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Laeva Noortekeskus pidas
viiendat sünnipäeva
1. veebruaril peetud Laeva
Noortekeskuse viies sünnipäev
oli kogu Tartu valla noorsootöö ja
noorte pidupäev! Külalistena olid
peole kutsutud üle valla kõik
koostööpartnerid ja abilised.

Kohal olid ka Tabivere ja MaarjaMagdaleena Noortekeskuste noored
koos noorsootööta jatega. Peale
pidulikku kontsertaktust jätkus
pidu kuni kella 23-ni meeleoluka
diskoga.

LK 12
Märtsis tasub vaadata ETV
saadet "Tähtede lava"

SISUJUHT

Head Eesti Vabariigi
101. sünnipäeva!
Vaikselt ongi saabunud veebruar,
meie riigi sünnipäevakuu. Vallas on
tulemas mitmed pidustused ja ühised
tähistamisüritused. Juba 22. veebruaril kell 19.00 saame osa võtta
Tartu valla pidulikust kontsertaktusest Tabivere rahvamajas, kus
peame ühiselt Eesti Vabariigi 101.
sünnipäeva.
24. veebruari hommikul kell 10
ootab Kõrveküla Maanaiste Selts
Miina meid matkale, mis kulgeb
Kõr veküla lasteaia Päikeseratas
parklast Eesti Rahva Muuseumini ja
tagasi. Samal päeval kell 13.00 toimub
Laeva kultuurimajas Eesti Vabariigi
101. sünnipäevale pühendatud kontsertaktus. Tähistada saame koos kogukonnaga ja ka kodus pere seltsis.
Kaugel pole ka teine meie riigi jaoks
oluline sündmus: Riigikogu valimised.
21.–27. veebruaril toimub e-hääletamine, mida igaüks saab teha kodus.
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21.–24. veebruaril on võimalik eelhääletada maakonnakeskustes, 25.–
27. veebruaril toimub eelhääletamine
kõikides jaoskondades ning valimised
lõpevad valimispäevaga 3. märtsil, mil
avatud on kõik jaoskonnad.
Tartu vallavalitsus moodustas seitse
va limisjaoskonda, millest saate
täpsemalt lugeda lehekülgedel 4–5.
Leheküljel 6 saab tutvuda valimisringkonna nr 9 Jõgeva- ja Tartumaa
kandidaatidega. Meile on antud õigus
valida endale oma Eesti – vaba ja
õnnelik, seega tuleb võima lust
kindlasti kasutada ja tähtsaks pidada.
Tartu vald on teinud suuri uuendusi
valla töö kiiremaks ja läbipaistvamaks muutmisel. Kasutusele on
võetud VOLIS, kogukondadele on
korraldatud kaasava eelarve hääletus,
juba saab esimesi avaldusi esitada läbi
Spoku keskkonna ja vaikselt valmib
Tartu valla geoportaal. Viimasest
saab lähemalt lugeda ka selles Kuukirja numbris. Mainimata ei saa jätta
ka uut pakendikotiteenust, millega on
keskkonna säästmise huvides kasulik
kõigil ühineda.
Tore on tõdeda, et Tartu valla iive on
jätkuvalt positiivne ning et vald
tunnustab ja väärtustab isetegevuslasi, kelle olemasolu on kogukondade
jaoks ja nende säilimise vaatepunktist
väga oluline.
Endiselt ootab toimetus fotosid,
mis on tehtud Tartu vallas, et meie
kodukandi ilu saaks teistega jagada
Facebookis. Ühtlasi tänab toimetus
hea koostöö eest Tartu vallas tegutsevat fotograafi Tanel Kindsigot, kes
saatis fotosid Tartu valla talispordi-

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

AS Ecoprint, tiraaž: 5000

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

radadest geoportaali jaoks. Veebruari
ja märtsi kuus on Jääaja Keskuse
sem i n a r i r uu m i s avatud Ta nel i
lummavatest fotodest näitus. Sissepääs näitusele on tasuta, kutsume
kõiki vaatama!
Soovin ka vabandada eelmises Kuukirjas tekkinud segaduse pärast.
Leheküljel 14 oli lugu " Tabivere
Sotsiaalkeskuse kingitus Tartu Naiste
Tugi- ja Teabekeskusele". Fotol oli
tekst: "Foto: varjupaigast abi saav
naine". Pildil olev tekst ei käinud foto
enda, vaid foto autori kohta. Kuna
autori nime ei soovitud avalikustada,
oli nime asemel tekst " Foto: varjupaigast abi saav naine". Koos Birgit
Lõhmusega fotol olev naine ei ole keskusest abisaav, vaid keskuses olevaid
naisi nõustav ja aitav töötaja.
Oleme ikka rõõmsad, naudime suurepärast talveilma, imelist loodust meie
ümber ja Tartu valla häid talispordi
võimalusi. Kes teab, millal jälle nii
ilusat talve näha saame!
Katrin Sisask
Tartu Valla Kuukirja toimetaja

 Järgmises Kuukirjas avaldatavaid kaaskirju ja
reklaame ootab toimetus 4. märtsini.
 Väga 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 31.01.2019
Kokkuvõtte istungist tegi Katrin Sisask
Vallavolikogu istung toimus
31.01.2019 Kõrvekülas. Istungist
võttis osa 21 volikogu liiget, puudus
4 (Liia Kass, Vahur Poolak, Aivar
Soop ja Mart Toots). Käsitlemisele
tuli 19 päevapunkti.
1. Kämara külas asuva Erika kinnistu
deta i lpla neer i ngu koosta m ise
lõpetamine ja Laeva Vallavolikogu
28.06.2007 otsuse nr 93 kehtetuks
tunnistamine
21 volikogu liikme poolt häälega
otsustati võtta vastu otsus nr 1 „Kämara
külas asuva Erika kinnistu detailplaneeringu koostamise lõpetamine
ja Laeva Vallavolikogu 28.06.2007
otsuse nr 93 kehtetuks tunnistamine”.
2. Tartu valla 2019. aasta eelarve I
lugemise lõpetamine
21 volikogu liikme poolt häälega
otsustati vastu võtta otsus nr 2 „Tartu
valla 2019. aasta I lugemise lõpetamine”.
Lisaks otsustati 21 volikogu liikme
poolt häälega et eelarve muudatused
tuleb esitada vallavalitsusele kirjalikult
tähtajaga 10.02.2019.
3. Tartu valla finantsjuhtimise kord
21 volikogu liikme poolt häälega
otsustati vastu võtta määrus nr 1 „Tartu
valla finantsjuhtimise kord”. Lisaks
otsustati 21 volikogu liikme poolt
häälega lisada korrale majanduskomisjoni ettepanek esitada reservfondi aruanne volikogule kord kvartalis.
4 . Noorsootööasutuse MaarjaMagdaleena Noortekeskuse asutamine
6. Noorsootööasutuse Tabivere
Noortekeskuse asutamine
(Istungi alguses otsustati 17 poolt, 1
vastu ja 2 erapooletu volikogu liikme
häälega neid punkte arutada koos.)
Arutatakse võimaliku variandina
jätta asutamata eraldi asutused igale
valla noorsootööga tegelevale punktile.
Selle asemel tuleks luua üks asutus
Tartu valla Noortekeskus ja piirkondadesse jääksid asutuse erinevad
punktid. Seda otsust ei võeta vastu
kuna poolt hääletab 6, vastu 10 ja erapooletuks jääb 5 volikogu liiget.
Otsustatakse 13 volikogu liikme
poolt, 1 vastu ja 7 erapooletu häälega
vastu võtta otsus nr 3 „Noorsootööasutuse Maarja-Magdaleena Noortekeskuse asutamine” ja vastu võtta
otsus nr 4 „Noorsootööasutuse Tabivere
Noortekeskuse asutamine”.
5. Maarja-Magdaleena Noortekeskuse
põhimäärus
7. Tabivere Noortekeskuse põhimäärus
(Istungi alguses otsustati 19 poolt
ja 1 volikogu liikme vastu häälega
neid punkte arutada koos.)
16 volikogu liikme poolt, 1 vastu ja
4 erapooletu häälega otsustati vastu

võtta määrus nr 2 „Maarja-Magdaleena
Noortekeskuse põhimäärus” ja vastu
võtta määrus nr 3 „Tabivere Noortekeskuse põhimäärus”.

tatud nõuetele.
(Istungile tulevad tagasi Elle
Kaljurand, Aigar Lepp, Martin Pedak
ja Jaanus Robi.)

8. Tabivere Rahvamaja põhimäärus
21 volikogu liikme poolt häälega
otsustati vastu võtta määrus nr 4
„Tabivere Rahvamaja põhimäärus”.

15. Riigikogu valimisteks jaoskonnakomisjonide moodustamine
(Elle Kaljurand ja Anneli Kumar
taandavad ennast punkti arutelult ja
hääletuselt.)
18 volikogu liikme poolt häälega
võeti vastu otsus nr 10 „Riigikogu
valimisteks jaoskonnakomisjonide
moodustamine”.

9. Laeva, Piirissaare, Tabivere ja
Tartu vallavolikogude määruste
kehtetuks tunnistamine
21 volikogu liikme poolt häälega
võeti vastu määrus nr 5 „ Laeva,
Piirissaare, Tabivere ja Tartu vallavolikogude mää r uste kehtetuks
tunnistamine”.
10. Projektis „Piirissaare Põhja
kanali puhastustööd” osalemine
20 poolt ja 1 erapooletu volikogu
liikme häälega võeti vastu otsus nr 5
„Projektis „Piirissaare Põhja kanali
puhastustööd” osalemine”.
11. Isikliku kasutusõiguse seadmine
(Kaluri tee)
12. Isikliku kasutusõiguse seadmine
(Valgma tee)
13. Isikliku kasutusõiguse seadmine
(Jõeääre)
(Istungi alguses otsustati 20 volikogu
liikme poolt häälega neid punkte
arutada koos.)
21 volikogu liikme poolt häälega
võeti vastu otsus nr 6 „Isikliku
kasutusõiguse seadmine”; otsus nr 7
„Isikliku kasutusõiguse seadmine”
ja otsus nr 8 „Isikliku kasutusõiguse
seadmine”.
14. Halduslepingu sõlmimine Tartu
Valla Kommunaal OÜ-ga Tartu valla
kohalike teede hoolduse korraldamise
ülesande täitmise volitamiseks
(Elle Kaljurand, Aigar Lepp ja
Martin Pedak lahkuvad istungilt.)
17:20 istungi vaheaeg. 17:25 lahkub
istungilt Külli Suvi. 17.30 istung jätkub.
(Jaanus Robi ei osale selle punkti
arutelul ja hääletusel.)
14 volikogu liikme poolt ja 2 vastu
hää lega võeti vastu otsus nr 9
„Halduslepingu sõlmimine Tartu Valla
Kom mu naa l OÜ-ga Ta r tu va l la
kohalike teede hoolduse korraldamise
ülesande täitmise volitamiseks”.
Lisaks otsustati 9 poolt ja 7 erapooletu volikogu liikme häälega, et
lepingu punkt 1 alapunkt 3 välja jätta;
15 volikogu liikme poolt ja 1 erapooletu
häälega, et lepingu punkti 2 tuleb
lisada sõna hooldamine; 15 volikogu
liikme poolt ja 1 erapooletu häälega,
et lepingu punkti 7 tuleb lisada neli
aastat; 15 volikogu liikme poolt ja 1
erapooletu häälega, et lepingu punkti
8.4 tuleb lisada alapunkt 5) Kui täitja
ei vasta enam riigihangete seaduse §
12 lg-s 2 sisetehingu subjektile sätes-

