanuar - veebruar 2019

 Kodukotus töötab E; T; K; N 10-15.30;
R 10-14

 23. jaanuaril kell 12 mälumängu

kolmas voor ja vestlusring. Korraldab
Tarmo Kerstna, tel.: 55542118
 23. jaanuaril kell 13.30 Vestlusring-jututuba.
Korraldab Aavo Vinogradov, tel.: 53403363
 5 . veebruaril kel l 16 bowlingu
treening-turniir
 12. veebruaril kell 16 osavõtt Tartu
SVK bowlingu turniirist Eesti Vabariigi 101. aastapäeva tähistamiseks.
 19. veebruaril kell 14 Vabariiklik
bowlingu võistlus Eesti Vabariigi 101.
aastapäeva tähistamiseks Tartus, Võru
57 f Fun- bowlingu saalis. Korraldab
Kalev tel.: 5024575
 20. veebruaril kell 12 Üldkogu.
Teated, ettekanded ja klubiliikmete
sünnipäevade tähistamine: KALJU
KREOS 95; ENDEL SAULEP 87; VLADIMIR
LEIMAN 86; REIN JAANI 84; MALDO
KIKKULL 82; JÜRI UIBOPUU 78; HEIKKI
UIBOPUU 77; REIN KÜLM 76; VELLO
PLUUM 75; AARE SAKSON 71; REIN
VAHTER 71; ANDO KALDALU 71; LEMBIT
NÖPS 68
 21. veebruaril kell 16 bowlingu treeningturniir
 27. veebruaril kell 12 Mälumäng.
Korraldab Tarmo Kerstna tel.: 55542118.
Vestlusring-jututuba. Korraldavad
Aavo Vinogradov tel.:53403363 ja
Hendrik Varik
 I ja III neljapäeval kell 13 laulukoor
,,EHAVALGUS“
 Kolmapäeviti kell 11 Ühislaulude
harjutused. Korraldab Enn Kivisaar
 II ja IV pühapäeval TANTSUÕHTUD
Atlantises, tantsu klubis SHATE kell 16.
Korraldab Matti Linno, tel.: 5245937
Klubi juhatus tel.: 5024575
e-post: seeniormehed@gmail.com
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Toeta oma metsa! Tugisüsteem erametsaomanikule
SA Erametsakeskus
Tartu vallas on metsamaad kokku 37869 hektaril, see on 51% omavalitsuse pindalast. Metsamaast enam
kui kolmandik (34%) on erametsaomanike kätes ja hallata.
Erametsaomanikke on Eestis kokku üle 100 tuhande. Suur osa nendest
elab oma metsast kaugel ning selle seisukorrale igapäevaselt ei mõtle. Riik
on aga aastaid panustanud tugisüsteemi arendamisse, et metsaomaniku
jaoks metsaotsuste tegemine ja oma
metsa eest hoolitsemine lihtsamaks
teha.
Metsaomanikel on võimalik erinevate metsakasvatuslike tööde tegemiseks Erametsakeskusest toetust
küsida. Toetatakse näiteks noore
metsa hooldamist ja metsakahjustuste ennetamist (toetusvoor juba 5.-25.
veebruaril!), metsa uuendamist, metsamaaparandustöid ja muid tegevusi.
Erametsakeskusest saab küsida ka
hüvitist looduskaitseliste piirangute eest Natura 2000 alal või sihtkaitsevööndis asuval erametsamaal.
Järgmine toetusvoor on tulemas

