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Euroopa Parlamendi valimine 26. mail 2019
Tartumaa
Tartumaal on 10. aprilli seisuga 109 741 hääleõiguslikku valijat.
Tartumaa valimisjaoskonnad:

Peipsiääre vald
6 jaoskonda

Tartu vald
7 jaoskonda

Luunja vald
1 jaoskond

Tartu linn
10 jaoskonda

Kastre vald
3 jaoskonda

Elva vald
6 jaoskonda

Kambja vald
5 jaoskonda

Nõo vald
3 jaoskonda

Pea meeles!
1. Üle-Eesti on 1 ringkond, mis tähendab, et valiku saab langetada kõikide kandidaatide seast.
2. Eesti valib Euroopa Parlamenti 7 saadikut.
3. Hääletada saavad Eesti kodanikud ja teiste Euroopa Liidu riikide kodanikud. Igal inimesel on üks hääl!

Euroopa Parlamendi valimise ajad Eestis
20.–22. mai

16.–19. mai

16.

MAI

17

18

26. mai

eelhääletamine
kõigis jaoskondades

eelhääletamine
maakonnakeskustes

19.

MAI

20.

MAI

22.

21

MAI

valimispäev

23

24

25

26.
MAI

16.–22. mai elektrooniline hääletamine

Kuidas selgub, kes pääseb Euroopa Parlamenti?
Mandaadid jaotatakse üleriigiliselt d’Hondti meetodil.
Erakonnale arvutatakse
võrdlusarvud (erakonna
häälte arv/1, erakonna
häälte arv/2 jne).

Võrreldakse
erakondade ja
üksikkandidaatide
võrdlusarve.

LK 4-5

Seitse mandaati
saavad erakonnad või
üksikkandidaadid, kellel on
suuremad võrdlusarvud.

Erakonnasiseselt
saavad mandaadi
enim hääli kogunud
kandidaadid.

Euroopa Parlamendi
2019. aasta valimised

Lisainfo:

www.valimised.ee • valimised.rahvastikuregister.ee
https://www.seekordlahenvalima.eu/ • http://www.europarl.europa.eu/estonia

LK 9
XXVII laulu- ja XX
tantsupeo „Tule tulemine“

LK 10-11
LK 6-7

Tartu valla
laulupärlike 2019

Avastamist väärt
Piirissaar
Haldusreformi järel sai uue tekkinud Tartu valla üheks osaks 7,5 km²
pindalaga Piirissaar. Aprillis alustas seal tööd saarevaht Toomas

Lindjärv (51). Varsemalt eraldiseisva vallana tegutsenud saare
haldamisse on see toonud mitmeidki
muudatusi.

LK 16
Kristjan Rosenberg oli
rahvusvahelisel kergejõustiku
mitmevõistluse miitingul edukas
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põnevusega, et mõlema raamatuga
lähemalt tutvust teha.
Juunis on Tabiveres peatumas
Soomusrong nr 7 "Wabadus". Kindlasti
tasub seda uudistama minna!
Suureks sündmuseks juunis on
XXVII laulu- ja XX tantsupeo „Tule tulemine“. Selle teekond saab alguse 1. juunil
ja kestab kuni 4. juulini, mil tuli liigub
paljudes kohtades üle Eesti. Tartu
vallas viibib ta 20.-21. juunini, jõudes esimesena Piirissaarde ja viimasena, enne
kui tuli antakse üle Tartu linnale, süüdatakse sellega Tartu valla jaanituli
Vasulas.

On tore teada, et meie piirkonnast
on kohalike inimeste eestvedamisel
valminud lausa kaks põnevat raamatut. Mai Kuukirja leheküljelt 9 võib
lugeda, et Tiia Pärtelpoja eestvedamisel on valmis saanud ja trükitud
raamat „Maarja-Magdaleena piirkond
läbi aegade”. Teine raamat on MTÜ
Loomemõisa koostatud e-raamat Vooremaa pä r i musraa mat , m is
lubaduste kohaselt on tulevikus loetav
veebilehel loomemois.ee. Täpsemalt
Kuukirja leheküljel 12. Ootan juba

Kuukirja ilmumisest suvekuudel

Olen pikemat aega murdnud pead
põletava küsimusega - mis kuul
puhata ja jätta Kuukiri ilmumata.
Eelnevatel aastatel on selleks olnud
juuli. Kuna aga koolide lõpetajate pildid peaksid mõnes numbris kindlasti
kajastatud saama ja juuni numbrisse
need ei jõua, jääb vaid üle panna nad
juulisse. Seega Kuukiri ei ilmu augustis.
Sellega seoses palun kõiki kaaskirjade ja kuulutuste jm olulise info edastajaid saata vajalik info augusti ja
septembri sündmustest 3. juuliks!

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
 Kui sul on õnnestunud jäädvustada ilus foto Tartu
vallas, saada see toimetusele!
 Kutsun üles kõiki valla elanikke teavitama toimetust,
kui Kuukiri sinu postkasti ei jõua.
 Toimetus ootab vihjeid ettevõtlikest inimestest ja
nende ettevõtmistest, et nendest üks tore lugu
kirjutada!
 Järgmises Kuukirjas avaldatavaid kaaskirju ja
reklaame ootan 3. juunini.
 Jälgi Kuukirja tegemisi ka Facebookis:
Tartu Valla Kuukiri

Olen teinud algust 1997. aasta
Kuukirjade sisse skänneerimisega, et
need issuu lehele üles laadida. Kahjuks aga ei olnud raamatukogus enam
alles esimest Kuukirja nimbrit, mis
ilmus detsembris 1996. Seega, hea
Tartu valla elanik, kui sul peaks olema
1. Kuukirja number olemas, palun
sellest mulle märku anda. Sooviksin
seda korraks laenata ja siis tagastada.
Katrin Sisask
Tartu Valla Kuukirja toimetaja
Eelmise kuul vallalehes ilmunud
artiklis Segakoor Rõõmusõõmu 5-nda
sünnipäeva kontserdist ja varasematest projektides osalemistest jäi välja
väga oluline fakt: EV 100 juubeliürituste raames Eesti esindusreisil
Austraaliasse osales lisaks Segakoor
Rõõmusõõmu ning tantsuansamblitega Tarbatu ja Sõprus ka Tartu
valla esinduskollektiiv - Väägvere
Külakapell Ülle Kooli juhendamisel ning neil oli selles projektis kandev
muusikaline roll. Autor vabandab
osalenud muusikute ees.