16. Preemia maksmine
16 volikogu liikme poolt, 2 vastu
ja 2 erapooletu häälega võeti vastu
otsus nr 11 „Preemia maksmine”.
Otsustati maksta preemiat nii vallavanemale, kui ka abivallavanemale
ühe kuupalga ulatuses ehk vallavanemale 3250 eurot ja abivallavanemale 2400 eurot.
17. Tartu Vallavalitsuse struktuuri
ja teenistuskohtade koosseisu
muutmine
Otsustati eelnõu tagasi võtta ja
teemat põhjalikumalt arutada.
18. Revisjonikomisjoni 2019. aasta
tööplaani kinnitamine
20 volikogu liikme poolt häälega
võeti vastu otsus nr 12 „Revisjonikomisjoni 2019. aasta tööplaani
kinnitamine”.
19. Informatsioon. Kohapeal algatatud
küsimused. Vaba arutelu.
- revisjonikomisjoni 2018. aasta
		 tegevuse kokkuvõte
- kontrolli tulemuste tutvustamine
		 Kõrveküla Spordihalli kohta
- SA Saadjärve nõukogu liikme Tõnis
		 Lukase käitumine sotsiaalmeedias.
		 VolikoguteebettepanekuSASaadjärve
		 nõukogule tulla volikogu järgmisele
		istungile
- lapsevanema avaldus kehtestada
		 lasetaia teenindus piirkonnad
- vallavalitsuse poolt esitatud projektide
		 ülevaade. Vallavalitsus teeb koond		 tabeli esitatud projektide kohta.
- vallavalitsus annab ülevaate käimas
		 olevatest töökohtade konkurssidest
- volikogu kirjavahetuse sarjas olevad
		 dokumendid saata kõik ka volikogu
		 liikmetele
- lumetõrje

Volikogu istung on reaalajas jälgitav
VOLISe keskkonnas.
Volikogu istungite materjalid on
avalikult kättesaadavad veebis:
tartuvald.ee/et/volikogu-istungite
-materjalis
Järgmine Volikogu istung toimub
28.02.2019 vallamaja volikogu saalis.
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Riigikogu valimised
Valimistel on igal
häälel jõud
Priit Vinkel,
riigi valimisteenistuse juht
Veebruari lõpus ja märtsi alguses
valime uue Riigikogu koosseisu.
Suuri muudatusi valija jaoks seekord
ei ole – valimisperiood on ikka
kümme päeva, hääletada saab nii
jaoskonnas kui ka juba kümnendat
korda elektrooniliselt. Kuid mõnele
olulisele punktile tahan siiski
tähelepanu juhtida.
Valimisjaoskondi on tänavu vähem
kui 2017. aasta kohalikel valimistel
(vastavalt 557 ja 451), mistõttu tasub
varakult välja selgitada, kus täpsemalt
teie kodujaoskond asub. Vajadusel
tuleb appi kaardirakendus, mille leiate
aadressilt kaart.rahvastikuregister.ee.
Neljal esimesel eelhääletamise päeval,
21.-24. veebruarini paikneb enamik
jaoskondi maakonnakeskuste kaubamajades ja teistes populaarsetes paikades. Seega, kui valik on langetatud, on
vormistamine mugav ja lihtne. Samuti
oleme julgustanud kohalikke omavalitsusi tegema mobiilseid valimisjaoskondi – ehk et 25.-27. veebruarini,
kui kõik jaoskonnad on avatud, toimuks

hääletamine ühel päeval näiteks valla
ühe küla kultuurimajas, teisel päeval
aga teise küla raamatukogus.		
Riigikogu valimistel on 12 ringkonda,
valija saab hääletada vaid kandidaadi
poolt, kes on üles seatud tema ringkonnas. Ringkonnad määratakse
rahvastikuregistris oleva aadressi
alusel 1. veebruari seisuga. Kui
elu kohaa nd metega tek ib probleeme, on nende kordategemine
lihtne – uue aadressi saab vormistada
paari minutiga eesti.ee veebilehel,
samuti võib pöörduda kohalikku
omavalitsusse nii isiklikult, posti kui
e-posti teel.
Korraldajatena on meie jaoks tähtis,
et valimiste läbiviimine oleks sujuv
ning seda ei mõjutaks kõrvalised tegurid.
Erinevate riikide kogemusele toetudes,
kus valimisi on püütud mõjutada
sotsiaalmeedias levivate valeuudiste ja
kandidaatide meiliserveritesse sissemurdmisega, oleme selgitanud küberturvalisuse tähtsust. Soovime ennetada
ja varakult märgata, kui levib valeinfo
või muu valimiste läbiviimist takistav
teave. Teeme koostööd erakondade ja
kandidaatidega, et ka nemad suhtuksid
tõsiselt oma seadmete, veebilehtede
ja meiliaadresside turvalisse käsitlemisse. Üldse on „koostöö“ märksõna,
millega annab palju ära teha – meiega
koos aitavad valimisi läbi viia oma

valdkonna asjatundlikud asutused,
kes on abiks nii jõu kui ka nõuga.
Riigikogu valimiste eelhääletamine
ja elektrooniline hääletamine algab
21. veebruaril. E-hääletamine algab
neljapäeval, 21. veebruaril kell 9 ja
kestab ööpäevaringselt kuni kolmapäeva, 27. veebruari kella 18-ni. Hääletada saab aadressil www.valimised.ee.
Tuletan meelde, et valija peab veenduma, et tema arvuti on korras ning IDkaardi ja koodide andmine teiste
i n i meste k ätte ei ole lubatud.
Elektroonilist häält on võimalik
eelhääletamise ajal muuta, sel juhul
jääb kehtima hilisem hääl. Kui valija
soovib ikkagi hääletada p ab er sedeliga, siis elektrooniline hääl kustutatakse. Valimispäeval oma e-häält
enam muuta ei saa.
Nelja päeva jooksul, 21.-24. veebruarini saab olenemata elukohast hääletada
maakonnakeskustes. 25.-27. veebruarini
on avatud kõik 451 jaoskonda, samuti on
igas maakonnas avatud vähemalt üks
jaoskond, kus saab hääletada väljaspool elukohta. Valimispäeval, 3. märtsil
on kõik jaoskonnad avatud kella 9 – 20,
siis saab hääletada vaid oma elukohajärgses jaoskonnas.
Riigikogu valimised on aeg, millal
saab oma hääle kuuldavaks teha. Valimistel on igal häälel jõud!

Valimisjaoskonnad Riigikogu 2019.aasta valimisteks Tartu vallas
Tartu Vallavalitsus moodustas seitse
valimisjaoskonda. Võrreldes 2017.
aasta sügisel toimunud volikogu
valimistega on olulisimaks muudatuseks see, et Piirissaarel enam
valimisjaoskonda ei avata. Piirissaare
jaoskond on liidetud vallamajas
asuva Kõrveküla jaoskonnaga ning
seega on nimetatud jaoskond elukohajärgseks jaoskonnaks ka Piirissaare
elanikele. Lisaks elukohajärgses jaoskonnas hääletamisele on saare elanikel
võimalus hääletada nendes jaoskondades kus tehakse eelhääletust
valijatele väljaspool elukohajärgset
valimisjaoskonda, hääletada internetis
või hääletada valimispäeval kodus.
Valimiskasti saab koju taotleda üldises
korras, esitades vallavalitsusele või
jaoskonnakomisjonile kuni valimispäeva kella 14.00-ni vastava taotluse.
Vallavalitsus palub seda teenust

kasutavatel inimestel oma koduloomad kinni panna, kuna eelmistel
aastatel on olnud juhtumeid seoses
hoovis ringi jooksvate koertega.
Kõikides valimisjaoskondades saab
hääletada kõikidel eelhääletuse päevadel, s.o 25., 26. ja 27 veebruaril 2019
kell 12.00 kuni 20.00 ning valimispäeval 3. märtsil 2019 kell 9.00 kuni
20.00.
Väljaspool elukohajärgset valimisjaoskonda saab hääletada eelhääletuse päevadel valimisjaoskonnas nr 1, s.o vallamajas asuvas jaoskonnas. Nimetatud jaoskonnas saavad
nii eelhääletuse päevadel kui valimispäeval hääletada ka need valijad, kelle
elukoha andmed on rahvastikuregistrisse kantud Tartu valla täpsusega.
Valimisjaoskond nr 6 korraldab eelhääletamise päevadel lisaks hääletusruumis hääletamisele ka hääleta-

mist valijate asukohas, s.o Tabivere
hooldekodus asuvatele valijatele.
VALIMISJAOSKOND NR 1
Haava tn 6, Kõrveküla.
Jaoskonda kuuluvad: Kõr veküla
a lev ik; Aovere, A r upää, Haava,
Kükitaja, Lombi, Möllatsi, Taabri,
Tammistu, Tila (v.a valimisjaoskond
nr 4 piirkonda jäävad kinnistud),
Vesneri, Viidike, Vilussaare, Väägvere,
Igavere, Jõusa, Kikivere, Kobratu,
Nigula, Soeküla, Toolamaa ja Vedu
külad ning Piirissaarel asuvad Piiri,
Saare ja Tooni külad.
VALIMISJAOSKOND NR 2
Õpetaja tn 8, Lähte Ühisraamatukogu.
Jaoskonda kuuluvad: Lähte ja Vasula
alevikud; Erala, Kastli, Kärkna,
Lammiku, Maramaa, Metsanuka,
Nõela, Pupastvere, Sojamaa, Sootaga,
Võibla ja Õvi külad.

VALLA INFO

5
VALIMISJAOSKOND NR 3
Saadjärve tn 22, Äksi Raamatukogu.
Jaoskonda kuuluvad: Äksi alevik;
Kukulinna, Puhtaleiva, Saadjärve,
Salu ja Soitsjärve külad.
VALIMISJAOSKOND NR 4
Pärna allee 8, Tila küla, Raadi Lastehoid.
Jaoskonda kuulub: Vahi alev ik.
Samuti kuuluvad nimetatud jaoskonda
sisuliselt Vahi alevikus asuvad, kuid
aadressi järgi Tila külla kuuluvad
kinnistud Kaupmehe tn 1, Kaupmehe
tn 5, Kaupmehe tn 7, Kaupmehe tn
9, Kaupmehe tn 11, Kaupmehe tn 13,

VALIMISJAOSKOND NR 6
Tuuliku tn 11, Tabivere vallavalitsuse
teeninduspunkti istungite ruum.
Jaoskonda kuuluvad: Tabivere alevik;
Elistvere, Juula, Kärksi, Raigastvere,
Õvanurme, Valgma, Tormi, Voldi,
Sepa, Kõduküla, Koogi, Kõnnujõe ja
Sortsi külad.

Kaupmehe tn 15, Kaupmehe tn 17,
Kaupmehe tn 19, Kaupmehe tn 21,
Pärna allee 8, Pärna allee 9, Pärna
allee 10, Pärna allee 11, Pärna allee
12, Pärna allee 13, Pärna allee 14,
Pärna allee 15, Pärna allee 16, Pärna
allee 18 ja Pärna allee 20. Valimisjaoskonda nr 4 kuulub ka Tila külas
asuv kinnistu Nõlvakaare tn 3.

VALIMISJAOSKOND NR 7
Kiriku tee 18, Maarja-Magdaleena
rahvamaja.
Jaoskonda kuuluvad: Ka iavere,
Otslava, Kõrenduse, Kassema, MaarjaMagdaleena, Uhmardu, Pataste,
Kaitsemõisa, Reinu, Vahi ja Lilu külad.

VALIMISJAOSKOND NR 5
Väänikvere tee 6, Laeva Kultuurimaja.
Jaoskonda kuuluvad: Kämara, Kärevere,
L ae va , Si n i k ü l a , Va l m aot s a ja
Väänikvere külad.