juba veebruaris, toetust saab küsida kõige olulisema metsatöö - noore
metsa hooldamiseks. Seda peetakse
mõnikord küll kulukaks, kuid vaieldamatult kõige olulisemaks metsakasvatuslikuks tööks, millega määratakse
metsa koosseis tulevikus. Hooldatud
metsas on alles jäänud puudel paremad tingimused kasvamiseks.
Just praegu on noore metsa hooldamise planeerimiseks aeg eriti soodne,
seda kahel põhjusel. Esiteks on heade
kütte- ja paberipuidu hindade tõttu
võimalik raiest mõningat tulu teenida
juba 20-30aastase metsa hooldamisel.
Teiseks on praegu veel olemas võimalus kuni 30aastase metsa hooldamiseks toetust küsida. Tänased maaelu
arengukavas kokku lepitud toetusmeetmed lõpevad 2020. aastaks. Kas
ja kui palju järgmisel perioodil Euroopa Liidu vahenditest metsakasvatust
toetatakse, ei tea praegu veel keegi.
Kui omanikul oma metsas tegutsedes ja töid planeerides teadmistest ja
ajast puudu jääb, tulevad appi kohalike metsaomanike endi poolt loodud
metsaühistud, kelle juures tegutsevad

ka sõltumatut nõuannet pakkuvad
kutselised metsakonsulendid.
Tavaliselt mittetulundusühingutena tegutsevates metsaomanike ühendustes on olemas metsatööde planeerimiseks ja teostamiseks vajalikud
teadmised ja kontaktid. Metsaomanik
saab metsaühistust endale vajaliku
info ja juhiseid oma metsa eest hoolitsemiseks, samuti saab seal taotleda
erinevaid metsandustoetusi. Kui metsaomanikul endal puudub soov oma
metsaga tegeleda, korraldavad metsaühistu spetsialistid kõik vajalikud
tööd omaniku eest ise ära.
Ühistud on järjepidevalt tõstnud
metsaomanikele pakutavate teenuste
hulka ja kvaliteeti. Selle tunnistajaks
on ka stabiilselt kasvav metsaühistuga liitunud metsaomanike arv, mis
ületab juba 13 tuhandet.
Kõigi metsatoetuste taotlemise
tingimustega saab tutvuda aadressil
eramets.ee/toetused. Tartumaal tegutsevate metsaühistute kohta saab
lisainfot erametsaportaalist aadressil
www.eramets.ee/tartumaa-metsauhistud.

Sotsiaalkindlustusamet muutis abivahendi
kaardi taotlemise lihtsamaks
Sotsiaalkindlustusamet
Sotsiaalkindlustusamet muutis
5. novembrist isikliku abivahendi
kaardi ja selle duplikaadi saamise
lihtsamaks. Kui varem tulid inimesed kaardi taotlemiseks ameti klienditeenindusse, siis nüüdsest on võimalik seda teha ameti kodulehel.
Sotsiaalkindlustusameti ekspertiisi ja sotsiaalteenuste osakonna äriteenuste juhi Helen Avarlaiu sõnul
sai abivahendi kaarti ka varem elektrooniliselt taotleda, kuid taotlemise
protsess oli aeganõudev ja ebamugav
ning 90 protsenti inimesi eelistas tulla klienditeenindusse. „Oleme teinud
protsessi inimese jaoks lihtsamaks
ja täna võtab kodulehekülje kaudu
kaardi taotlemine aega kaks minutit.
Aastas käib abivahendi kaardi järgi
meie büroodes umbes 20 000 inimest,
see on nende jaoks kindlasti oluline

ajavõit,“ rääkis Avarlaid ning lisas, et
tulevikus tahab amet viia kogu klienditeeninduse üle internetipõhisele
iseteenindusele.
Õigus abivahendi kaardile on inimesel, kellel on tuvastatud puue, töövõime langus või kes on saanud vanaduspensioniealiseks. Samuti neil, kes
vajavad silma- või rinnaproteesi või
kellel on tuvastatud kuulmislangus
alates 30 detsibellist ning kes vajavad
kuulmisabivahendit või heliülekandesüsteemi.
Riigipoolse soodustusega abivahendi soetamiseks on vaja abivahendeid müüvale või üürivale ettevõttele
esitada abivahendi vajadust tuvastav
tõend ning abivahendi kaart. Abivahendi vajadust tuvastavat tõendit saavad väljastada pere- või eriarstid ning
tegevusterapeudid ja füsioterapeudid, kes töötavad rehabilitatsiooni või