Tartu Vallavalitsus
Haava tn 6, Kõrveküla alevik, Tartu vald, 60512 Tartu
maakond.
Tel. 733 7750, e-post tartuvald@tartuvald.ee.
Tabivere teeninduspunkt
Tuuliku 11, Tabivere alevik, Tartu vald, 49127, Tartu
maakond.
Tel. 7766941, e-post tabivere@tartuvald.ee.
Laeva teeninduspunkt
Väänikvere tee 8, Laeva küla, Tartu vald, 60608
Tartu maakond.
Tel. 730 1791, 5302 6608, 505 7340,
e-post laeva@tartuvald.ee.
Piirissaare teeninduspunkt
Tooni küla, Tartu vald, 62603 Tartu maakond.
Tel. 742 3633, 5328 5199, e-post vald@piirissaare.ee.
Alates 01.05.2019 on Tartu Vallavalitsuse ja teeninduspunktide lahtiolekuajad järgmised:
Lahtiolekuajad:
E, K, N 08.00-16.30
T 8.00-18.00
R 8.00-15.00
Lõuna 12.00-12.30
Vastuvõtuajad:
T 8.00-12.00 ja 12.30-18.00
R 8.00-12.00
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Kokkuvõte vallavolikogu istungist
25.04.2019
Kokkuvõtte istungist tegi Katrin Sisask
Vallavolikogu istung toimus
25.04.2019 Kõrvekülas. Istungist
võttis osa 23 volikogu liiget, puudus
2 volikogu liiget (Mart Toots ja
Varmo Veski). Istungit juhatas volikogu esimees Üllar Loks. Käsitlemisele tuli 14 päevapunkti.
22 volikogu liikme poolt häälega
otsustati päevakorrast välja jätta
punkt 10 „Vallavara omandamine“
(Lähte NK), kuna puudub vallavara
hindamise akt.
1. Kaasava eelarve ülevaade ja soovitused
Kristina Reinsalu andis ülevaate
Tartu valla kaasavast eelarvest ja
soovitustest. Välja on toodud kümme
soovitust, mis kõik on rakendatavad.
Volikogu võttis info teadmiseks.
2. Üldplaneeringu ülevaatus
23 volikogu liikme poolt häälega
võeti vastu otsus nr 44 „Üldplaneeringu
ülevaatus”.
3. Tila küla territooriumile jääva
Jõhv i-Ta r tu-Va l ga maa nt ee ja
Murisoo peakraavi vahelise ala
detailplaneeringu koostamise lõpetamine				
23 volikogu liikme poolt häälega
võeti vastu otsus nr 45 „Tila küla
territooriumile jääva Jõhvi-Tartu-Valga
maantee ja Murisoo peakraavi vahelise ala detailplaneeringu koostamise
lõpetamine”.
4. Tartu Valla Spordikooli põhimäärus
Jurist Tõnu Vesi ja Tartu Valla
Spordikooli direktor Rein Lellep
tutvustavad eelnõud. Janika Lill,
Aivar Soop, Margus Pärsik, Elle
Kaljurand ja Martin Pedak küsisid
täpsustavaid küsimusi, millele vastavad Rein Lellep ja vallavanem Jarno
Laur.
23 volikogu liikme poolt häälega
võeti vastu määrus nr 10 „Tartu Valla
Spordikooli põhimäärus”, koos täiendusega § 19 lg 5.
5. Korteriühistute toetamise kord
Aivar Soop ja Anneli Kumar küsisid
täpsustavaid küsimusi, millele vastas

Tartu valla Keskkonnaspetsialist Kadi
Kukk. 23 volikogu liikme poolt häälega
võeti vastu määrus nr 11 „Korteriühistute toetamise kord”.
6. Projekti „Puuetega inimeste eluaseme füüsiline kohandamine" toetuse määramise kord
23 volikogu liikme poolt häälega
võeti vastu määrus nr 12 „Projekti
„Puuetega inimeste eluaseme füüsiline
kohandamine" toetuse määramise
kord”.
7. AS Emajõe Veevärk aktsionäride
lepingu ja põhikirja uue redaktsiooni
heakskiitmine
Arengukomisjonis käis Emajõe
Veevärgi esindaja kohapeal ning andis
infot lepingu ja põhikirja kohta.
Komisjon võttis info teadmiseks kuna
ei saanud panna hääletusele lepingu
ja põhikirja uut versiooni, sest komisjoni liikmed ei olnud sellega eelnevalt
tutvuda saanud.
Volikogu võttis vastu otsuse nr 46
„AS Emajõe Veevärk aktsionäride
lepingu ja põhikirja uue redaktsiooni
heakskiitmine” 19 volikogu liikme
poolt häälega, vastu oli 0 ja erapooletuks jäi 4 volikogu liiget.
8. Isikliku kasutusõiguse seadmine
(Pükste vkt 11)
23 volikogu liikme poolt häälega
võeti vastu otsus nr 47 „Isikliku kasutusõiguse seadmine”.
9 . Va l l av a r a o t s u s t u s k o r r a s
võõrandmaine (Koogi küla, Kase 8)
23 volikogu liikme poolt häälega
võeti vastu otsus nr 48 „Vallavara
otsustuskorras võõrandmaine”.
10. Vallavara omandamine ja otsustuskorras võõrandamine (Erala)
Punkti arutamise ajaks lahkuvad
istungilt Elle Kaljurand, Martin Pedak
ja Aigar Lepp. 19 volikogu liikme poolt,
mitte ühegi vastu ja 1 erapooletu
häälega võeti vastu otsus nr 49 „Vallavara omandamine ja otsustuskorras
võõrandamine”.

Istungilt lahkub Sirje Simmo.
11. Kinnisasja koormamine hoonestusõigusega (Piirissaare palvemaja)
22 volikogu liikme poolt häälega
võeti vastu otsus nr 50 „Kinnisasja
koormamine hoonestusõigusega”,
koos muudatusega punktis 1.4 hoonestusõigusega koormatakse
kinnistu 877,42 m2 ulatuses vastavalt
otsuse lisas olevale kaardile.
Istungilt lahkub Teet Lill.
12. Vallavara kasutusse andmine
(Piirissaare sibulamaad)
Kuna majanduskomisjon ja arengukomisjon ei toeta otsuse selliselt
vastuvõtmist, otsustatakse 20 volikogu
liikme poolt häälega otsust mitte vastu
võtta, vaid sellega edasi tegeleda.
13. Euroopa Parlamendi jaoskonnakomisjonide moodustamine
Elle Kaljurand, Anneli Kumar ja
Külli Suvi ning Arvi Lossmann ei osale
hääletusel. 17 volikogu liikme poolt
häälega võeti vastu otsus nr 51 „Euroopa
Parlamendi jaoskonnakomisjonide
moodustamine”.
14. Informatsioon. Kohapeal algatatud küsimused. Vaba arutelu.
- maja ndusl i ke huv ide dek laratsioonide esitamine;
- koostöökokkuleppe sõlmimine
29. aprill 2019 - Tartu Euroopa
kultuuripealinnaks 2024;
- eelarve I kvartali täitmine;
- Kõrveküla Põhikooli ehitus;
- SA Saadjärve rahaline seis;
A ivar Soop andis ülevaate SA
Saadjärve kontode seisudest selle
aasta alguse seisuga ning teostatud
tehingutest olemasolevate vahenditega.