Riigikogu valimised 2019

Jaoskondade arv omavalitsustes:

Valimisringkond nr 9 Jõgeva- ja Tartumaa

Mustvee vald

7

Jõegava vald

10

Põltsamaa vald

5

Peipsiääre vald

6

Tartu vald

7

Luunja vald

1

 - e-hääletamine
 - eelhääletamine maakonnakeskustes
 - eelhääletamine kõikides jaoskondadeds
 - valimispäev, avatud on kõik jaoskonnad

Valimisjaoskonnad Tartu vallas:

7

6

Maarja-Magdaleena

3

Tabivere

Äksi

5

Laeva

2

1

Lähte

4

Vahi

Kõrveküla

Elva vald

6

Nõo vald

3

Kastre vald

3

Kambja vald

5

1
2
3
4
5
6
7

Valimisjaoskond nr 1

Valimisjaoskond nr 2
   
Valimisjaoskond nr 3
 
Valimisjaoskond nr 4
   
Valimisjaoskond nr 5
  
Valimisjaoskond nr 6

Valimisjaoskond nr 7
   
1
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Valimisringkond nr 9 Jõgeva- ja Tartumaa kandidaadid
Info: valimised.ee

Eesti Vabaerakond

Erakond Eesti 200

188 ELO LUTSEPP

Sotsiaaldemokraatlik
Erakond

189 MÄRT LÄÄNEMETS

563 EIKI NESTOR

887 ÜLLE PÄRL

190 URMAS HEINASTE

564 JÜRI MOROZOV

888 KADI PLOOM

191 KATRIN HAUK

565 MARIKA SAAR

889 MARGUS PÄRSIK

192 KAIDO VÄLJAOTS

566 PRIIT LOMP

890 MAARIKA KUKK

193 TIIT URVA

567 MARGUS MÖLDRI

891 KAARE PÕDER

194 TAUNO KURE

568 JAAN SÕRRA

892 EVELIN PÄRL

195 ELAR PLOOMIPUU

569 MATI KEPP

893 VÄINO UIBO

196 MÄRT MEESAK

570 MAANO KOEMETS

894 RONALD LAARMAA

Eesti Reformierakond

571 JARNO LAUR

886 ALEKSANDR ŠIROKOV

Eesti Keskerakond

313 URMAS KRUUSE

Elurikkuse Erakond

314 VALDO RANDPERE

651 PEETER LEPISK

1012 MARIKA TUUS-LAUL

315 TOOMAS JÄRVEOJA

652 ANNELI PALO

1013 JAAN ÕUNAPUU

316 ÜLVI NOOL-KÕRE

653 KÜLLI ORG

1014 AARE OLGO

317 RAIVO MEITUS

654 TAUNO LAASIK

1015 PEEP PÕDDER

318 AIVAR SAARELA

655 TOOMAS FREY

1016 PEETER LAASIK

319 ILLARI LÄÄN
320 MERILI RANNISTE
321 ERKKI KELDO

Erakond Eestimaa
Rohelised

Eesti Konservatiivne
Rahvaerakond
761 PEETER ERNITS

1011 JANEK MÄGGI

1017 MAX KAUR
1018 ANDRES VÄÄN
1019 TARMO TOMSON

763 ÜLLE ROSIN

Eestimaa Ühendatud
Vasakpartei

438 KAI KÜNNIS-BERES

764 KERT KINGO

1057 TIINA RADIONOV

439 ARVO KUIV

765 MALLE PÄRN

440 IVO-HANNES LEHTSALU

766 AIVO LILL

Isamaa Erakond

441 ERKI SAKSING

767 AIVAR ÕUN

442 KÜLLIKE REIMAA

768 KRISTIAN SUVE

1147 AIVAR KOKK

443 RIINA PERNAU

769 AARE RÜÜTEL

444 TAAVO SAVIK
445 ALO KAASIK
446 HENRY LAKS

762 RAIVO PÕLDARU

1148 EVA KAMS
1149 TIIT LÄÄNE
1150 RAIVO TAMM
1151 IVAR TEDREMA
1152 RAIN SANGERNEBO
1153 JAANA PUUR
1154 AARE ANDERSON
1155 HELDUR LÄÄNE
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Tartu valla geoportaal
Katrin Sisask
Eelmise aasta lõpus alustas Tartu
vallas tööd GIS-spetsialist Tatjana
Obuhova kelle põhiline tööülesanne
on Tartu valla geoinfosüsteemi
tarvitusele võtmine ja rakendamine,
mis muuhulgas tähendab vajalike
ruumiandmeteenuste arendamist
ja toimimise tagamist.
Varasemalt on ta geoinfosüsteemi
või m a lu st e ga kok k u puutu nud
pärast Eesti Maaülikooli maamõõtmise
eriala lõpetamist, kui ta töötas
Maa-ametis topoandmete osakonnas.
Seal omandas Tatjana hindamatuid
kogemusi andmebaasipõhiste andmete
tootmisest.Taontöötanudka keskkonnakorralduse ja ruumilise planeerimise
kon s u lt at s io on ie t t e võt t e s ge o informaatikuna, kus ta sai põhjalikke
teadmisi maakonna- ja üldplaneeringute
koostamise protsessidest ning keskkonnamõjude hindamisest.
Kohaliku omavalitsuse töö rõõmude
ja raskustega sai Tatjana esmakordselt
tuttavaks Mustvee linnavalitsuse
maa- ja keskkonnaspetsialistina, kus
ta puutus kokku erinevate valdkondade
küsimustega: maakorralduse, keskkon na, pla neer i ng ute, eh ituse,
jäätmemajanduse, järelevalve jms.
Tatjana on viimastel aastatel elanud
Tartu vallas ning rõõmsalt kasvatanud
kaht pisipõnni. Ta armastab veeta
aega looduses ja avastada uusi kohti.
Tal on hea meel, et Tartu vald on
kiiresti arenev piirkond ja ta tahab
sellesse anda oma panuse.
Tatjana tööle tulemisest saati on
Tartu valla kodulehel võimalik tutvuda
geoportaaliga. Tegu on keskkonnaga,
kuhu on koondatud kaardirakendused
erinevate ruumiliste andmete kohta
Tartu vallas.
Hetkel on seal võimalik valida Tartu
valla detailplaneeringud, kus on info
erinevate detailplaneeringute kohta;
jäätmekäitlus, kus on nähtavad Tartu
valla korraldatud jäätmeveopiirkonnad,
avalikud pakendikonteinerite asukohad
ning pakendikotiteenuse piirkonnad;
talverõõmud Tartu vallas, kuhu
on märgitud Tartu valla talispordi
võimalused; teehoolduste kaart, kust
on võimalik saada infot lumelükkamise
kohta erinevates piirkondades.
Tartu vald ootab kõiki geoportaaliga
tutvuma aadressil gis.tartuvald.ee/
portal/home/ ning eriti ootame
ettepanekuid, milliseid andmestikke,
f u n k t s ion a a l s u s i ja r a kendu s i
loodetakse sealt tulevikus leida.

Tartu valla teehoolduspiirkondade kaardirakendus

Tartu valla jäätmekäitlus kaardirakendus

Tartu valla detailplaneeringute kaardirakendus

Tartu valla talispordi võimaluste kaardirakendus
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Tartu vallas laieneb pakendikotiteenus
veel viide asulasse
Kadi Kukk, Tartu valla keskkonnaspetsialist
Pakendijäätmete hulk on pidevalt
suu r enenud , sor ti m i suu r i n gu
kohaselt on segaolmejäätmetes ca
29% pakendijäätmeid. Mida rohkem
oma kodus tekkivaid jäätmeid
sorteerime, seda rohkem on neid
võimalik ka taaskasutada. Lisaks on
võimalik ainuüksi pakendijäätmete
sorteerimisega vähendada märgatavalt jäätmeveo kulusid.
Alates 2018. aasta novembrist
on Tartu vallas pakendikonteineri
ja -koti teenus saadaval järgmistes
piirkondades: Vahi alevik, Tabivere
alevik, Tila küla, Kõrveküla alevik,

Äksi alevik, Lähte alevik. See tähendab,
et pakendite taaskasutusorganisatsioon
TVO pakub teenust, mis võimaldab
eraldi sorteeritud pakendid ära anda
kodu juurest, nii era- kui ka kortermajadest.
Õigest i sor teer itud pa kend ijäätmed viiakse tasuta ära ning sedasi
hoitakse loodust ja säästetakse raha
olmejäätmete veo pealt. Tähele tasub
panna, et liitumise võimalus on ka
korteriühistutel.
Huvi teenuse vastu on olnud suur
ning nüüd on võimalus sellega liituda ka
Maramaa, Salu, Saadjärve, Kukulinna
külas ja Vasula alevikus. Teenuse
käivitamiseks on vajalik, et igast

külast oleks vähemalt viis liitujat. Seega
olge aktiivsed ja andke oma soovist teada
veebilehel www.tvo.ee! Mida kiiremini
vajaliku liitujate arvu kokku saab, seda
kiiremini käivitub ka teenus!
Kodude juurest kogutud pakendijäätmed on võrreldes avalikest konteineritest kogutuga oluliselt puhtamad
(ei sisalda muid jäätmeid), ka on selline
teenus inimestele mugavam ning seega
neisse pi i rkondadesse, k us on
ra kendunud pa kendikotiteenus,
avalikke konteinereid enam juurde
ei tule. Üsna tõenäoline, et seal kaob
üldse pikapeale avalike konteinerite
vajadus.

196 uut ilmakodanikku koos vanematega
tähistasid lusikapidu
Tekst ja fotod: Katrin Sisask
2. veebruaril kogunes Jääa ja
Keskusesse 19 6 värsket ilmakodanikku, et tähistada nende sündi
meie valda. Lastega olid kaasas emadisad, õde-vennad, osadel kindlasti ka
vanaemad-vanaisad, tädid ja onud.
Pisikestele kodanikele esinesid
Tabivere huvikooli õpetajad ja
Tabivere laulustuudio lapsed, kaetud
oli suupistelaud, vallavanem Jarno
Laur pidas kõne ja kõigile jagati
hõbelusikas ning raamat. Võimalik
oli jäädvustada foto koos vallavanemaga.
Jarno Laur ütles oma kõnes: „See
päev, mil õnnitletakse vanemaid uue
lapse sünni puhul, on kõige õnnelikum
päev ühe vallavanema elus.“ Ilmselt
nii ongi. Tartu vald on üks väga õnnelik
vald. Me võime igati uhkust tunda
oma järjest suureneva elanikkonna
üle. 2018. aastal sündis Tartu valda
196 last: 106 poissi ja 90 tüdrukut.
Kõige rohkem sündis lapsi 2018. aasta
juulis. Kaksikuid sündis kolm paari:
kaks poisse ja üks tüdrukuid. Kokku
suurenes valla rahvastik ca 270 inimese
võrra.
Võrreldes eelmiste aastatega oli

pidu teisiti üles ehitatud. Kuna ühinenud vallas on sündivaid lapsi rohkem,
tehti vastuvõtt kahes osas ja Kõrveküla
Põhikooli saali asemel toimus see Jääaja
Keskuses. Kell 11.00 olid oodatud pisemad, 2018. aasta juulist detsembrini
sündinud, ja kell 15.00 jaanuarist kuni
juunini sündinud lapsed.
Palju õnne, jõudu ja jaksu kõigile
lapsevanematele!

Vallavanem Jarno Laur koos valda sündinud
kaksikute ja nende uhkete vanematega

Tabivere laulustuudio lapsed esinemas

VALLA INFO

9

Isetegevuskollektiivide tänuõhtule kogunes
23 kultuurikandjat kogu Tartu vallast
Tekst ja fotod: Veronika Täpsi ja Katrin Sisask
26. jaanuaril tänas Tartu vald
oma kultuurikandjaid. Tabivere
rahvamajja kogunes 23 isetegevuslaste kollektiivi.

Väägvere Pasunakoor

Südamlik traditsioon isetegevuslaste tänuõhtu korraldamiseks on
ühinenud Tartu valda tulnud varasemast Tabivere vallast, kus on aastaid
sellisel üritusel inimesi tunnustatud.
Meie vallas tegutseb 23 tantsu-,
laulu-, rahvamuusika- ja näitemängukollektiivi; lisaks Väägvere pasunakoor,
kes tähistab sel aastal 180. juubelit.
2019 on tantsu- ja laulupeoaasta.
Juubeliaasta eesmärk on läheneva
juubelilaulu- ja tantsupeo valguses
tuua esile laulu- ja tantsupeo teekond
läbi Eesti aja- ja kultuuriloo. Tartu
vallast pürgib tantsupeole kaks täiskasvanute kollektiivi ning laulupeole
viis kollektiivi, lisaks veel koolirühmad ja -koorid. Ka rahvamuusikapeol on meie vald esindatud.
Tänuõhtut alustati Tartu valla
kultuuritööspetsialisti Veronika Täpsi
avakõnega. Seejärel tänati kõiki
kollektiive tänukirja ja küünlaga,
millel ilutses tekst „Säran, et lasta ka
teistel särada.“
Järgnesid isetegevuslaste esinemised
ja tantsuõhtu.