tervishoiuteenust osutavas asutuses.
Samuti võib abivahendi vajadus olla
märgitud rehabilitatsiooniplaanis.
Puudeta lapsele on abivahendeid võimalik soetada jätkuvalt ainult eriarsti
tõendi alusel.
Sotsiaalkindlustusameti kodulehel
kaardi või selle duplikaadi tellimiseks
tuleb täita ära vastav taotlus, mille
leiab ameti kodulehelt.
Sotsiaalkindlustusamet saadab
abivahendi kaardi posti teel 3-5 päeva
jooksul taotlejale koju. Seetõttu on taotlusesse väga oluline märkida kontaktaadress, kuhu kaarti soovitakse saada.
Kes ei soovi isikliku abivahendi
kaarti internetis taotleda, saab teha
seda endiselt sotsiaalkindlustusameti
klienditeenindustes üle Eesti.
Lisainfot abivahendi kaardi taotlemise kohta leiab sotsiaalkindlustusameti kodulehelt.
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Tartu Vallavalitsus võtab tööle Tabivere Sotsiaalkeskuse JUHATAJA
kelle ülesandeks on hooldekodu ja päevakeskuse töö korraldamine ning juhtimine.
Kandidaadilt eeldame:
juhtimiskogemust, kasuks tuleb eelnev töökogemus hoolekandeasutuses; kõrgharidust, kasuks tuleb kõrgharidus
sotsiaal-, majandus- või meditsiini valdkonnas; arvuti kasutamise oskust; B-kategooria juhiloa olemasolu; head suhtlemisoskust ja pingetaluvust, korrektsust, täpsust ning vastutustunnet
Omalt poolt pakume:
võimalust arenguks, eneseteostuseks ja täiendkoolituseks;
head töökeskkonda

TARTU VALLA EAKATE OHUTUSPÄEV

OLE RÕÕMUS, OLE TERVE, OLE TEADLIK
13. VEEBRUAR KELL 11:00 – 16:00
TABIVERE RAHVAMAJAS

LOENGUD JA PRAKTILISED HARJUTUSED
·
·
·
·

Osalevad:
Päästeamet ja MTÜ Palamuse Pritsumehed
SA Tartu Kiirabi
Tartu Meditsiini Kõrgkool - saab mõõta
veresuhkurt , vererõhku jms.
Politsei- ja Piirivalveamet - Räägime
ohutusest, näitame oma töövahendeid
ning anname nõu.

PÄEVA JUHIB JA MEELT LAHUTAB
TABIVERE HARRASTUSTEATER
PÄEVA LÕPETAB TABIVERE HUVIKOOLI
KONTSERT

Üritus on tasuta! Vajadusel transport!
Oma osalemisest ja transpordi soovist
anna teada tel.: 7337757, 51967738
või Tabivere Rahvamaja tel.: 5044479

Kandidaatidel palume esitada:
motivatsioonikiri; elulookirjeldus; oma visioon asutuse
töö korraldamisest ja arendamisest A-4 formaadis 1 lehel; haridust tõendavate dokumentide koopiad.
Valituga sõlmitakse tööleping, tööle asumise päev on
esimesel võimalusel
Dokumendid saata 01. veebruariks 2019 Tartu Vallavalitsusele tartuvald@tartuvald.ee või aadressil Haava
tn 6, Kõrveküla alevik, Tartu vald, märgusõnaga „SOTSIAALKESKUSE JUHATAJA".
Info telefonil 733 7753

Kõrveküla Maanaiste Selts Miina
kutsub Sind Eesti Vabariigi
sünnipäevale pühendatud matkale!
Matk algab Kõrveküla
Lasteaia Päikeseratas
parklast. Edasi liigutakse
kõigile sobivas tempos
mööda kergliiklusteed
Eesti Rahva Muuseumini
ja tagasi.
Peale matka ootab Teid
Kõr veküla Maanaiste
Selts Miina ruumides
soe tee, kohv ja maitsvad
suupisted.
Palju õnne, Eesti!