Volikogu istung on reaalajas jälgitav
VOLISe keskkonnas.
Volikogu istungite materjalid on
avalikult kättesaadavad veebis:
tartuvald.ee/et/volikogu-istungite
-materjalis
Järgmine Volikogu istung toimub
23.05.2019 vallamaja volikogu saalis.
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Euroopa Parlamendi 2019. aasta valimised
Valimisjaoskonnad 2019. aasta Euroopa Parlamendi valimistel
Info: Tartu Vallavalitsus, Riigi valimisteenistus, valimised.ee
Hääletusruumide asukohad ning
valimisjaoskondade teeninduspiirkonnad 2019. aasta Euroopa
Parlamendi valimistel on Tartu
vallas järgmised.
Valimisjaoskonna nr 1 hääletusruum asub vallamajas Kõrveküla alevikus aadressil Haava tn 6. Jaoskonda
kuuluvad Kõrveküla alevik; Aovere,
Arupää, Haava, Kükitaja, Lombi,
Möllatsi, Taabri, Tammistu, Tila
(v.a valimisjaoskonna nr 4 piirkonda
jäävad kinnistud), Vesneri, Viidike,
Vilussaare, Väägvere, Igavere, Jõusa,
Kikivere, Kobratu, Nigula; Soeküla,
Toolamaa ja Vedu küla ning Piirissaarel
asuvad Piiri, Saare ja Tooni küla.
Valimisjaoskonna nr 2 hääletusruum asub Lähte Ühisraamatukogus Lä hte a lev ikus aadressil
Õpetaja tn 8/2. Jaoskonda kuuluvad
Lähte ja Vasula alevik; Erala, Kastli,
Kärkna, La mmiku, Maramaa,
Metsa nu k a, Nõela, P upa stvere,
Sojamaa, Sootaga, Võibla ja Õvi küla.
Valimisjaoskonna nr 3 hääletusruum asub Äksi Raamatukogus Äksi
alevikus aadressil Saadjärve tn 22.
Jaoskonda kuuluvad Äksi alevik;
Kukulinna, Puhtaleiva, Saadjärve,
Salu ja Soitsjärve küla.
Valimisjaoskonna nr 4 hääletusruum asub Raadi Lastehoiu ruumides aadressil Tila küla, Pärna allee
8. Jaoskonda kuulub Vahi alevik.
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,
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.
Valimisjaoskonna nr 5 hääletusruumi asukoht on võrreldes märtsikuus toimunud Riigikogu valimistega
muutunud. Hääletusruum asub vallavalitsuse Laeva teeninduspunktis
(endine vallamaja) Laeva külas aadressil

Väänikvere tee 8. Jaoskonda kuuluvad
Kämara, Kärevere, Laeva, Siniküla,
Valmaotsa ja Väänikvere küla.

Õvanurme, Valgma, Tormi, Voldi,
Sepa, Kõduküla, Koogi, Kõnnujõe ja
Sortsi küla.

Valimisjaoskonna nr 6 hääletusruum asub Tabivere alevikus aadressil Tuuliku tn 11 vallavalitsuse
teeninduspunkti istungite ruumis.
Jaoskonda kuuluvad Tabivere alevik;
Elistvere, Juula, Kärksi, Raigastvere,

Valimisjaoskonna nr 7 hääletusr uu m a sub Maa r ja-Magda leena
R a hva majas Maa r ja-Magda leena
külas aadressil Kiriku tee 18. Jaoskonda
kuuluvad Kaiavere, Otslava, Kõrenduse,
K a s s e m a , M a a r j a-M a g d a l e e n a ,

Euroopa Parlamendi valimine 26. mail 2019
Tartumaa
Tartumaal on 10. aprilli seisuga 109 741 hääleõiguslikku valijat.
Tartumaa valimisjaoskonnad:

Peipsiääre vald
6 jaoskonda

Tartu vald
7 jaoskonda

Luunja vald
1 jaoskond

Tartu linn
10 jaoskonda

Kastre vald
3 jaoskonda

Elva vald
6 jaoskonda

Kambja vald
5 jaoskonda

Nõo vald
3 jaoskonda

Pea meeles!
1. Üle-Eesti on 1 ringkond, mis tähendab, et valiku saab langetada kõikide kandidaatide seast.
2. Eesti valib Euroopa Parlamenti 7 saadikut.
3. Hääletada saavad Eesti kodanikud ja teiste Euroopa Liidu riikide kodanikud. Igal inimesel on üks hääl!

Euroopa Parlamendi valimise ajad Eestis
20.–22. mai

16.–19. mai

16.
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18

26. mai

eelhääletamine
kõigis jaoskondades

eelhääletamine
maakonnakeskustes
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MAI

20.

MAI

22.

21

MAI

valimispäev

23

24

25

26.
MAI

16.–22. mai elektrooniline hääletamine

Kuidas selgub, kes pääseb Euroopa Parlamenti?
Mandaadid jaotatakse üleriigiliselt d’Hondti meetodil.
Erakonnale arvutatakse
võrdlusarvud (erakonna
häälte arv/1, erakonna
häälte arv/2 jne).

Lisainfo:

Võrreldakse
erakondade ja
üksikkandidaatide
võrdlusarve.

Seitse mandaati
saavad erakonnad või
üksikkandidaadid, kellel on
suuremad võrdlusarvud.

Erakonnasiseselt
saavad mandaadi
enim hääli kogunud
kandidaadid.
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Uhmardu, Pataste, Kaitsemõisa,
Reinu, Vahi ja Lilu küla.

Euroopa Parlamendi 2019. aasta kandidaadid

Kõikides valimisjaoskondades saab
hääletada kõikidel eelhääletuse päevadel, s.o 20., 21. ja 22. mail 2019 kell
12–20 ning valimispäeval 26. mail
2019 kell 9–20.

Erakond Eesti 200

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 ka hääletamist
valijate asukohas, s.o Tabivere hooldekodus asuvatele valijatele.
Nii nagu äsja toimunud Riigikogu
valimistel, ei avata ka 2019. aasta
Euroopa Parlamendi valimisteks
enam Piirissaare valimisjaoskonda.
Piirissaare elanikele on elukohajärgseks valimisjaoskonnaks Kõrveküla
vallamaja jaoskond. Lisaks elukohajärgses jaoskonnas hääletamisele on
saare elanikel võimalus hääletada
nendes jaoskondades, kus korraldatakse eelhääletust; hääletada saab
internetis või valimispäeval kodus.
Valimiskasti saab koju Piirissaarele
taotleda üldises korras, esitades
vastava taotluse vallavalitsusele
või jaoskonnakomisjonile hiljemalt
valimispäeval kell 14.
Infot selle kohta, kus on teil
võimalik Euroopa Parlamendi valimistel hääletada, saate ka aadressil
https://valimised.rahvastikuregister.ee.
Elukohajärgse valimisjaoskonna leidmiseks tuleb otsingukasti sisestada
rahvastikuregistrijärgse elukoha
aadress.