Tabivere Laulusõbrad

TARTU VALLAS TEGUTSEVAD ISETEGEVUSLATE KOLLKTIIVID:
Väägvere Pasunakoor – Juhendaja Priit Sonn
Laeva naisrahvatantsurühm Kanarbik – Juhendaja Merike Veema
Tabivere kapell ja Tabivere Laulusõbrad – Juhendaja Artur Aunap
Väägvere külateater – Juhendaja Ira Karoliina Ritsik
Maarja-Magdaleena naisansambel Tormilind – Juhendaja Kadri Savva Tatrik
Lähte naisrühm Hermine – Juhendaja Maire Jürgel
Äksi segakoor – Juhendaja Ülle Sakarias
Maarja-Magdaleena segakoor – juhendajad Liia Koorts ja Tiina Tomingas
Meesansambel Mehed mandril – juh Liia Koorts
Segarahvatantsurühm Metsataga – juhendaja Heleri Kängsepp
Laeva mustlastantsurühm Tseritsa- juhendaja Svetlana Zaikova
Maarja-Magdaleena linetantsurühm – Juhendaja Rita Vahter
Maarja-Magdaleena pilliring – juhendaja Rein Karu
Kõrveküla naiskoor Luule – juhendajad Krista Hint ja Sirle Raadi
Lähte naiskoor – juhendaja Mall Türk
Laeva kapell Kobedad – juhendaja Arvet Suvi
Laeva näitering – juhendaja Külli Suvi
Väägvere külakapell – juhendaja Ülle Kool
Maarja-Magdaleena Wiera teater – juhendaja Peeter Kollom, Jaanus Järs
Maarja-Magdaleena seeniortantsuring – juhendaja Tiia Pärtelpopeg
Tabivere laste teatriring – juhendaja Linda Amjärv
Tabivere harrastusteater – juhendaja Esta Sokk

Laeva naisrahvatantsurühm Kanarbik

Väägvere külateater
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Intervjuu Kreete Perandiga
Katrin Sisask
9.–14. detsembril 2018 toimus
Ta l l i n n a s E e s t i v aba r i i k l i k
interpreetide konkurss puhkpillidele, kus Tartu vallast Tammistust
pärit metsasarvemängija Kreete
Perandi (28) pälvis vaskpuhkpillide grand prix ning peale selle
Kaitseväe orkestri, Politsei- ja
Piirivalveorkestri, Narva linnaorkestri ja ERSO eripreemia ehk
soleerimisvõimaluse nimetatud
orke s t r it e e e s; s a mut i E e s t i
Kontserdi eripreemia, mis võimaldab
tal järgmisel kontserdihooajal anda
kolm kontserti üle Eesti.
Konkurss oli välja kuulutatud üheksale
instrumendile: flööt, oboe, klarnet,
fagott, saksofon, metsasarv, trompet,
tromboon ja tuuba. Toimus kolm vooru.
Esimeses osales 70 muusikut, kellest
teise vooru pääses 32.
Kreete Perandi muusikaõpingud
said alguse, kui ta astus 9-aastaselt
Tartu Valla Muusikakooli. 2001. aastal
sai tema erialaõpetajaks Priit Sonn,
kes tegutseb Tartu Valla Muusikakoolis
ka täna.
2003. aasta sügisel jätkas Kreete
õpinguid H. Elleri nimelise Tartu
Muusikakooli noorteosakonnas 5.
klassis ning õppis paralleelselt Tartu
Kesklinna Kooli 8. klassis. Muusikakooli noorteosakonna lõpetas ta 2007.
aastal ning jätkas õpinguid Kaido
Otsingu käe all Elleri kooli keskastmes.
2009. aastal, aasta pärast Hugo Treffneri
Gümnaasiumi lõpetamist, sai tema
õpetajaks Eesti Muusika- ja Teatriakadeemias prof. Kalervo Kulmala.
2011. aastal viisid õpingud Kreete
Perandi Saksamaale ning 2016. aastal
lõpetas ta seal Frankfurdis Muusikaja Etenduskunstide Kõrgkooli prof.
Esa Tapani käe all. Aastast 2018 õpib
ta metsasarve magistriõppes Müncheni
Muusika- ja Teatriakadeemias prof.
Johannes Hinterholzeri juhendamisel.
2007–2011. aastal oli ta orkestrant
Va nemuise Süm fooniaorkestr is,
2011–2014 Baltic Sea Philharmonic
liige, 2015–2016 praktikant Stuttgardi
Filharmoonikutes. Ta on olnud Pärnu
Linnaorkestri, ERSO, Eesti Festivaliorkestri, Salzburg Camerata, Stuttgardi
Kammerorkestri, Orchestra Purpur,
Württembergische Philharmonie
Reutlingen ja Tallinna Kammerorkestri koosseisus.
1. Kuidas otsustasid minna Tartu
Valla Muusikakooli?
Pillimänguga alustasin juba enne
muusikakooli astumist, kuna minu
vanaisa Hans Vaheri eestvedamisel

Foto: Piia Ruuber
Kreete Perandi 2018.aasta detsembris Eesti Interpreetide konkursi puhkpillidele lõppvoorus
soleerimas Eesti Riikliku Sümfooniaorkestri ees.

oli meil suguvõsa puhkpilliansambel.
Tol ajal oli see pea 20-liikmeline väike
orkester ning 7-aastasena hakkasin
selles alti mängima. Juba enne
muusikakooli astumist hakkasin
käima ka Väägvere pasunakooris, kus
on mänginud meie suguvõsast nüüdseks
juba neli generatsiooni orkestrante
minu vanavanaisast alates. Metsasarv
pakub instrumendina rohkem võimalusi
ning on samuti puhkpilliorkestris
rakendatav. Mu onu mängis toona
metsasarve ja vanaisal oli kodus paar
pilli varuks. Nii et ma ise ei teinudki
seda valikut – pigem suunati mind
pehmelt sellele teele. Kui 1999. aastal
Kõrvekülas muusikakool avati, oli
metsasarv seega minu jaoks ainuõige
valik, kuigi ma ise kindlasti siis veel ei
teadnud, kui mitmekülgne ja mõnes
mõttes raske pill see on.
2. Oled sa proovinud ka teisi pille?
Vaskpuhkpillid on selles mõttes
sarnased, et heliredelite sõrmestused
on peaaegu samad, seega olen vahel
n-ö om a lõbu k s n i i t r ompet i ,
eufooniumi kui tuubaga „töristanud“.
Kuna mu vanemad mängivad klarnetit
ning saksofone, olen muidugi ka
erinevaid saksofone proovinud. Vanaisa
80. juubeliks 2003. aastal õppisin ühe
loo tema vanal Es-klarnetil selgeks
ning esitasin külalistele, aga kõik
ikkagi amatööri tasemel.
4. On sul olnud ka eeskujusid, kelle
moodi oled proovinud olla?
Esimene teadlik (professionaalses
mõttes) eeskuju oli minu professor
Esa Tapani Frankfurdis, kelle pillitoon ning musikaalsus oli kindlasti
suund, kuhu poole püüdlesin ning mis
mind inspireeris. Loomulikult on

mitmeid rahvusvaheliselt tuntud
metsasarvesoliste, kes tõstavad latti
järjest kõrgemale ning kelle oskusi
imetlen, aga igapäevane eesmärk on
iseennast ületada, enda nõrkustest
üle saada ning tugevusi tugevdada.
Praegu õpin taas suurepärase sarveprofessori juures, kes on ühelt poolt
väga positiivse inimesena ning muusikuna vägev inspiratsioon, teisalt aga
oskab õpetajana igas erialatunnis
mind sammukese edasi viia ning olla
väga motiveeriv. Selliseid positiivseid
ning väga motiveerivaid õpetajaid
võiks palju rohkem olla...
6. Millised on olnud suurimad raskused,
rõõmud ja üllatused?
Raskustega on olnud nii, et olen
üritanud neid käigu pealt ületada ning
alati optimistlikuks jääda – see oskus
on samas ajaga tulnud ja noor Saksamaale koliv tüdruk Kreete oli kindlasti
teine inimene kui olen praegu. Välismaal ja perest eemal elades hakkab
iga inimene tõsisemalt aru saama ja
teadvustama, mis on tähtsad asjad
elus ning mida tähendab tegelikult
armastus pere vastu. Viimastel aastatel
Salzburgi lähedal mägedes elades on
olnud suur rõõm, kui pereliikmed
külla on tulnud. Elan piirkonnas, kus
väga paljud inimesed vapustavas
looduses ning ümbruskonnas puhkuse
veedavad.
8. Mis on sulle kõige kallim?
Pere, kuhu hulka kuulub viimastel
aastatel ka minu sakslasest elukaaslane,
ning muusika.
9. Milline on sinu side Tartu valla ja
Eestiga täna?
Kui aja l iselt võima l i k, lä hen
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kodumaal olles alati Väägvere orkestri
proovi või mõnele kontserdile nendega
mängima. Kogu orkester, kaasa arvatud
minu vanemad, on sellistel kordadel
väga rõõmsad, ning mulle on jäänud
mulje, et olen seal alati teretulnud.
Olen ka professionaalse muusika
püünel püüdnud enda nägu näidata,
sest olen hea meelega valmis Eesti
orkestrite või muusikutega koostööd
tegema, aga selleks ei tohi lasta end
unustada. Armastan Eesti loodust
ning kui elukaaslasega koos on võimalik
Eestis olla, üritan talle võimalikult
palju Eesti looduse ilu ning kultuuri
tutvustada.
10. Mis oli Saksamaale minemise juures
kõige raskem/põnevam?
Saksa keel on raske. Ilmselt mitte
raskem kui välismaalasel eesti keelt
õppida, kuid keelt tundmata oli esialgu
muusikakõrgkooli loengutes küll
keeruline. Ka digitaalsete lahenduste
areng on Saksamaal toimunud aeglasemalt kui Eestis – olin mõnes mõttes
hellitatud!
Raske oli ka Eestisse jäävatest
sõpradest ning perekonnast eemal
olla. Mul on kolm õde, kellest noorim
oli minu lahkudes vaid 5-aastane.
Nüüdseks on ta juba 12-aastane neiu.
11. Mille poolest sakslased ja elu
Saksamaal kõige rohkem erineb
eestlastest ja Eestist?
Sakslased tunduvad avatumad.
Poes soovivad kassapidajad reeglina
igale kliendile head päeva. Matkaradadel
on kombeks vastu tulevaid inimesi
tervitada. Eesti on karmilt üldistades
pigem introvertide maa. Mäletan hetki,
kui näiteks Tartus tänaval endine
klassikaaslane vastu tuleb, aga 15
meetrit enne minuni jõudmist läheb
üle tee. Ilmselt on pikk talv, pimedad
päevad ning tihti nigel suvi mõned
põhjused, miks inimesed on pealtnäha
pessimistlikud ja vähem suhtlusaltid.
14. Millised on tulevikuplaanid?
Konkursi võiduga seoses tuleb
uuel kontserdihooajal Eestis rohkem
tegemist – annan mitmeid kontserte
erinevate Eesti orkestritega. Kindlasti
üritan häid võimalusi mitte kasutamata jätta.
15. Lõpetuseks, mis on sinu elu moto?
Optimism – lahendamatute probleemide üle proovin pead mitte
vaevata ning lahendatavaid proovin
lahendada. Tihti tunneme nii, kuidas
mõtleme. Kui raskustes optimistlikult
reageerin või mõtlen, säästan enda
närve ning tervist. Üritan vähemalt
nii teha!