24. veebruaril
kell 10.00
Kõrveküla Lasteaia
Päikeseratas parklas

TEATED / ÕNNESOOVID
OST
Ostan isiklikuks kasutamiseks garaaži
Tartus või selle lähiümbruses.
Kontakt 5019917
Eesti Koeraspordiliit soovib osta või
rentida krunti koerte treenimiseks.
Ca 1 ha. Erala-Võibla-Kärkna-VasulaMaramaa alevikutes ja nende lähedal.
Tel 5250286.
TEENUSED
Ohtlike puude langetus,okste ja
tüvede äravedu,kändude juurimine,viljapuude hoolduslõikus jpm...
www.2arboristi.ee tel 58185222

22
Lähte Ühisgümnaasiumi
vilistlaste pallimängude võistlus

16. veebruaril Lähte spordihallis
10.30 kogunemine ja registreerimine
11.15 võistluste algus

Pidu jätkub fuajees õhtutundideni
– palume õhtuseks ürituseks igal
ühel kaasa võtta snäkk ühisele lauale. Kes sportimisest lõbu ei tunne,
liitub meiega saunas!
Täpsem info: tel.: 5567 2032 või
e-mail kaisakarjane@gmail.com

TÜ Vasula Aed müüb
omakasvatatud õunu
Tartu Turuhoones
iga päev ja
Vasula õunahoidlas
tööpäeviti kell 8-15
Tel.5251979

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

Esper, Jaana, Maire,
Kalvo, Evald, Vahur
Rohkesti rõõmu ja veidike vallatust.
Natuke jonni ja kõvasti kannatust!

ÕNNITLEME!
MTÜ Juula Küla Heaks

Suured õnnesoovid

Arvi Puur

80 juubeli puhul!
Üks väike rõõm las olla igas päevas.
Üks pilk või naer, üks õis või värvilaik.
Üks lauluviis või killukene päikesest taevas,
või sõna hea, mis muudab kauniks kõik.

Õnnitleme!
Abikaasa koos laste ja nende peredega.

MULD
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

Evald Kaasik! 85

Käidud aastate ahel
Sul tänase päeva tõi.
Seal tööde ja murede vahel
küllap õnnele, rõõmule
ruumigi jäi.

Õnnitlevad!

Perekond; Padar, Tallmeister,
Nahk ja Renate.

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.

Maire, Liia, Allar,
Vahta, Suire!
Et oleks te silmis ikka sära
ja elu pakuks rõõmu, rahuldust,
et iga aasta oleks
õnnele uus värav...

Õnnitleme!
Maarja-Magdaleena
Maarahva Selts!

KUHU MINNA
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08.02.2019

kell 20.00

Laeva Kultuurimajas

Sõbrapäeva
pidu
ansambliga Vanker

Õhtu täis
üllatusi!
Avatud kohvik!

Pääse
7€

Laudade broneerimine ja piletite väljaost kuni 05.02.2019
Lisainfo kultuur@laeva.ee või 53482100

Hea lapsevanem – tööotsija

8 aastaste lastega)
Hea(alla
lapsevanem
– tööotsija(alla 8 aastaste lastega)

Johannes
Mihkelsoni Keskus pakub TASUTA
Johannes Mihkelsoni Keskus pakub TASUTA praktilist KOOLITUST
praktilist KOOLITUST

„Kuidas „Kuidas
jõuda oma
unistuste
töökohani“,
jõuda
oma unistuste
töökohani“,
kus saad teada rohkem enda võimaluste ja
kus saad teada rohkem enda võimaluste ja tööturu kohta ning julgust teha häid
tööturu
kohta ning julgust teha häid valikuid.
Koolituse (kokku 131 tundi) osad on:

Koolituse (kokku 131 tundi) osad on:

1. Ettevalmistus
tööotsinguks(34
(34tundi)
tundi)
1. Ettevalmistus
tööotsinguks
2. Tööintervjuu
(videotreeningu meetodil,
19 tundi)
2. Tööintervjuu
(videotreeningu
meetodil,
19 tundi)
3. Tööõigus
(16 tundi)
3. Tööõigus
(16 tundi)
4. Tööelu
planeerimine
ja suhted
töökohal
(16 tundi)
4. Tööelu
planeerimine
ja suhted
töökohal
(16 tundi)
5. Arvuti
tööotsingul
(16 (16
tundi)
5. Arvuti
tööotsingul
tundi)
6. Tööklubi
(30 tundi)
6. Tööklubi
(30 tundi)
Koolitusele
järgneb
tööpraktika
sobivas
ettevõttes,
Koolitusele järgneb
tööpraktika
sobivas ettevõttes,
samuti
võimalussamuti
minna erialasele kurs

võimalus
minna (psühholoogiline,
erialasele kursusele
saada tasuta
nõustamist
tasuta nõustamist
karjääri-,jasõltuvusja võlanõustamine).
(psühholoogiline,
karjääri-,
sõltuvus-kompenseeritakse,
ja võlanõustamine).
Kogu koolitus on TASUTA.
Transpordikulud
koolitusel on tasuta toitlusta

Kogu koolitus on TASUTA. Transpordikulud kompenseeritakse,
Infotund toimub
29.01.2019
kell 13:00. Vajalik etteregistreerimine.
koolitusel
on tasuta
toitlustamine.
Kontakt 51 187 93 või margit.tago@jmk.ee .

Infotund
toimub
29.01.2019
kell
13:00
. Vajalik
Asukoht: Tartus
Lutsu
14a, II korrusel,
Avatud
Hariduse
Liiduetteregistreeruumides.

rimine.
51 187 93 või margit.tago@jmk.ee .
Vaata kaKontakt
www.jmk.ee
Asukoht: Tartus Lutsu 14a, II korrusel, Avatud Hariduse Liidu
Tegevusi
toetab
Euroopa
Sotsiaalfond
ruumides. Vaata ka www.jmk.ee

*oodatud on lapsevanemad, kes hetkel ei õpi ja ei tööta ning kellel on lapsi, kes on alla 8 aas

Tegevusi toetab Euroopa Sotsiaalfond
*oodatud on lapsevanemad, kes hetkel ei õpi ja ei tööta ning kellel on
lapsi, kes on alla 8 aastased.

TAGAKÜLG

TARTU VALLA
KULTUURIKALENDER
Palju õnne pisipõnni
sünni puhul!
UKU KASVANDIK
HENRY MEIER
RAFAEL SÕSTER
KRISTOFER DOLIN
KIMI URB
STEVEN OLESK
ENRIKO LIIV
ANDERO TUVIKE
JASPER UIBO
HANNA VESKIMÄE

2 7-1 1 -1 8
02-12-18
03-12-18
06-12-18
07-12-18
1 2-1 2-1 8
14 -1 2-18
2 1 -1 2-1 8
26-12-18
0 1 -1 2-18

JAANUAR - VEEBRUAR 2019

25. jaan.
kell 18.00
26. jaan.
kell 18.00
26. jaan.
kell 10.00
27. jaan.
kell 18.00
1. veebr.
kell 20.00
3. veebr.
kell 13.00
8. veebr.
kell 20.00
9. veebr.
kell 10.00
9. veebr.
kell 18.00
12. veebr.
kell 16.00
13. veebr.
kell 11.0016.00

Detsembris meie
hulgast lahkunud
VALDOR-ERICH KUIV
KALJO OJALILL
REIN MÄNDMETS
ALBERT JÕGI
ÕIE KUPERJANOVA
HELJU-EHA ÄRMAND
LINDA PEETSALU
LINDA VAHTRAMÄE

26-12-18
23-12-18
24-12-18
06-12-18
13-12-18
19-12-18
12-12-18
03-12-18

15. veebr.
kell 18.0022.00
16. veebr.
kell 12.0016.00
16. veebr.
kell 18.00
17. veebr.
kell 10.0016.00