101 LAURI HUSSAR
102 KRISTINA KALLAS
103 MARGUS TSAHKNA
104 LIINA NORMET
105 IGOR TARO
106 TRIIN SAAG
107 KAUPO KUTSAR
108 KRISTIINA TÕNNISSON
109 MAREK REINAAS

Erakond Eestimaa Rohelised
110 EVELIN ILVES
111 PEEP MARDISTE
112 ZÜLEYXA IZMAILOVA

132 ARTUR TALVIK
133 LAURI TÕNSPOEG
134 MIHKEL KANGUR

Eesti Reformierakond
135 ANDRUS ANSIP
136 TAAVI RÕIVAS
137 URMAS PAET
138 MARIS LAURI
139 KALLE PALLING
140 YOKO ALENDER
141 VILJA TOOMAST
142 AIRIS MEIER
143 HANNO PEVKUR

Sotsiaaldemokraatlik Erakond Eesti Konservatiivne
Rahvaerakond
113 MARINA KALJURAND
114 SVEN MIKSER
115 IVARI PADAR
116 EIKI NESTOR
117 KATRI RAIK
118 TRIIN TOOMESAAR
119 MARIANNE MIKKO
120 MONIKA HAUKANÕMM
121 INDREK TARAND

Isamaa Erakond

122 RIHO TERRAS
123 JÜRI LUIK
124 VIKTORIA LADÕNSKAJA-KUBITS
125 TÕNIS LUKAS
126 MIHHAIL LOTMAN
127 KÄTLIN KULDMAA
128 TARMO KRUUSIMÄE
129 URMAS REINSALU
130 TUNNE-VÄLDO KELAM

Eestimaa Ühendatud
Vasakpartei
131 JULIA SOMMER

Miks peaks sel aastal teist korda
valima minema?
Priit Vinkel, Riigi valimisteenistuse juht
Valimisaasta saab õige pea jätku,
kui mai lõpus valime Euroopa Parlamenti. Korralduslikult suuri muudatusi hääletaja jaoks ei tule – seitsme
päeva jooksul, 16.-22. maini saab valimisjaoskonnas eelhääletada ja e-hääletada,
valimispäev on 26. mail. Küll aga on
oluline teada, et EP valimistel on
üle-Eesti üks ringkond ehk valija saab
langetada otsuse kõigi ülesseatud

Elurikkuse Erakond

kandidaatide vahel. Õigus sõna sekka
öelda on Eesti kodanikel ning alaliselt
Eestis elavatel ja selleks soovi avaldanud teiste Euroopa Liidu riikide kodanikel.
Valimisjaoskondi on üle Eesti 444,
paljud neist on liikuvad, mis tähendab,
et eelhääletamise ajal on jaoskond erinevates paikades. Täpset infot leiab
kõige lihtsamini kaardirakenduselt

144 MART HELME
145 MARTIN HELME
146 HENN PÕLLUAAS
147 ANTI POOLAMETS
148 PEETER ERNITS
149 TOIVO TASA
150 MAIDO PAJO
151 URMAS REITELMANN
152 JAAK MADISON

Eesti Keskerakond

153 YANA TOOM
154 ENN EESMAA
155 AADU MUST
156 VADIM BELOBROVTSEV
157 ANNELI OTT
158 ERKI SAVISAAR
159 ANDREI KOROBEINIK
160 TAAVI AAS
161 IGOR GRÄZIN

Üksikkandidaadid

162 ERIK ORGU
163 HARRY RAUDVERE
164 RAIMOND KALJULAID
165 ARGO MÕTTUS
166 MARIA KALJUSTE
va limised.ra hvastikuregister.ee.
Valimispäeval saab hääletada jätkuvalt vaid oma elukohajärgses jaoskonnas, samuti ei saa siis muuta
varem antud e-häält.
Eestis, aga ka mujal Euroopas on
valimistega seoses kõige suuremat
segadust tekitanud Brexit – ka Eesti
sai tänu Ühendkuningriigi EL-ist väljaastumisele ühe koha parlamendis
juurde, kuue liikme asemel peaks
Brüsselis tööle hakkama seitse liiget.
Missugune on olukord juunikuuks,
näitab vaid aeg. Täna saame kindlad
olla ühes - valimistel osalemine on
võimalus Euroopas kaasa rääkida!
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Avastamist väärt Piirissaar
Tekst ja fotod: Katrin Sisask
Haldusreformi järel sai Tartu
valla uueks osaks 7,5 km² pindalaga
Piirissaar. Varasemalt eraldiseisva
vallana tegutsenud saare haldamisse
on see toonud mitmeidki muudatusi.
Kaugelt vaadates oleks kõik nagu
sama – elu saarel on endiselt tugevalt loodusega kooskõlas. Kui Peipsi
järv on jääs, siis praamiliiklust ei
toimu ning mööda jääteed saab
liigelda sõiduauto, mootorkelgu või
ATV-ga, keerulisel jää tekke ja sulamise perioodil aga ainult hõljukiga.
Kohalik kauplus on talveperioodil
endiselt avatud vaid paar tundi ühel
päeval nädalas jne. Üheks märgatavaks muudatuseks on energiast pakatava saarevahi Toomas Lindjärve
(51) ilmumine Piirissaarele kuu aja
eest.
Kõrvaltvaatajana tundub, et saarevaht on sel pisikesel saarekesel hädavajalik ja suur õnnistus saarerahvale.
Elanikud ise aga vajavad kindlasti veel
aega. Muudatusi on palju ja harjumine
ei tule üleöö.
24 . apr i l l i l võtsin ette reisi
Laaksaare sadamast Piirissaarele.
Selleks päevaks oli Toomas ametis
olnud vaevalt kuu – 24 päeva. Minnes
märkasin, kuidas keegi saarele kartulikotte transportis, tagasi tulles olid
praamil lastiks kastid kaladega.
Kuna oli koolivaheaeg, võtsin kaasa
ka oma vanemad lapsed (9 ja 10) ja õetütre (10). Alguses oli saar nende jaoks
väga igav. „Kas siin mänguväljakut ei
olegi?“ küsisid nad imestunult. Päeva
lõpuks aga tahtsid nad olenemata
halvast interneti levist sinna elama
jääda. Mänguväljakut saarel tõesti ei
ole, siinne rahvastik on vananev ja
kohalikke lapsi ma saarel ei näinudki.
Toomas Lindjärv töötas 26 aastat
politseis, neist viimased kümme
aastat möödusid politsei merevalveteenistuses. 2017. aastal jäi ta pensionile ning kolis Soome, kus elab tema
abikaasa.
Võõral maal elamine ja toas istumine ei olnud see, mis Toomasele
sobinuks. „Kui nägin, et Tartu vald
otsib Piirissaarele saarevahti, tundsin kohe, et pean proovima,“ räägib
ta oma esimesest emotsioonist. „Olin
pooleteise aastaga Soomes elades
ruineerunud ja nainegi ütles, et
pärast saarevahiks saamist on säde
jälle mul silmis!"

Kui Toomase olekut kuidagi kirjeldada, siis kasutaksin just neid sõnu
– särasilme, energiline, abivalmis ja
õiglane. Enda sõnul tunneb ta, et
Piirissaarel on ta jälle kellelegi kasulik. Puhta looduse keskel, veekogu
ääres ja linnamelust eemal on just see,
mis on talle senini sobinud ja milleks
on Piirissaar ideaalne koht.
Sadamast suundume Tooni külla,
kus asub endine Piirissaare vallamaja, mis on nüüd valla teeninduspunkt
ja kuhu saarevaht koos oma koera
Volliga on endale elukoha loonud.
Kahekorruselises hoones algab peatselt remont. Seniks on Toomasel elamiseks pisike toake ülemisel korrusel. Allkorrusel asuvad raamatukogu
ja postkontor. „Posti liikumisest siin
saarel ma aru pole veel saanud,“ räägib Toomas. „Sellega on probleeme,
sest postkastid on puudu või ei ole
inimesed posti saabudes saarel. Nii
juhtub, et kirjad ei jõua õigeks ajaks
kohale. Aga täpselt ma seda süsteemi
veel ei jaga,“ lisab ta.
Maja remondi käigus jääb alumisele korrusele alles raamatukogu,
postkontor, saarevahi töö- ja vastuvõturuumid ning uue ruumina tehakse
sinna kogukonna köök. Viimast on
kõik saare elanikud oodatud kasutama ning seal oma kogukonna koosolekuid ja üritusi pidama.
Ülemisele korrusele tuleb Toomase
tarbeks kahetoaline pisike korter,
väike koosolekuruum ja lisaks veel
ööbimisruumid valla töötajatele.
Kogukonnaköögi väljaehitamiseks
ja sisustamiseks vajaliku köögimööbli
ja -tehnika jaoks taotleti toetust PRIA