Õhina Õpitoas tehti fruktodisaini
Krista Käremaa, Õhina Õpitoa perenaine
Õhina Õpitoas, mis asub Kõrvekülas,
toimus 23. jaanuaril toiduhuvilistele
võileivatortide ja fruktodisaini
töötuba, mida juhendas Signe Aid,
kes tegutseb Põlvas koduköögi
Päevalill perenaisena.
Huvilisi oli seekord niivõrd palju, et
talviselt lumisesse parklasse mahtus
autosid napilt. See-eest siseruum oli
avar ja juhendajal õnnestus suure laua
ümber osalised kenasti ära mahutada.
Huvilisi oli tulnud nii Kõrvekülast,
Tartust kui ka palju kaugemalt.
Signe jagas palju põhjalikke näpunäiteid ja ideid, kuidas üks hea võileivatort valmis teha. Töö käigus valmis
kokku kaks erinevat võileivatorti:
kanaga ja kalaga. Kui kõik ettevalmistatud komponendid said tordile pandud,
läksid need ootele, et kõik kenasti läbi
imbuks.
Siis said osalejad alustada fruktodisaini õppimist. Signel oli palju
erinevaid tooraineid: paprika, kurk,
tomat, sibul jne. Esialgu tundus töö
keeruline, kuid lõpptulemusena
va l m isid igaü hel suu repä ra sed
kaunistused: roosid, südamed jm.
Juhendajal oli ka meeldiv üllatus
Õpitoa perenaisele – nimelt sai võileivatort Õhina Õpitoale pühendatud

Foto: Krista Käremaa
Isuäratav fruktodisain

eelnevalt prinditud vahvlipildi. See
tegi kogu õhtu meeliülendavaks. Aeg
möödus Õpitoas nii kiiresti, et peagi
said kolm inspireerivat tundi läbi ja
valminud tordid osalejate vahel ära
jagatud. Kõik said maitsvad tööd koju
nautimiseks kaasa võtta. Töötuba
meeldis kõigile nii väga, et osalejate
palvel tehti eraldi kinnine Facebooki
grupp, kus on võimalik jagada kogemusi ja katsetusi.
Õhina Õpitoas toimub palju huvitavaid töötubasid. Näiteks tulemas on
16. märtsil sushi valmistamine, 24.
märtsil õpetab Mailis Kämbre ilusaid
ja erilisi paberimaailma meisterdusi,
võimalik on valida 15 teema vahel.
Õpime dekupaaži ja kraklee tehnikat,
teeme seinakella, toimuvad maalitunnid nii lastele kui täiskasvanutele
ju hendaja K a r men Vät si ng uga.
Pidevalt käivad ettevalmistused ja
kokkulepped uute huvitavate töötubade
korraldamiseks.
Lisaks on Õhina Õpitoas võimalus
veeta aega sõpradega, mängida
kergeid sportlikke mänge või korraldada üritusi, näiteks sünnipäevi koos
loominguliste tegevustega. Kõik on
oodatud! Jälgige Õhina Õpitoa toimetusi
Facebookis või kodulehel: ohinaopituba.
wordpress.com/

Foto: Helen Kiviste
Krista Käremaa õpitoa juhendajalt saadud
üllatusega

Foto: Krista Käremaa
Õpitoa osalejad ja juhendaja koos maitsvate valminud võileivatortidega
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Juula mõisarahvas süütas küünlapäeval
uhked tuled
Kaie Nõlvak
Laupäeval, 2. veebruaril, pidas
Loomemõisa rahvas Juulamõisakohapärimuskohvikus juba traditsiooniks saanud küünlapäeva tulepidu.
Esines folkrokkansambel nimega
„Must bass läks üle tee“. Muusikud
seletasid oma laulude taustad ka lahti
ning õhutasid publikut kaasa laulma.
Rahvast oli kohvikus muide nii arvukalt, et nõelalgi kukkumiskohta
poleks leidunud, kui keegi selle pillanud
oleks.
Rahvaluuleteadlane Mall Hiiemäe
rääkis meie rahvakalendri tähtpäevadest, mis on tuletegemisega seotud;

seejärel võtsid kohvikumaja kõrval aasal
tuld uhked põhuskulptuurid.
Kohapärimuskohviku omanikel
Eneli ja Kalvo Kaasikul pidid käed
teenindusleti taga kärmelt käima,
sest soojad joogid olid rõske ja tuulise
ilmaga populaarsed. Hästi läks peale
ka päeva erimenüü, näiteks herne- ja
läätsesupp ning tangupuder.
Tulepeo peakorraldaja oli rahvaluuleteadlane Reet Hiiemäe, talle olid
eriti skulptuuride ehitamisel suureks
abiks Andrus Tins ja Mari Hiiemäe.
„Nii võimsa tule abil saime kindlasti
kõik halva ümbruskonnast tõrjutud,“
ütles Reet.

Foto: Aho Hiiemäe
Tuld on võtnud kratt

Kõrveküla tüdrukud võtavad osa
ETV saatest "Tähtede lava"
Tekst: Katrin Sisask, fotod: erakogu
Kevadel jõuab ETV vahendusel
vaatajateni uus laulusaade „Tähtede
lava“. Jaanuari teisel nädalavahetusel kogunesid Tallinna telema jja noored a ndekad lauluhuvilised, kes on saatesse jõudnud
läbi piirkondlike lauluvõistluste.
Tartu vallast pääsesid Tartumaad
esindama 8. märtsil eetrisse minevasse
järgmisesse vooru Kõrvekülast
pärit Rosanna Säälik (7) ja Katri
Kade (10).
Jaanuaris toimunud salvestustele
kogunes ligi 100 kuni 13-aastast last.
Edasi järgmisse vooru, ETV ekraanile
saatesse, pääses 30 parimat, nende
seas ka Rosanna ja Katri.
„Tähtede lava“ on jätk Eesti Televisioonis varasematel aastatel tuntud
saadetele „Laulukarussell“, „Enteltentel“ jpt. Lisaks laulule võib saatest
leida ka palju nalja ja lustimist, kuna
saatejuhid on telemaastikul tuntud
ÖED ehk Kristel Aaslaid ja Tuuli Rand,
lisaks näitleja Karl Robert Saaremäe.
Tuntud inimesi liitub uue saatega aga
teisigi, seda nii laval kui lava taga.
Rosanna ja Katri tee saatesse on
olnud pikk ja selleks on tulnud nii
mitmelgi võistlusel saavutada häid
tulemusi. 2018. aasta aprillis võtsid

Rosanna Säälik "Tähtede lava" eelvoorus

mõlemad tüdrukud osa Tartu valla
laste lauluvõistlusest „Laulupärlike
2018“, kus kumbki sai oma vanusegrupis esikoha. Rosanna võistles
3–7-aastaste ja Katri 8–10-aastaste
kategoorias. See andis mõlemale
võimaluse esindada Tartu valda 2018.
aasta mais toimunud võistlusel
„Tartumaa laululaps 2018“. Rosanna
saavutas ka sellel võistlusel esikoha,
Katri jäi küll oma vanusegrupis teiseks,
kuid sellest hoolimata andis see talle
võimaluse osaleda „Tähtede lava“ eelvoorus, kus selgitati välja parimatest
parimad, kes märtsis võistlustulle
astuvad.
Laulmine on mõlema tüdruku elus

Katri Kade "Tähtede lava" eelvoorus

olnud pikka aega oluline. Mõlemad
käivad Tar tus asuvas Muusikastuudios Loomeviis ja õpivad laulmist
juhendaja Külliki Levini käe all.
Alustatud sai Külliki Lauluaias, mis
tänaseks kannabki nime Muusikastuudio Loomeviis. Katri alustas
Külliki juhendamisel muusika tunnetamist juba 7 kuu vanuselt. 4-aastaselt
astus ka Rosanna samasse muusikastuudiosse, kus alguses oli tema
juhendaja Kadri Kutsar. Nüüd juba
poolteist aastat on temagi laulmist
õppinud Külliki Levini käe all.
Soovime Rosannale ja Katrile palju
edu ja julgust eesseisvaks võistluseks!
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Laeva Noortekeskus tähistas viiendat
sünnipäeva!
Karmen Kukk, Laeva Noortekeskuse juhataja
Laeva Noortekeskuse viies sünnipäev oli kogu Tartu valla noorsootöö ja noorte pidupäev!
5 aastat Laeva Noortekeskuse
juhtimist on olnud minu jaoks üks
pööraselt äge seiklus. See on olnud
koos kasvamise ja arenemise aeg, seda
nii noorte jaoks, kui ka minu kui
noorsootöötaja jaoks.
Täna on noortekeskus koht, kus
noored peavad väga hea meelega oma
sünnipäevasid ning veedavad vaba
aega. Noortekeskuse sünnipäevanädalal said noored postitada oma
arvamusi ja õnnitlusi sünnipäevapostkasti, mis asus noortekeskuses.

7 aastane Hanna-Jette: "noored
s a av ad no or t ek a s kor r a ld ad a
igasuguseid üritusi näiteks jalka
turniire. Noorteka ööd on ägedad ja
meie noortekas on nii palju lauamänge,
mida sõpradega mängida. Soovin
noortekale palju õnne viie aastaseks
saamise puhul."
9 a a s t a ne L i s a nd r a : "mu l le
meeldivad üritused mida noortekeskuses korraldatakse, näiteks
Playback."
14 aastane Merily: "käin noortekas,
sest sea l on hea aega veeta ja
sea l on kõik omava hel sõbrad.
Olen noortekas õppinud, kuidas
sõpradega paremini suhelda."

Mõningad väljavõtted noorte mõtetest:
15 aastane Getlin:" tunnen, et
noortekeskus on andnud mulle hea
vabaaja veetmise koha."
15 aastane Sten: "nortsis saab „pulli“
ja head mussi kuulata!"

Laeva Noortekeskuse sünnipäevapidu toimus 1. veebruaril. Vaadati
tagasi loomisaastatele. Toimus pidulik
kontsertaktus, kus esines Tartu valla
Muusikakool, olid sõnavõtud ning
tänamine.

Foto: Mario Mesi
Laeva Noortekeskuse viiendale sünnipäevale kutsutud külalised

Foto: Mario Mesi
Sünnipäevale tulnud rahvas Laeva Kultuurimaja saalis

Foto: Mario Mesi
Vallavanem Jarno Laur sünnipäeva
kingitust üle andmas

Peale kontsertaktust olid kõik
külalised palutud suupistelauda ning
seejärel toimus kuni kella 23-ni noorte
disko. Diskoriks oli Cristo Rääbis.
Noortekeskuse sünnipäevast olid
osa tulnud saama ka Tabivere piirkonna
ja Maarja-Magdaleena piirkonna
noored oma noorsootöötajatega. See,
et noored ka teistest piirkondadest
peol osalesid on väga tore ning näitab
seda, et noorte jaoks on tähtsal kohal
omavaheline suhtlus ning ühisüritused.
Selleks, et noortel oleks võimalik ka
edaspidi ühisüritustel käia ja omavahel
suhelda on vaja head ja mõtestatud
koostööd eri piirkondade noorsootöötajate vahel.
Järgnevateks eluaastateks soovin
nii Laeva piirkonna noortele, kui ka
kõikidele Tartu valla teistele noortele
häid ideid, julget pealehakkamist ja
julgust olla sina ise! Vaid niimoodi
koostöös saame meie noorsootöötajad
luua noorte jaoks veelgi paremaid ja
mitmekesisemaid võimalusi vaba aja
veetmiseks ja noorte toetamiseks.
Noortekeskuskused on noorte jaoks
ja noortele!
Soovime Laeva noortega tänada
kõiki toetajaid, koostööpartnereid
ning inimesi, kes on teinud võimalikuks selle, et saame täna oma noortekeskuse minijuubelit pidada.
Ikka koostöös edasi ning paneme
noorte hääle veel kaugemale kajama!
Palju õnne Laeva noortele ja Laeva
Noortekeskusele. Aitäh kõikidele peol
osalejatele, kes selle peo nii eriliseks
tegid.
Sünnipäevapildid on kättesaadavad
Laeva Noortekeskuse Facebooki lehel.