TSIRKUSEETENDUS "FANTASTILINE PLANEET"
Laeva kultuurimajas. Pilet 6.-

TARTU VALLA ISTEGEVUSKOLLEKTIIVIDE TÄNUÕHTU
TABIVERE PIIRKONNA XIV TALIMÄNGUDE I ETAPP

Tabivere Põhikoolis. Alad: Sisekergejõustik, kabe, noolevise

SELGELTNÄGIJATE TULEPROOV 2018 VÕITJA ŠAMAAN
EVALD Laeva kultuurimajas. Pilet 10.-, perepilet 15.TALVE TANTSUÕHTU ANNE LOHOGA Maarja-Magdaleena
rahvamajas. Pilet 5.-

ALBURAHVA TEATRI ETENDUS "VÕÕRAS MEES MAJAS" Laeva kultuurimajas. Pilet 5.SÕBRAPÄEVA PIDU ANSAMBLIGA VANKER Laeva kultuurimajas. Pilet 7.-

TABIVERE PIIRKONNA XIV TALIMÄNGUDE II ETAPP

Maarja Magdaleena Phikoolis. Alad: Paarisvõrkpall, koroona,
laskmine

SELGELTNÄGIJATE TULEPROOV 2017 VÕITJA ALISA

Tabivere rahvamajas. Pilet 10.-, perepilet 15.-

SÕBRAPÄEVA MEISTERDAMINE Tabivere Noortekeskuses
TARTU VALLA EAKATE OHUTUSPÄEV Tabivere rahvamajas. Külas on Päästeamet, MTÜ Palamuse Pritsumehed, SA Tartu
Kiirabi, Tartu Meditsiini Kõrgkool, Politsei- ja Piirivalveamet.
Üritus on tasuta, vajadusel transport. Info tel.: 7337757, 51967738,
5044479
NOORTEKESKUSE SÕBRAPÄEVA PIDU Tabivere rahvama-

jas. Tasuta

VUDILA HÕBEKALA 2019 Vudila mängumaa alal
MUSTLASANSAMBEL MALJARKA TANTSUETENDUS

"Tat kidi ame samas chiriklja..." Laeva kultuurimajas. Pilet 5.-

Tõukekelgu matk ÜLE JÄÄ TÕUKEKELKUDEL PIIRISSAARELE korraldab Matkajuht Osaühing. Start Laaksaare sadamast. Matka pikkus on 20 km, kestvus 6-7 tundi. Matka hind 30 €
täiskasvanu ja 18€ laps. Hind ei sisalda sööki. Pane selga soe riietus ja jalanõud. Seljakotti termos tee või kakaoga, söögipoolis. NB!
Ebasoodsate jääolude puhul matkapäeval võib toimumisaeg nihkuda uuele kuupäevale! Registreerimine: info@matkajuht.ee,
või tel.: 56678113

22. veebr. EESTI VAVABRIIGI 101 SÜNNIPÄEVA TÄHISTAMINE
kell 19.00 TABIVERE RAHVAMAJAS Tartu valla pidulik kontsertaktus.
Transport Maarja-Magdaleenast tel.: 5205906

Jaanuarist 2019. avaldatakse
Kuukirjas eelmisel kuul valda
sündinud ja meie seast lahkunute andmeid. Kui sa ei soovi,
et sinu infot avaldatakse, palun
võta ühendust toimetusega.

23. veebr.
kell 10.00
24. veebr.
kell 10.00
27. veebr.
kell 12.00

TABIVERE PIIRKONNA XIV TALIMÄNGUDE III ETAPP

Tabivere Põhikoolis. Alad: Suusatamine, mälumäng

Kõrveküla Maanaisete Selts Miina VABARIIGI AASTAPÄEVA
MATK Kõrveküla lasteaed Päikeseratas parklast

TÖÖTUBADE PÄEV Tabivere Noortekeskuses.
Külas virtuaalreaalsus jpm põnevat