Leader-programmi kohalike traditsioonide hoidmise ja arendamise
meetmest, mida vahendab Tartumaa
Arendusselts. Taotlusele loodetakse
positiivset otsust suve alguses. Saarevahi eluruumide ja ööbimiskorteri
renoveerimise osaliseks rahastamiseks on esitatud toetustaotlus Riigi
Tugiteenuste Keskusele väikesaarte
programmist.
Elu Piirissaarel on rahulik, kui välja
arvata loodus, kus kevadel toimuvad
iga päev suured muutused. „Minu
soov on, et kõik Piirissaare elanikud
jõuaksid arusaamisele, et see on meie
kõigi saar ja koos peame selle eest hea
seisma ning seda elus hoidma. Kõik
olemasolevad hüved tuleb võimalikult
võrdselt ära jagada, nii palju kui neid
on. Uuenduste osas võiksid saare elanikud olla vastuvõtlikumad ja rohkem
ise kaasa rääkida. Loomulikult on vaja
säilitada senine kultuur ja traditsioonid. Mina tahan olla positiivne lüli
valla ja saare elanike vahel, et sellel
saarel oleks kõigil hea ja rahulik olla.“
„Saarevahiks olemine Piirissaarel
on kindlasti väga suur väljakutse, kus
keerulistes tingimustes tuleb alustada
nullist. Kõigepealt on vaja tundma
õppida saare elanike omavahelisi suhteid ja olemasoleva infrastruktuuri
ülesehitust. Ega ma praegu veel küll
täpselt aru ei saa, mis kellelegi kuulub,
kus keegi tegutseb või kuidas täpselt
asjad saarel käivad. Selleks kulub veel
aega ja palju suhtlemist kohalikega.
Minu jaoks on kõik võrdsed ja just nii
ma kõiki kohtlen. Kindlasti tuleb hoida
töö ja isiklik elu lahus, neid kahte ei
saa ühte patta panna, muidu kisub
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kõik kiiva.“
Seejärel viib meie tee Piiri külla, kus külastame poodi, et üht-teist
kõhutäiteks hankida. Talveperioodil
on kauplus avatud igal kolmapäeval
12.30–15.00. Suveperioodil lisaks ka
reedel 11.30–15.00, laupäeval 10.30–
13.00 ja 16.00–18.00, ning pühapäeval
10.30–13.00. Valdavalt müüakse siin
toiduaineid ja veidi olmetarbeid ning
maiustusi. Kohe poe kõrval asub
endine venekeelne koolimaja, mis
seisab õpilaste puudumise tõttu juba
ammu tühjana.
Peagi on Piirissaarel tulemas peale
valla teeninduspunkti renoveerimise
teisigi ehitustöid. Nõnda suundume
Piirissaare põhjarannikule, sest Tartu
vald on korraldanud avatud hankemenetlusega hanke Piirissaare põhjakanali puhastamiseks.
Selle käigus taastatakse põhjarannikul asuvatele randumiskohtadele ja seal elavatele inimestele
(kaluritele) kanali kaudu juurdepääs
Piirissaare sadamale. Projekti eesmärk on elavdada saare kalurite
traditsioonilist kalapüüki, edendada
kalandust ja luua võimalused traditsioonilise väikeettevõtluse taastamiseks. Lisaks on plaanis võimaldada

Piirissaare saarevaht Toomas Lindjärv
koos oma koera Volliga.

20. aprillil kohaliku Piirissaare elaniku
poolt sibulapõllult leitud miin.

kanali teisest otsast ligipääs turistidele
ja teistele paatidega saabuvatele
külastajatele. Kaugem eesmärk on
avada saare põhjarannikul asuvad
nn kuldsed liivad – puhta liivaga rannaalad, mis on eelnevatel aegadel olnud väga
populaarsed ujumis- ja puhkekohad.
Tartu vallal on plaanis põhjakanali
puhastustöid rahastada selle aasta
eelarvest. Projektile on saadud toetust ka PRIA kalanduspiirkonna
kohaliku arengu strateegia rakendamise meetmest, mida vahendab Peipsi
Kalanduspiirkonna Arendajate Kogu.
Puhastustöid tohib teostada ainult
lindude pesitsusvälisel ajal augustist
oktoobrini.
Seejärel külastame kolme
Piirissaare kalmistut: luterlikku eesti
kalmistut, Saare küla kalmistut ja
vanausuliste kalmistut. Jalutame
mööda ka õigeusu kirikust Piiri külas,
mida enam ei kasutata. Saare külas
olnud Piirissaare vanausuliste palvemaja hävis 2016. aastal tulekahjus.
Palvemaja plaanitakse lähiajal taastada.
Uueks asukohaks saab Piiri külas
õigeusu kiriku vastas üle tee asuv kinnistu.
Veel vaatame üle Saare külas suveperioodiks peagi avatava Piirissaare
vanausuliste maja-muuseumi ja näeme selle lähistel ka mahapõlenud
vanausuliste endise palvemaja jäänuseid.
Sellega ongi minu neli tundi
Piirissaarel ümber saanud ja tuleb
suunduda sadamasse, et sealt tagasi
Laaksaarde sõita. Enda hinnangul jäi
mul pool saart vaatamata, nii et kõik,
kes väidavad, et saare külastuseks piisab ühest päevast, on minu näitel eksinud. Külastamata jäi lennuväli, kus on
suveperioodil võimalik telkida, ja lõunakaldal koht, kuhu Tartu vald soovib
rajada matkaraja ja puhkekoha. Selle
tulemusel oleks Piirissaarel olemas
esimene korrastatud ja markeeritud
matkatee, puhkepaik turistidele ja ka
kohalikele ning elementaarne avalikuks kasutamiseks mõeldud tugitaristu. Lisaks aitaks see viia aktiivse
puhketegevuse küladest eemale, et
tagada kohalikele elanikele rahu ja
tavapärane häirimatu elutegevus.
Teel sadamasse räägib Toomas veel,
et saare suurim võlu on siinne võrratu
loodus ja ajatu elukulg. Ometi toimub
siin ka põnevaid asju, näiteks 20.
aprillil leidis kohalik elanik sibulapõldu hooldades vagude vahelt miini.
Kohale kutsuti demineerijad, kes lõhkekeha kahjutuks tegid.
„Kunagi ei tohi pead norgu lasta,
vaid ikka rohke optimismiga elus edasi
minna,“ lisab Toomas veel lõpetuseks.