KOOL

14

Robootika ja koostöö ehk nädal Kreekas
Komotini linnas
Tekst ja foto: Juta Laane, Kõrveküla Põhikooli õpetaja
2018. aasta 6.–13. oktoobril olime
Kõrveküla põhikooli Erasmus+
projekti „Through robotics and
collaboration to the successful
citizens of the 21st century” (Robootika ja koostöö kaudu 21. sajandi
edukateks kodanikeks) raames
külas Kreekas Komotini linnas
koolis nimega Proto gymnasio
Komotinis. Koos meiega olid seal
ka viis õpilast ning kaks õpetajat
Hispaaniast Gran Canaria saarelt
Las Palmas de Gran Canaria linnast
koolist nimega IES Schamann.
Teele asusime tegelikult juba
5. oktoobri hilisõhtul, mil sõitsime
bussiga Tartust Tallinna lennujaama.
Tänu öisele lennule olime hommikul
kell 7.00 Ateenas ja meil oli ees terve
päev, et tutvuda linna vaatamisväärsustega. Alustasime parlamendihoone eest Syntagma väljakult. Suur
osa ajast möödus akropolil. Kõik
säilinud ehitised ja eriti just sambad
tundusid hiigelsuured! Akropolilt
avanesid ka võimsad vaated alla Ateena
linnale. Hiljem linnas ringi liikudes
nägime palju eksootilisi viljapuid
ja palme. Õhtul suundusime tagasi
lennujaama, kust lendasime edasi
Alexandroupolisse. Ka hispaanlased
olid sama lennuki peal. Kreeklased –
kõik võõrustajad ning mitmed õpetajad –,
olid meil vastas suure bussiga. Veel
tunnike bussisõitu ning väsinud reisiseltskond jõudis Komotini kooli juurde.
Pühapäeval, 7. oktoobril, külastasime
mägedes asuvat militaarmuuseumit.
Põhimõtteliselt oli maa sisse ehitatud
tagurpidi püramiid. Seal nägime vanu

relvi. Igal sammul oli tunda kreeklaste
nutikust, tarkust ja kavalust. Need
mäed olid Komotini linna lähedal
Põhja-Kreekas, Bulgaaria piirist mitte
kuigi kaugel. Hiljem tutvusime Komotini
linnaga, jalutasime Agia Paraskevi
pargis, käisime linna keskväljakul,
mitmes mošees ning nägime kellatorni.
Esmaspäeval, 8. oktoobril, võeti
meid vastu koolis. Proto gymnasio
Komotinis algas iga koolipäev peaukse
ees hoovis kogu koolipere ühise
palvusega. Alles pärast seda mindi
tundidesse. Imelik oli ka see, et lõunat
ei söödud mitte koolis, vaid mindi
koju. Meile tutvustati koolimaja ja
edasi töötasime põhiliselt arvutiklassis. Aitasime kreeklastel valmistuda FLL (First Lego League) võistluseks, töötasime FLL matiga, lahendasime
missioone. Kreeklased tutvustasid
meile võistlust, sest nad ise osalevad
seal igal aastal. Sel päeval käisime veel
arheoloogiamuuseumis Komotinis
ning pärastlõunal Alexandroupolise
linnas ühes ettevõttes nimega Prisma
Electronics, kus nägime, kuidas
elektroonikakiipe valmistatakse.
Teisipäeval, 9. oktoobril, olime
lõunani ametis arvutiklassis FLL
ülesannetega. Pärastlõunal külastasime
Xanthi linna. Käisime robootikaga
tegelevas huvikoolis, kust üks grupp
oli käinud ka Eestis Robotexil. Lisaks
tutvustati meile sealses ülikoolis
erinevaid robootika arendamise
võimalusi. Neil oli seal üliõpilaste
ehitatud droon, mis tõesti ka töötas.
Kolmapäeval, 10. oktoobril, sõitsime
kohe hommikul Kavala linna, kus
toimus Tööstusliku Informaatika

Valge torni tipus Thessalonikis

Festival. Seal oli päris palju põnevat,
mida sai nii näha kui katsetada.
Kavalas käisime ka Philippoi antiiklinnas, vaatasime varemeid ja saime
teada, mida seal tehti ammu aega
tagasi. Giid rääkis meile huvitavaid
fakte ajaloolise linna kohta. Viimane
koht, mida seal külastasime, oli
kunagine Imaret, mis nüüdseks on
viie tärni hotell. Pidime seal hästi
vaikselt rääkima, sest muidu oleks me
külastajaid häirinud. See oli väga ilus
koht ja kuna me olime seal õhtupoolikul,
sa i teha kauneid pi lte pä i kseloojangust Kavala linna kohal.
Neljapäeval, 11. oktoobril, lõpetasime
FLL ülesanded. Kõik võistkonnad
tutvustasid tulemusi, ise ehitatud
roboteid. Õhtul korraldati meile lahe
ä rasaatm ispidu. Kui muidu ol i
Kreekas meie külaskäigu ajal väga soe
(20–24 C), siis õhtul, kui päike loojus,
muutus ilm kiiresti jahedaks. Meie
olime aga koolimajas sees, saalis.
Kreeklased esinesid erinevate rahvuslike tantsude ja lauludega. Lauad olid
kohalikest hõrgutistest lookas.
Reedel, 12. oktoobril, asusime juba
hommikul Thessaloniki poole teele.
Sõit sinna kestis veidi üle kolme tunni.
Thessalonikis oli meil üks robootika
töötuba. Edasi külastasime muuseumit valges tornis, Thessaloniki ühes
kuulsamas vaatamisväärsuses. Valge
torni tipust oli näha kaunist vaadet
linnale ja merele. Jõudsime veel käia
söömas ühes kaubanduskeskuses
ning juba oli käes aeg hüvasti jätta.
Eestlased viidi Thessaloniki lennujaama ja kreeklased ning hispaanlased sõitsid tagasi Komotini linna.
Laupäeva, 1 3 . oktoobr i öösel
lendasime Thessalonikist Riiga. Sealt
sõitsime Riia bussijaama ning edasi
Tartusse.
Nädal möödus väga kiiresti. Oli palju
huvitavaid kohtumisi, tutvusime kreeka
kultuuri ja kommetega. Võõrustavad
pered olid väga lahked ja hoolitsevad.
Saime palju uusi sõpru nii kreeklaste
kui ka hispaanlaste seast. Oli palju
üllatusi! Nii õpilased kui õpetajad jäid
nädalaga väga rahule ja loodavad, et
võimalusi kohtuda tuleb veel.
Kõrveküla Põhikoolist võtsid programmist osa õpilased: Säde Einasto,
Mariann Matteus, Marten Teska,
Karli Joorits ja Ralf Paat. Õpetajad:
Juta Laane ning Einar Nõmme.
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Tartu Valla Spordikooli võrkpalliuudised
Kaisa Karjane ja Ene Laanes, treenerid

U-14 vanuseklass

U-18 vanuseklass

Va nu s e k l a s s i s U-1 4 m ä n g it i
novembrikuu lõpus EVF noorte 2019.
aasta meistrivõistluste lõunaregiooni
I etapp. Osales 15 võistkonda. Meie
tüdrukud (Lisette Lehtme, Kaisa
Kreela, Teele Tammet, Meribel Võimre,
Elisabet Lohman, Teele Ehamaa)
saavutasid III koha Võru SK ja Tartu
Kalevi SK järel.
Selle vanuseklassi võistluses toimub
kolm etappi erinevates regioonides.
Finaali, mis toimub kevadel, pääseb
neli võistkonda.

Võrkpalli EVF karikavõistlustel
U-18 va nusek la ssi le mä ng it i V
tugevusgrupis, kus võideti neljast
mängust kolm. Alla pidi vanduma
ainult meie põlisele rivaalile Paidele.
Nüüd minnakse aprillis võistlema
kõrgemale pääsu eest. U-18 tüdrukud
mängivad järgmises kooseisus: Christin
Johanna Elisabeth Hermits, Elisabeth
Siivelt, Helena-Krõõt Haidak, Annabel
Toivonen, Eliise Saago, Eliisa Ainomäe,
Lisett Haidak, Anete Marie Uibu,
Grete-Lisette Uuemäe, Emilia Männik,
Hedi Tamm.

U-16 vanuseklass
Eesti noorte 2018. aasta karikavõistluste tsoonis U-16 vanuseklassile,
mis toimus oktoobris Viljandis,
tagas võistkond võimaluse mängida III
tugevusgrupis. Detsembrikuu alguses
Peetris seitsme võistkonna vahel
peetud finaalis saavutati Palusalu SK
võistkonna järel II koht. U-16 tüdrukud
mängivad järgmises koosseisus: Eliisa
Ainomäe, Grete-Lisette Uuemäe, Deili
Tammet, Annabel Toivonen, Emilia
Männik, Liisbeth Koppel, Lisette Lehtme,

Foto: Kaisa Karjane
U-16 vanuseklassi võrkpallinaiskond

Kaisa Kreela, Meribel Võimre.
12. jaanuaril käis U-16 võistkond
Kohilas kogemusi omandamas. Seal
tähistati Kohila võrkpallialase tegevuse
20. aastapäeva. Mängiti neljal väljakul
erinevates vanuseklassides. Noortega
olid kohtuma tulnud Eesti koondise
mängijad Kertu Laak ja Julia Mõnnakmäe.

Foto: Kaisa Karjane
U-18 ja U-20 vanuseklassi võrkpallinaiskond

1.-2. klassi õpilased on sellel aastal purustanud treeningutel osalejate rekordi
Sellel aastal alustati võrkpallitreeninguid juba 1. ja 2. klassi õpilastega. Treenitakse kolm korda nädalas, juba on
käidud ka esimestel võistlustel: Tartu
maakonna koolide „Pallilahingus“.
„Pallilahing“ on 1.-3. klassile mõeldud
mäng, mis on inspiratsiooni saanud
võrkpallist. Tartu maakonna etapil
osales 5 Lähte ÜG võistkonda (3 tüdrukute ja 2 poiste), kus enamikus olid 2.
klassi õpilased, seega saavad järgmi-

sel aastal ka osaleda. Tartu maakonnas
saavutasid tüdrukute I võistkond
teise koha ning pääsesid edasi finaali,
mis toimub 22. veebruaril Tartus. Seal
võistlevad maakondade ja linnade
parimad võistkonnad üle Eesti.
Võistkondadesse kuulusid järgised
õpilased: Annabel Sarapuu, Meena
A r a k , Gr et he Ku ld m äe, T uu le
Tallmeister, Heleri Heinlo, Marleen
Kirs, Iti Piia Tuvi, Melani Karis, Deliisa

Savolainen, Lenna Aaviku, Enely Raal,
Heily-Emily Teder, Loreen Kallas,
Gloria Pent, Merike Tattrik, Triinu
Aru, Mari-Liis Norm, Gretel Tamm,
Katariina Leola, Eliisabet Rooma,
Ellen Tiivas, Maret Saliste, Marthi
Mooses, Henri Tar v, Oskar Ots,
Karl-Mihkel Karu, Egert Männik,
Kerdo Suvi, Steven Kabone, Siim
Kaasik, Airon Adamka, Marti Olo,
Johannes Visk, Ardi Urm, Alari Ilves.

Tartu maakonna koolide „Pallilahingus“ osalenud võistkonnad koos treeneritega
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Lähte Karikas 2019
Võrkpallivõistlus „Lähte Karikas“
2019 toimus 3. jaanuaril. Osales 12
võistkonda Tormast, Põlvast, Tartust
(SK Duo ja Tartu Katoliku Hariduskeskuse SK) ja neli võistkonda Lähtelt
Tartu Valla Spordikoolist. Mängud
toi musid kol mes va nuseastmes
kolmel väljakul.
Turniiri võitjad ja karikaomanikud
on vanuseklasside kaupa järgmised
võistkonnad: U-14 Lähte/Tartu VSK,
U-16 SK Duo ja U-18/U-20 samuti SK
Duo.
Selgitati välja ka võistkondade
parimad mängijad: Tormast Kristin
Pütsepp; Tartu Katoliku Hariduskeskusest Kertu- Maria Luik; Põlvast
Kristin Semm, Crislin Kuklase, Eliisa
Villako; SK Duost Sandra Roos, Annabel
Ilisson, Gristel Rivis ja Lähtelt
Elisabeth Siivelt, Triin Laisaar, Lisette
Lehtme ning Kaisa Kreela. Neid
autasustati medalitega.
Kohtunikena tegutsesid Lähte kooli
õpilased, kellel on noorkohtuniku
tunnistus või kes veel seda taotlevad.
Võistluse korraldamisel olid sellel
aastal toeks Eesti Kultuurkapitali
Tartumaa Ekspertgrupp, Lähte Ühisgümnaasium ja Tartu Valla Spordikool. Täname!

2018. aasta Eesti Võrkpalli
Liidu (EVF) parimaks
noorkohtunikuks valiti
Jaanika Unt
6. jaanuaril, kui Tartu Ülikooli
Spordihoones mängisid nii meeste
kui ka naiste võrkpalli rahvuskoondised, kuulutas Eesti Võrkpalli
Liit mängude vaheajal rahvast tulvil
saalis välja 2018. aasta parimad
kohtunikud. Parima noorkohtuniku
tiitli sai Tartu valla neiu Jaanika Unt.
Jaanika alustas võrkpallitreeningut e ga L ä ht el . Pä r a s t p õh i ko ol i
lõpetamist asus ta õppima Tartu Hugo
Treffneri Gümnaasiumisse ja sealt
edasi Tartu Ülikooli. Kui selgus, et
õppimise kõrvalt ei jõua Tartus
treeningutel osaleda, jätkas ta treenimist
Lähtel.
Viimasel ajal peavad Lähte ÜG
spordisuuna õpilased kooli lõpetamiseks
tegema oma ala kohtuniku eksami.
Ühel hetkel liitusid nendega teised
võrkpallurid. Treeningutel pühendutakse aeg-ajalt kohtunikutöö oskuste
om a nd a m i s ele. Võrk pa l lu r it ele
kutsutakse iga kolme aasta tagant
koolitaja, kes korraldab õppused ja
eksami. Jaanika ja tema sõbranna
Eva-Johanna Võik alustasid kohtunikutööd koos ja nüüd olid nad koondiste
mä ng ude aja l pi i r i kohtun i k ud.
Kahekesi üksteist motiveerides on
nad toimetanud juba mitu aastat.
Jaanika on ka mängijate poolt väga
hinnatud kohtunik – ta suudab ennast
kehtestada, kuid on samas sõbralik,
aus ja siiras. Jaanika pühendub jäägitult
sellele, millega ta tegeleb, ja ega
sõbranna Eva-Johanna talle alla ei jää.

Foto: Kaisa Karjane
Lähte Karikas 2019 Parimad mängijad ja
kohtunik

Foto: Marek Vitsur
Eva-Johanna Võik ja Jaanika Unt

Jõgevamaa meistrid
ikka Tartumaalt!
Kaupo Kütt
Tabiver e R a hva sp or d i k lubi
maadlejad käisid rammu katsumas
J õ g e v a m a a l a h t i s t e l M e i s t r ivõistlustel, mis toimusid 31. jaanuaril.
JÕGEVAMAA MEISTRITEKS KROONITI:

Marten Serojev (U8) -35 kg, Alina
Lageda (U8) -30 kg, Emily Neemsalu
(U10) -35+ kg, Viktoria Kovbasnjuk
(U12) 45+ kg, Riho Reinesberg (U8) +35 kg.
II JA III KOHTI KOGUSID:

Elis Maarja Aardevälja, Maksim
Simonidze, Romet Metsaste, Mattias
Täpsi.
Lisaks võistlusvaimu ning julgust
Tabivere poole pealt ka Henri Kahar,
Mihkel Täpsi ja Kätlin Mölder, kes
selle korral medalikohtadele ei jõudnud.

Medalisaak Eesti
Meistrivõistlustelt!
Pühapäeval 3. veebruaril sõitsime
nelja lapsega laste Sumomaadluse
Meistrivõistlustele Läänemaale, Risti
Põhikooli. Seal olid vastased teise
tasemega, kuid Tabivere lapsed näitasid
välja sitkust ja visadust! Seekord
kogusime kokku kuus medalit: Elis
MaarjaAardevälja-36kgIIkoht,Viktoria
Kovbasnjuk 55+ kg II koht ja absoluutkaalus III koht, Maksim Simonidze
45+ kg III koht ja absoluutkaalus III
koht, Alina Lageda -30 kg II koht.

Viktoria Kovbasnjuk, Maksim Simonidze,
Alina Lageda, Elis Maarja Aardevälja ja
treener Kaupo Kütt

Hüppajate päeval Tabiveres võisteldi kõrgushüppes
Toomas Rosenberg
18. jaanuaril korraldas Tabivere
Rahvaspordiklubi Tabivere Põhikooli võimlas traditsioonilise noorte hüppajate päeva. Võisteldi poiste
ja tütarlaste U12, U14 ja U16 vanuseklassi kõrgushüppes, kus osales
kokku 30 hüppajat Lähtelt, Jõgevalt
ja Tabiverest.
Hüppajate päeva parima tulemuse
saavutas Karmen Bruus, kes õpib Lähte

Ühisgümnaasiumis ja harjutab Tartu
Valla Spordikooli treeningrühmas
treener Kersti Viru juhendamisel.
14-aastane tütarlaps võitis U16 vanuseklassi kõrgushüppe tulemusega 1,70
m ja parandas oma möödunud hooaja
parimat tulemust 13 cm võrra. Sama
vanuseklassi poiste kõrgushüppe võitis
Tabivere Põhikooli õpilane Markos
Serojev 1,65 m-ga. U12 vanuseklassi

kõrgushüppes saavutas tütarlastest
esikoha Brigitta Lipp Tabivere Põhikoolist 1,15 m-ga ning poistest Henri
Lehtmaa Jõgeva Põhikoolist 1,20 m-ga.
U14 vanuseklassi tütarlastest hüppas
kõige kõrgemale Katriin Palm Jõgeva
Põhikoolist, kes ületas lati kõrgusel
1,45 m ning poistest oli parim hüppaja
Tanel Roots Tabivere Põhikoolist, kes
ületas kõrguse 1,25 m.
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Tabivere piirkonna XIV talimängude
I etapp
Tekst ja fotod: Toomas Rosenberg
Tabivere piirkonna XIV talimängud juhatati sisse I etapi võistlustega 26. jaanuaril Tabivere Põhikoolis.
Talimängud avas Tartu valla vallavanem Jarno Laur, kes ka ise nooleviskes vallavalitsuse võistkonnas
kaasa lõi. I etapi võistlusalad olid
sisekergejõustik, kabe ja noolevise.
Uustulnukana liitus meie talimängudega ka Laeva küla võistkond.
Kergejõustikus võistlesid noored
5–8-, 9–11- ja 12–15-aastaste vanuseklassi ringijooksus, paigalt kaugus
hüppes, kõige nooremad Fortex viskevahendi viskes ja vanemad topispallitõukes.
5–8-aastaste poiste ringijooksu ja
paigalt kaugushüppe võitis Egert Uzgridis
Laeva küla võistkonnast ning Fortex
viskevahendi viske Elar Nigula MaarjaMagdaleena Põhikooli võistkonnast.
Sama vanuseklassi tütarlastest saavutas
kaks alavõitu Anna-Jette Hannus ning
ringijooksu võitis Diana Tõnsing,
mõlemad Laeva küla võistkonnast.
9–11-aastaste kõik kolm ala võitis
poistest Kaur Raudsepp vallavalitsuse
võist kon na st n i ng tüt a rla stest
Viktoria Kovbasnjuk Tabivere aleviku
võistkonnast.
12–15-aastaste poiste vanuseklassi
ringijooksus ja pa iga lt kaugushüppes oli parim Tauri Lill vallavolikogu võistkonnast ja topispallitõukes
Artur Kaasik MTÜ Loomemõisa võistkonnast. Sama vanuseklassi tütarlaste
kaks alavõitu saavutas Heleri Lipp
ning ringijooksus oli väledaim Meryll
Kulamaa, mõlemad Koogi küla võistkonnast.
Meeste klotsijooksus oli kiireim
Raido Raudsepp OÜ Äksi Puhkemaja
võistkonnast, pikima hüppe tegi hoota
kaugushüppes Tanel Kersna Tabivere
aleviku võistkonnast ning topispalli
tõukas kõige kaugemale Tarmo Vassil
Tabivere Põhikooli võistkonnast.
Naisvõistlejatest võitis kaks alavõitu
Triinu Aaviku ja klotsijooksus oli teistest
kiirem Mari Kipri, mõlemad Tabivere
Põhikooli võistkonnast.
Meesveteranidest oli kolmel alal
parim Rein Jõeveer Tabivere Põhikooli
võistkonnast.
Naisveteranide klotsijooksu võitis
Kairit Vassil Tabivere Põhikooli võistkonnast, paigalt kaugushüppe Janika

Vallavanem Jarno Laur avab võistlused

Tütarlapsed topispalli tõukel

Lill vallavolikogu võistkonnast ning
topispallitõuke Eneli Kaasik MTÜ
Loomemõisa võistkonnast.
Võistkondlikus arvestuses olid kergejõustikus kolm paremat võistkonda
Laeva küla, Tabivere Põhikool ning
MTÜ Loomemõis.
Kabes osales seitse mees- ja 10 naismängijat. Meestest võitis esikoha Kaarel
Ots Koogi küla võistkonnast, teise
koha saavutas Mati Viira MaarjaMagdaleena küla võistkonnast ning
kolmanda koha Ago Vooremäe Laeva
küla võistkonnast. Naistest oli parim
Taimi Pihelpuu Koogi küla võistkonnast, talle järgnesid Ene Jõeveer
Tabivere Põhikool võistkonnast ning
Eneli Kaasik MTÜ Loomemõisa võistkonnast. Võistkondlikult oli kabes
kolm paremat võistkonda MaarjaMagdaleena ja Koogi küla ning Tabivere
Põhikool.
Nooleviskes võitis individuaalselt
esikoha meestest Priit Raudsepp OÜ
Äksi Puhkemaja võistkonnast 42 silmaga,
teise koha saavutas Tarmo Raudsepp
vallavalitsuse võistkonnast 40 silmaga

ning kolmanda koha Tanel Kersna
Tabivere aleviku võistkonnast 40 silmaga.
Naistest võitis esikoha Mari Kipri 37
silmaga, teise koha saavutas Piret
Siivelt 35 silmaga, mõlemad Tabivere
Põhikooli võistkonnast. Kolmas oli
Klaudia Kaasik MTÜ Loomemõisa
võistkonnast 34 silmaga. Võistkondlikult
olid nooleviskes täpseimad Tabivere
Põhikooli võistkond koosseisus Rein
Jõeveer, Tarvo Vassil, Mari Kipri, Piret
Siivelt ja Maarika Vällik. Teise koha
saavutasid MTÜ Juula Küla Heaks ja
kolmanda koha MTÜ Loomemõisa
võistkonna täpsuskütid.
Pärast I etapil võisteldud kolme
spordiala asus talimänge juhtima
Tabivere Põhikooli võistkond 40
punktiga. Teist-kolmandat kohta
jagasid võistluste uustulnuk Laeva
küla ja MTÜ Loomemõisa võistkonnad
võrdselt 35 punktiga. Järgnesid MaarjaMagdaleena küla võistkond 32, MTÜ
Juula Küla Heaks 31 ja Tabivere aleviku võistkond 26 punktiga, teistel oli
punkte vähem. Kokku osales esimesel
etapil 14 võistkonda ja 90 võistlejat.

TEATED / KUHU MINNA
ÜÜR
3 lapsega pere soovib lühiajaliselt
üürida vähemalt 2-toalist korterit
kas Kõrveküla, Vesneri, Vedu, Vasula, Aovere, Haava, Tammistu või Äksi
piirkonda. Üüriperiood hakkaks mai
keskelt 2019 ja kestaks kuu aega.
Tel.:55674987.
TEENUSED
Õunapuude lõikus. Tel.: 53942369.
TÖÖ
Hooajatööline aiandisse
Töö kirjeldus: kõik tööd lillekasvatuse aiandis, lillede hooldamine ja
pakkimine (lillede istutamine, lillede
kastmine, lillede rohimine, kasvuhoonete korrashoid, lillekastide
tõstmine ja vedamine, redeliga lilleamplite alla võtmine, kaubaauto
pakkimine).
Nõudmised kandidaadile: soov töötada
aiandis, eelnev vastav töökogemus, tööpäevad on vajadusel ka laupäeval ja pühapäeval, töö eeldab head füüsilist vormi.
Asukoht: Tartu vald, Vesneri küla
Kontakt: Alo Solba, tel.: 50 92 279,
europlantest@gmail.com
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Hea tööotsija!

Kui oled tööturult eemal olnud 12 kuud või
kauem (või töötanud viimase aasta jooksul vaid
paar kuud) ja hetkel ei õpi, siis tule osalema
TASUTA praktilisel KOOLITUSEL

Hea tööotsija!