FAKTE PIIRISSAAREST
• Pindala: 7,5 ruutkilomeetrit. Kogu
saar on looduskaitseala.
• Külad: Saare, Tooni, Piiri. Teadaolevalt on Piirissaarel olnud veel üks küla,
mis asus Saare küla kõrval ja on tänaseks uppunud. Rahvapärimuse järgi
kadus küla pärast suurt sõda (Esimene
maailmasõda).
• Rahvastik:
		 1907. aastal 2000 püsielanikku.
		 1920. aastal 700 püsielanikku.
		 2006. aastal 86 püsielanikku.
		 2011. aastal 53 püsielanikku.
		 2019. aastal 30 püsielanikku,
		 suveperioodil ca 200 elanikku.
• Esimesed märkmed saare kohta
pärinevad 1370. aasta Pihkva kroonikast, kus räägitakse tülist sakslaste
ja pihkvalaste vahel Želatšeki saare
pärast.
• Tõen äol i selt t ek k i s sa a rele
püsiasustus Põhjasõja järel, mil
sinna asusid Venemaalt kirikureformi
eest põgenenud vanausulised ning
sõjaväeteenistusest kõrvale hoidvad
noormehed.
• Teise maailmasõja ajal 1944. aasta
veebruaris korraldasid sakslased
kahe nädala jooksul Piirissaarele ligi
500 õhurünnakut, pommitades saare
hõivanud Nõukogude armeed.
• 1970. aastal suleti Piiri külas asuv
vene põhikool, mille hoone siiani
tühjana seisab. Eesti keelne kool
Piirissaarel põles maha 1980. aastal.
• Alates 1991. aastast on Piirissaar
Piirissaare maastikukaitseala ning
kuulub Natura 2000 alade hulka.
• 1997. aastal arvati Emajõe-Suursoo
ja Piirissaar rahvusvahelise tähtsusega märgalade ehk Ramsari alade
hulka.
• Saarel on säilinud õigeusu kirik,
mida enam ei kasutata.
• Piirissaarel on olnud mitmeid
põlenguid, kus korraga hävis mitu
puuhoonet. 2016. aastal toimus
põleng Saare külas, kus teiste seas
hävis Piirissaare vanausuliste
palvemaja.
• Piirissaarel on kolm kalmistut luterlik eesti kalmistu, Saare küla
kalmistu ja vanausuliste kalmistu.
• Üks Piirissaare eripärasid on paadiga
liiklemiseks läbi saare põhja-lõuna
sihis kaevatud kanal.
• Peamised tegevusalad saarel on
kalapüük ja sibulakasvatus.
• Saarel ei ole autoga mugav liikuda,
seetõttu tuleks sõiduk jätta Laaksaare
sadama tasulisse parklasse ning minna
Piirissaarele jala või jalgrattaga.
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Tule Tartu valla ruumilisele
arengule kaasa mõtlema!
OÜ Hendrikson&Ko ja Egle Nõmmoja, vallaarhitekt
OÜ Hendrikson&Ko kaasabil
koostab Tartu vald valla ruumilist
arenguplaani – üldplaneeringut.
Üldplaneeringu koostamise eesmärk on valla ruumilise arengu
põhimõtete ja suundumuste määratlemine – kuidas ruumi kujundada,
millistel tingimustel maad kasutada
ja ehitada.
Üldplaneeringu koostamine ja
keskkonnamõju strateegiline hindamine (KSH) algatati Tartu vallavolikogu poolt 2018. a. veebruaris, kuid
sisulise tööga alustati käesoleva aasta
alguses. Üldplaneeringu koostamist
alustati lähteandmete koondamise ja
analüüsiga ning lähteseisukohtade ja
KSH väljatöötamise kavatsuse koostamisega. Hetkel toimub erinevate alusuuringute ja -analüüside koostamine
ning kohe-kohe alustatakse eskiislahenduse väljatöötamist. Uuringute
ja analüüside tulemused on oluliseks
sisendiks planeeringulahenduse
kujunemisel ning abiks protsessi käigus
tõstatuvate otsuste langetamisel. Erinevaid huvigruppe rahuldav planeeringulahendus on võimalik saavutada
üksnes koostöös, seega oleme koostööd huvigruppidega alustanud juba
planeeringu algusetapis. Veebruaris
viidi kõigis valla koolides, põhikooli

astme 6.-7. klassi õpilaste seas, läbi
koolilaste tajukaardi uuring. Uuringu
eesmärk oli kaardistada koolilaste
arvamus oma kodu (kooli)piirkonna
kohta ning koguda teavet, mis on koolilaste hinnangul hästi ja mida saaks/
võiks veel paremaks muuta. Märtsis
toimusid piirkondlikud tööseminarid
eesmärgil kaardistada ettevõtlusega
seotud arenguvajadused ja probleemid ning piirkondadele iseloomulikud
väärtused. Nii koolilaste tajukaardi
uuringu, kui piirkondlike tööseminaride tulemused on koondatud Tartu
va l l a ü ldpl a ne er i n g u p or t a a l i.
Portaali koondatakse edaspidi kõik
üldplaneeringut puudutav teave ja
materjalid –lähteandmed, uuringud ja
analüüsid, planeeringulahendus, KSH
aruanne, teave avalike töökoosolekute
ja arutelude kohta jne. Oma arvamusi/
ettepanekuid, mis just sinu arvates
on tähtis või vajab lahendamist, saad
lisada portaali ideekorje alajaotust
kasutades. Üldplaneeringu portaal
võimaldab Sul protsessi jälgida,
materjalidega tutvuda ning toimuvaga
kursis olla sobival ajal ja asukohas.
Pla neer ing u esk iisla henduste
valmimine on kavandatud käesoleva
aasta sügisesse. Info selle valmimisest lisatakse portaali aadressil http://
hendrikson.ee/maps/Tartu-vald/.

Vanematel kortermajadel on
nüüd võimalik taotleda toetust
Kadi Kukk, keskkonnaspetsialist
25.04.2019 toimunud Tartu vallavoli kogu istung i l võeti vastu
korteriühistute toetamise kord,
mille järgi saavad kortermajad, mis
on ehitatud enne 01.01.2003, taotleda toetust õuealade korrastamiseks
ja jäätmete liigiti kogumise edendamiseks.
Toetuse suuruseks on kuni 50%
kavandatud ehitise või rajatise kogumaksumusest, kuid mitte rohkem kui
4000 eurot.
Toetatavad tegevused:
1) jäätmemaja ehitamine arvestusega,
et jäätmemaja mahutab vähemalt
segaolmejäätmete, paberi ja kartongi,
biojäätmete ning pakendite mahuti;
2) jäätmete süvakogumismahuti
paigaldamine korraldatud jäätmeveoga
hõlmatud jäätmeliikidele. Juhul, kui
paigaldatakse ainult segaolmejäätme-

mahuti, peab hiljem olema sinna
kõrvale võimalik paigaldada paberi ja
kartongi, pakendite ning biojäätmete
mahuti;
3) kortermaja parkimisplatsi korrastamine või parkla ehitamine või laiendamine;
4) kortermaja puukuuri ehitamine;
5) rattaparkla või rattahoidja ehitamine.
Toetuse taotlejaks võib olla Tartu
valla kolme või enama korteriomandiga
korteriühistu või kaks või enam korteriühistut, kus kokku on kuus või enam
korteriomandit (edaspidi taotleja).
Toetuse taotlusvooru kuulutab
vallavalitsus välja mai kuu jooksul,
taotluse esitamise tähtaeg on taotlusvooru väljakuulutamisest vähemalt
üks kuu hiljem. Täpsem info taotlemise
aja ja võimaluste kohta avaldatakse
Tartu valla kodulehel.

Ramp ja pumptrack
Tabiveres
Lisete Ehamaa ja
Tabivere Noortekeskus
Tabivere noorte soov saada skate
ala on olnud teemaks juba 1,5 aastat,
selle aasta kevadel noorte unistus
täitus.
22.aprillil tõid Tabivere Noortekeskuse noored Spot of Tallinnast
pumptrack´i ning rambi. Paigaldama
hakati neid järgmisel päeval - 23. aprillil.
Algselt arvati, et sellega läheb aega
vähemalt 3 päeva. Aga töökad noored
tegid selle ära 1 päevaga. Paigaldustööd kestsid kella 11-st kuni kella 23-ni
õhtul. Sellel ajal, kui poisid tööd
tegid, valmistasid tüdrukud osalistele
maitsva kõhutäite.
24.aprillil toimus koosviibimine noortega, kes panustasid rambi ja pumptracki
valmimisele. Loositi välja tõukeratas,
mille võitis Kusti Künnap ning kiiver,
mille sai endale Risto Loorits.
Täname noori, kes olid eriti usinad
ning hingega asja juures - Samuel, Ivo,
Risto, Markos, Kevin Markus, Robert
K, Robert S, Rene, Kusti, Lisete,
Liisbeth, Christin J E, Erki, Kristin,
Jaan, Karl, Kristanna ja Helena-Krõõt.
Suurepärase koostöö ja toetuse eest
täname lapsevanem Priit Reiman´i,
Tartu Vallavalitsust, Tartu Valla
Kommunaal OÜd, Tabivere Põhikooli
ning kõiki kaasaelajaid.
Pumptrackil ja rambil sõites
kasuta alati kiivrit, vali õige sõiduvahend ja enne rajale minekut tutvu
raja reeglitega! Rajad on mõeldud
kasutamiseks rulale, jooksurattale,
tõukerattale, jalgrattale ja BMX rattale.
Turvalist sõitu!
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XXVII laulu- ja XX tantsupeo „Tule
tulemine“ Tartu vallas
22:00 Vasula puhkeala.

Veronika Täpsi, kultuuritöö spetsialist
XXVII laulu- ja XX tantsupeo „Tule
tulemine“ on avamäng juubelipeole,
kandes endaga laulu- ja tantsupeo
väärtusi ja väge igasse Eestimaa nurka.
2019. aastal saab tuletulemise
traditsioon 50-aastaseks – esimest
korda toimus üle-eestiline tuletulemine 1969. aastal seoses laulupeo sajanda juubeliga.
Seekordse juubelilaulu- ja tantsupeo juhtmõttest „Minu arm“ lähtudes
on 2019. aasta „Tule tulemisel“ tule
hoidjad ja edasikandjad taas maakonnad, nii nagu ka 1969. aastal. „Tule
tulemine“ on alati väga emotsioonide
rohke ja võimsaid elamusi pakkuv
suursünd mus. Sel kor ra l maakonnast-maakonda liikudes, tekib
väga paljudel inimestel võimalus „Tule
tulemisest“ isikliku pühendumise
kaudu osa saada.
Tule teekond saab alguse 1. juunil
Tartust, kus XXVII laulu- ja XX tantsupeo „Minu arm“ kunstilised toimkonnad keskpäeval laulu- ja tantsupeo
tule ERM-i pargis süütavad. Järgnevad
33 päeva on tuli maakondade hoida,
liikudes läbi terve Eesti. Tule teekond
algab Saaremaalt ning lõpeb 4. juuli
õhtul Tallinnas, Kalevi staadionil, kus
kell 19.00 algab XX tantsupeo esimene
etendus.
Iga maakond annab tule piduliku

rituaaliga järgmisele üle kahe maakonna piiril, kell 10.00 hommikul.
Tartumaa võtab peotule vastu 20. juunil
Tartu vallas Piirissaare sadamas, kus
tuld tervitavad saarevaht Toomas
Lindjärv ja Väägvere kapell. Tulesädemekesega läbitakse Piirissaare
kõik kolm küla, et kõigile soovijatele
tuld jagada.
Tartu vald võtab tule vastu 21. juunil Palupõhjas kust tuli hakkab liikuma mööda kohti, kus tegutsevad
laulupeole ja tantsupeole pürgivad
kollektiivid. Tuli liigub marsruudil
Palupõhja-Lähte-Kõrveküla-VäägvereMaarja-Magdaleena-Tabivere-ÄksiVasula.
Tartumaal liigub laulupeo tulega
kaasas sepa ja sepistamise temaatika.
Tartu vallas on selleks loodud pildil
olev tulekorv, mille on valmis teinud
sepp Risto Siil. Teekonnal lisavad
kollektiivid korvile oma kroonlehe,
millele on peale graveeritud vastavalt
kollektiivi soovile nimi, logo, tsitaat
või mõni muu neid iseloomustav
kujund.
Päeva lõpuks jõuab tuli Tartu
valla jaanipeole Vasulasse, kus toimub
tuletseremoonia ja süüdatakse jaanilõke.
Tuli ööbib Äksi kirikus ning 22. juuni hommikul kell 10.00 eskordib Äksi
motoklubi tule Tartu linnale.

XXVII LAULU- JA XX
TANTSUPEO „TULE
TULEMISE“ AJAKAVA
TARTU VALLAS
20. juunil:
10.00-11.00 Piirissaar
21. juunil:
16.00
Palupõhja
17.15
Lähte Sootaga Maanaiste
		
Seltsi maja
18.00
Kõrveküla Miina 		
		
Härma kivi
18.35
Väägvere külaplats
19.30
Maar ja-Magda leena
		
lipuväljak
20.20
Tabivere rand
20.55
Jääaja Keskus
22.00
Vasula puhkeala

Sisukast kodulooraamatust ilmus
kordustrükk
Kaie Nõlvak
Märtsis aastal 2015 tähistas
Maarja-Magdaleena Maarahva Selts
oma 15. sünnipäeva. Sellel sündmusel esitles seltsi juhatuse esimees
Tiia Pärtelpoeg raamatut „Maarja-Magdaleena piirkond läbi aegade”, mille ta arhiivimaterjalide,
asutuste kroonikate, kooliõpilaste
ja õpetajate uurimistööde, perioodikaväljaannetes ilmunud artiklite
ja kohaliku rahva mälestuste põhjal
oli kokku pannud.
“Vajadusest omakandi raamatu järele oli meil seltsi juhatuse koosolekutel juba üsna ammu juttu. Korduvalt
püüdsime ülesandeidki jagada, kes

millist materjali kogub, kuid sinnapaika see kõik mitmel katsel jäi. Kuni
Tiia lõpuks härjal sarvist haaras, projekti kirjutas ja väljaandmiseks rahastuse sai,” rääkis tookord trükise
esitlusel maarahvaseltsi üks asutajaliikmeid Heli Täpsi.
Kopsakas ja sisutihe, rohke pildimaterjaliga varustatud kogumik oli
Maarja – Magdaleena põlisrahva ja siit
kunagi tuule tiibadesse saanute hulgas tollal nii populaarne, et kogu tiraaž sai juba trükisoojana otsa. Koostaja Tiia Pärtelpoeg lubas, et kindlasti
ilmub raamatust ka kordustrükk, ja et
paljud mälestused ja vanad fotod veel