„Samm tööellu – minu võimalused
ja valikud“

Kui oled
tööturult
eemal
olnud 12jakuud või kauem (või töötanud viimase aasta jooksul vaid paar kuud) ja
kus saad teada
rohkem
enda
võimaluste
hetkel
ei õpi,
siis tule osalema TASUTA praktilisel KOOLITUSEL
tööturu kohta ning julgust teha
häid
valikuid.
Koolituse (kokku 130 tundi) osad on:

„Samm tööellu – minu võimalused ja valikud“

1. Eneseanalüüs ja ettevalmistus
tööotsinguks
kus saad teada rohkem enda võimaluste ja tööturu kohta ning julgust teha häid valikuid. Koolituse
2. Töövestlus
(kokku 130 tundi) osad on:
3. Isiklik tööõnne
valem
1. Eneseanalüüs
ja ettevalmistus tööotsinguks
4. Tööõigus
2. Töövestlus
5. Arvuti tööotsingul
3. Isiklik tööõnne valem
6. Tööklubi
4. Tööõigus
Võimalus on minna
erialasele kursusele ja
saada tasuta karjääri-,
ja
5. Arvutipsühholoogilist
tööotsingul
võlanõustamist ning osaleda tööpraktikal.
6. Tööklubi
T r a n s p or d i k u lud
komp en s e er it a k s e ,

ontoitlustamine
minna erialasele
koolitusel Võimalus
on tasuta
ja kursusele
vajadu- ja saada tasuta karjääri-, psühholoogilist ja võlanõustamist ning
Tanel Kindsigo
fotonäitus
sel lapsehoid.
osaleda tööpraktikal. Transpordikulud kompenseeritakse,
koolitusel on tasuta
toitlustamine ja vajadusel
lapsehoid.
Jääaja Keskuses 4. veebruarist
INFOTUND
koolituse kohta 06.03.2019

kuni mai lõpuni

kell 12.00!

INFOTUND

koolituse
kohta
06.03.2019 kell 12.00!
Vajalik on REGISTREERUMINE
enne
infotundi: 52 654 88 või ingrid.purje@jmk.ee
Vajalik
on
REGISTREERUMINE
enne
52 654 88 või ingrid.purje@jmk.ee
Asukoht: Tartus Lutsu 3 (Jaani kiriku lähistel) infotundi:
Asukoht: Tartus Lutsu 3 (Jaani kiriku lähistel)Näitusele on kokku pandud valik
Tegevused toimuvad Euroopa Sotsiaalfondi ja
Tartu
vallas pildistatud
Tartu Vallavalitsuse
toel.
VEDUEuroopa
RAAMATUKOGU
KUTSUB
KEVADREISILE
Tegevused
toimuvad
Sotsiaalfondi
ja Tartu
Vallavalitsuse toel
RIIGA
25.-26.05.2019
Hind: 78 €

fotodest,
mis on tehtud nii päeval kui ka
öösel, nii maa peal kui õhus!
Näitusele sissepääs tasuta!

VEDU RAAMATUKOGU KUTSUB KEVADREISILE RIIGA!
25.-26.05.2019, hind: 78€
1. päev: Babite rododendronite park-12ha alal üle 370ne liigi erinevaid
rododendroneid; Lõuna Riia vanalinnas ( bistroos); Riia vanalinna ekskursioon; Kosmeetikafirma "Dzintarsi" esinduskaupluse külastus ; Sõit hotelli.
Ööbimine ***hotellis (2-kohal. toad).
2. päev: Hommikusöök hotellis; Juugendstiilis kvartal
ja juugendajastu muuseumi külastus( vene k.giid);
VEDU RAAMATUKOGU KUTSUB KEVADREISILE
Riia loomaaed; Sisseostude peatus kaubanduskeskuses.
RIIGA
Hinna sees: bussisõit, giid-reisisaatja teenus, programmis
25.-26.05.2019
toodud külastuskohtade pääsmed, muuseumigiid, majutus,
Hind: 78 €
hommikusöök.
Lisakulu: 2 lõunat+1 õhtusöök omal kulul, tervisekindlustus. 1. päev
Buss väljub lisaks Vedule eelneval kokkuleppel veel: Äksist,
Babite rododendronite park-12ha alal üle 370ne liigi erinevaid
rododendroneid.
Aoverest, Kõrvekülast ja Tartust Vanemuise parklast.
Lõuna Riia vanalinnas ( bistroos)
INFO ja registreerimine: tel.: 7 497 923 või 55 19 676
Reisikorraldajad: Flakker OÜ + giid-reisisaatja Inga Loimet
ja Vedu raamatukogu.

Rahvusliku motiiviga riided ja UUED
MAGEVEEPÄRLITEST NING VÄÄRISKIVIDEST DISAINEHTED
ALLAHINDLUSEGA -20% kuni -50%
Lisaks bambusretuusid, värvilised sukkpüksid ja stretšpüksid
1. päev

21. veebruaril
Maarja-Magdaleena Rahvamajas kell 11.00 – 12.00
Lähte Ühisraamatukogus kell 13.00 – 14.00
Laeva Kultuurimajas 17.00 – 18.00
www.ethel.ee; FB - Ethel Design

Babite rododendronite park-12ha alal üle 370ne liigi erinevaid
rododendroneid.
Lõuna Riia vanalinnas ( bistroos)

KUHU MINNA
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TABIVERE MUUSEUM

Eesti Vabariigi 101.
sünnipäevale pühendatud

Kontsert-aktus
24. veebruaril kell 13.00
Laeva Kultuurimajas
Kavas
Sünnipäevakõned
Meesansambel "Mehed mandrilt"
Kadri Savva-Tatrik
Kohvi- ja suupistelaud

Reedel, 8. märtsil

algusega kell 20.00
Laeva Kultuurimajas

Naistepäeva pidu
Õhtut sisustab
Raul Kivi

Pilet
7.Avatud kohvik
Laudade broneerimine ja piletite väljaost kuni 01.03.2019
Lisainfo kultuur@laeva.ee või 53482100
Pidu lõpeb kell 03.00

TAGAKÜLG
Aret, Maarika,Kevin ja Jaanika
Aastaid ei kinni püüa,
aastaid ei tagasi hüüa.
Aastad las lennates minna,
omaltpoolt meeldiv kinni püüa.

Õnnitleme!

Külliki, Kristiina, Helve, Enn!
Helgust teie hinge,
päikest teie päeva,
naeratust teie näole!
Palju, palju õnne!
Maarja-Magdaleena Maarahva Selts

Palju õnne pisipõnni
sünni puhul!
26.12.18
28.12.18
28.12.18
02.01.19
03.01.19
03.01.19
03.01.19
06.01.19
06.01.19
06.01.19
07.0 1.19
24.01.19

Meie hulgast lahkunud
HEINO NARGLA
JAAN TOOTSI
AINO TOOTSI
MAIRE KUUSK
LEMMI TALERMAN
VALDEKO SIIM
LINDA VAHERMETS
PEETER RAMM
MAHTA NÕULIK
ANATOLY KOTLOV
KIIRA KAHRO

VEEBRUAR - MÄRTS 2019

veebr. -mai TANEL KINDSIGO FOTONÄITUS Jääaja Keskuses. Näitusele

MTÜ Juula Küla Heaks

AUMA RUSSKI
MARSELL BEKKER
KARL MATTIAS SAAREPUU
LIIS MARII PAJU
KASPAR JUHASTE
THEODOR KILTER
RASMUS HEINLO
STEFAN KASE
MATTIAS TSOPP
JUHANSON MIA-ELEEN
DEREK PRIGO
ARKO RAUDNAGEL

TARTU VALLA
KULTUURIKALENDER

1 9. 1 2 . 1 8
2 7.12 .18
2 7.12 .18
05.01.19
07.0 1.19
11.01.19
1 5 . 0 1 .1 9
22 .01.19
22 .01.19
26.01.19
28.01.19

Jaa nua r ist 2019. ava ldat a k se
Kuukirjas eelmisel kuul valda
sündinud ja meie seast lahkunute
andmeid. Kui sa ei soovi, et sinu
lähedase infot avaldatakse, palun
võta ühendust toimetusega.

sissepääs tasuta!
EESTI VAVABRIIGI 101. SÜNNIPÄEVA TÄHISTAMINE

22. veebr.
kell 19.00 Tabivere rahvamajas. Esinevad Maarja-Magdaleena segakoor,
23. veebr.
kell 10.00
23. veebr.
kell 14.00
23. veebr.
kell 14.00
24. veebr.
kell 10.00
24. veebr.
12.00-15.00
24. veebr.
kell 13.00
25. veebr.
kell 17.00
25. veebr.
kell 18.30
25. veebr.3. märts
26. veebr.
kell 19.00
3. ja 10.03
kell 15.00
4. märts
kell 10.00
5. märts
kell 18.00
8. märts
kell 19.00
8. märts
kell 20.00
8. märts
kell 20.00
9. märts
kell 20.00
10. märts
kell 10.45
15. märts
kell 12.30
17. märts
kell 17.00
23. märts
kell 10.00
23. märts
kell 10.00
23. märts
kell 19.00

naisansambel Tormilind, meesansambel Mehed Mandrilt ja
Tabivere Huvikooli õpilased. Sissepääs TASUTA!

TABIVERE PIIRKONNA XIV TALIMÄNGUDE III ETAPP

Tabivere Põhikoolis. Alad: Suusatamine, mälumäng.
"TÕDE JA ÕIGUS" Laeva kultuurimajas. Pilet 5€/õpilane 3.50€,
Kohapeal müügil popcorn.

POOLVÄÄRISKIVIDEST EHETE TEGEMINE Õhina õpitoas.
Osavõtt 12.- (Lisandub kohapeal valitud poolvääriskivide hind).

Kõrveküla Maanaisete Selts Miina VABARIIGI AASTAPÄEVA
MATK Kõrveküla lasteaed Päikeseratas parklast.
TABIVERE MUUSEUMIS Eesti Vabariigi aastapäeva tähista-

mine. Kaitseliidu küberkaitseüksuse tutvustus jpm huvitavat.

EESTI VABARIIGI 101. SÜNNIPÄEVALE PÜHENDATUD
KONTSERT-AKTUS Laeva kultuurimajas.
"MAADEAVASTAJA PULKSON" Laeva noortekeskuses.
Pilet 5€/õpilane 3.50€, kohapeal müügil popcorn, auhinnad.
MAALITUND "VÄRVID MEIE ÜMBER" Õhina õpitoas.
VAHEAEG TABIVERE NOORTEKESKUSES. Avatud uisuväli,

võimalik ehitada lumelinna miniarena ümbruses, töötoad, 26.02
kell 19 kino (tasuline), 27.02 külas virtuaalreaalsus, 1.03 koolitus
"Digiturvalisus" Juulal jpm toredat.
Tabivere Rahvamajas KINO TÕDE JA ÕIGUS.
Pilet 5€. Sooduspilet 3.50€
ERITOITUMINE Juulamõisas. Ootame Sind sisenema koos
meiega eritoitumise põnevasse maailma. Osalustasu 15 €
EESTI RAHVAPÄRIMUSE KOOLI RAHVAKALENDRI PROGRAMMID ”VASTEL VALGE POISIKENE...” Laeva kultuurimajas.
Kogu pere VASTLATRALL Tabivere Rahvamajas. Vastlakombed, võistlused, auhinnad, vastlasupp, rahvamuusika.
NAISTEPÄEVA KONTSERT Tabivere Rahvamajas. Esineb
Mehed Mandrilt. Avatud kohvik. Sissepääs TASUTA.
NAISTEPÄEVA PIDU Laeva kultuurimajas. Õhtut sisustab Raul
Kivi. Pilet 7€, avatud kohvik. Info kultuur@laeva.ee või tel.: 53482100
NAISTEPÄEVAPIDU "AINULT ROOSE SUL TOON..." MaarjaMagdaleena rahvamajas. Tantsuks mängib PRIVIL. Piletid 5€
välja osta 6. märtsiks. Samal õhtul 7€. Info tel.: 5205906
NAISTEPÄEVA PIDU Tabivere Rahvamajas. Õhtut juhib Arlet
Palmiste. Meeste show naistele. Ansambel S.E.K.S. Avatud
kohvik. Pilet kuni 8. märtsini 7€, samal päeval 9€.
KEVADSEMINAR 2019 Jääaja Keskuses. EVS-i Kevadseminari
teemaks on oftalmoloogia ning infektsioonhaigused.
EMAKEELE PÄEVA TÄHISTAMINE Lähte Ühisraamatukogus.
Külas Margus Konnula (Contra).
TAMMSAARE TEATRI etendus SEKSTETT A LA CARTE
Tabivere Rahvamajas. Pilet 10€, sooduspilet 8€.
LAADAPÄEV Tabivere Rahvamajas. Müüjate registreerimine
tel.: 5044479.
KEVADINE MALETURNIIR Maarja-Magdaleena rahvamajas.
Info ja registreerimine tel.: 5206705.
KARIKASARI KÕIK LIIKUMA TÄNUÕHTU Maarja-Magdaleena
Rahvamajas. Kell 20 Tantsuõhtu kõigile! Pilet 5€.