kasutamata jäid, on oodata ka teist
osa.
Lubaduse esimene pool on nüüdseks täidetud ja kõik, kellel huvi, saavad raamatu osta Maarja-Magdaleena
rahvamajast või raamatukogust, ka
Elistvere raamatukogust. Kogumiku
teine osa on aga praegu töös ja peaks
trükivalgust nägema aasta pärast.
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Selgusid Tartu valla laulupärlikesed
Tekst ja fotod: Katrin Sisask
13. aprillil toimus Tabivere Rahvamajas Tartu valla laulupärlikese
võistlus, kus valiti 34 andeka noore
laulja seast välja 8, kes pääsesid
edasi 11. mail toimunud võistlusele
Tartumaa laululaps 2019. Valiti
ka publiku lemmik ja välja anti 3
eripreemiat.
3-7 A. VANUSEGRUPIS VÕISTLESID:
 Kaisa Kangur, juhendaja Maris Kurs
 Linda Loree Hermits,
juhendaja Kadri Savva-Tatrik
 Katarina Haossar,
juhendaja Kristiina Raja
 Diandra Leima,
juhendaja Kadri Savva-Tatrik
 Teele Taling,
juhendaja Kadri Savva-Tatrik
 Loore Silm,
juhendaja Kadri Savva-Tatrik
 Otto Kristen Susi,
juhendaja Kadri Savva-Tatrik
 Rosanna Säälik,
juhendaja Külliki Levin
 Elisabeth Haossar,
juhendaja Kristiina Raja
 Hanna-Jette Hannus,
juhendaja Anneli Rebane
8-10 A. VANUSEGRUPIS VÕISTLESID:
 Emma Mauer,
juhendaja Anneli Rebane
 Grete Hein, juhendaja Ingrid Otti
 Lisandra Huum,
juhendaja Anneli Rebane
 Marie Aliise Bettler,
juhendaja Ingrid Otti
 Lenna Lotta Urmann,
juhendaja Kristel Denisov
 Katri Kade, juhendaja Külliki Levin
 Nelenora Poolak,
juhendaja Kristiina Raja
 Laura Laur, juhendaja Kristiina Raja
11-13 A. VANUSEGRUPIS VÕISTLESID:
 Rethe Kolberg,
juhendaja Kristel Denisov
 Grete Anier,
juhendaja Kadri Savva-Tatrik
 Kaarel Kristofer Kerge,
juhendaja Kristiina Raja
 Emily Eisenberg, juhendaja Ele Sonn
 Teele Tammet, juhendajad: Kati
Roos Siht ja Ele Sonn
 Sandra Vahermets,
juhendaja Kristiina Raja
 Meribel Võimre,
juhendaja Ingrid Otti
 Doris Märss, juhendaja Ele Sonn

Rosanna Säälik

Diandra Leima

Lenna Lotta Urmann

Katri Kade

Emily Eisenberg

Teele Tammet

Emily Eisenberg

Mari-Liis Kirs

14-16 A. VANUSEGRUPIS VÕISTLESID:

 3-7 a. vanusegrupist pääsesid edasi

juhendaja Kristiina Raja
 Avelin Jakovlev,
juhendaja Kristiina Raja
 Mariliin Nagel, juhendaja Ele Sonn
 Anete Koll,
juhendaja Kadri Savva-Tatrik
 Helen Lang, juhendaja Ele Sonn
 Karina Agnes Raudkats,
juhendaja Kadri Savva-Tatrik
 Aurelia Jürjenson,
juhendaja Ele Sonn
 Mari-Liis Kirs, juhendaja Ingrid Otti

 8-10 a. vanusegrupist Katri Kade ja

 Maarja Katariina Kerge,

Rosanna Säälik ja Diandra Leima.
Lenna Lotta Urmann.

 11-13 a. vanusegrupist Teele Tammet
ja Emily Eisenberg.

 14-16 a. vanusegrupist Mari-Liis
Kirs ja Anete Koll.

 Publiku lemmikuks valiti Anete Koll.
 Eripreemiad pälvisid: Grete Hein,

Mariliin Nagel ja Karina Agnes
Raudkats.
Žüriisse kuulusid: Mare Talve, Kaija
Raud ja Kristi Tuhkanen.
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Tartu valla „Laulupärlikese“ võistluselt edasi saanud kaheksa lauljat
said osaleda 11. mail toimunud võistlusel „Tartumaa laululaps 2019“ Nõo
Muusikakoolis. (Kuna Kuukirja kokku
panemisel pole see võistlus veel aset
leidnud, ei ole kajastatud infot selle
kohta, kuidas meie valla lauljatel läks.)
Juba teist aastat saavad „Tartumaa
laululapse“ võistluse võitjad osaleda
üle-eestilisel lauluvõistlusel „Tähtede
lava“. Eelmisel aastal pääsesid saatesse Tartu valla tüdrukud Rosanna
Säälik (7) ja Katri Kade (10), kes ka seekord said edasi „Tartumaa laululapse“
võistlusele. (Loe lisaks Kuukirja nr
246, 2019 veebruar, lk 12).
Vestlesin tüdrukutega nende kogemusest „Tähtede laval“ ning lootustest
seoses selle aasta võistlustega Nõos.
Mõlemad tüdrukud ütlevad, et
„Tähtede laval“ osalemine tekitas väga
hea tunde ja nad tahaks veel saatesse
pääseda. („Tähtede lava“ 2018. aasta
parimate lauljate võistlus lõppes 10.
mail 2019. Rosanna ja Katri võistlustee lõppes teise vooru saamisega, kust
nad enam edasi ei pääsenud.)
Nõos toimuv võistlus tekitab neis
ootusärevust ja elevust. Rosanna
seletab, et esinemiskostüüm on seotud esitatava lauluga.
Kui küsin, mis on sellisel võistlusel osalemisel kõige tähtsam, ütleb
Katri, et haigeks ei tohi jääda ja laul,
mida esitad, peab sinuga kokku sobima. Rosanna teab, et kui haigeks jääd,
tuleb juua ingverijooki ja häält tuleb
hoida. „Tähtede lava“ teise vooru ajal
juhtuski, et Katri oli haige. Rosanna
lisab, et tuleb olla julge.
Kõige rohkem imestust tekitas
Rosannale see, kui enne saadet teda
koos emaga grimeerimisruumi viidi.
Tüdruku üllatus oli suur ja ta küsis
imestunult: „Emme, kas sa lubad mind
meikida?“. Katri ütles, et tema imestas
kõige rohkem selle üle, et kaameraid
oli igal pool ja nii palju.
Kui küsin, millised võistlejad olid
„Tähtede laval“ nende lemmikud, vastab Rosanna kohe ja kindlalt, et Katri
oli tema lemmik. Kõlama jäävad ka
sellised nimed nagu Gloria Raudjärv,
Jete-Pauline Ollep, Mia Tammeleht ja
Anastasija Kalimullina.
Sel aastal on mõlema tüdruku esinemisse toodud veidi lisasid – nii
mängib koos Rosannaga laval trummi
Loviise Mäesalu ja Katrit saadab taustalaulja Margaret Braun.
Kuukiri soovib tüdrukutele ja kõigile
teistele Tartu valla „Laulupärlikesel“
osalenud lauljatele edu ning jaksu
uutel võistlustel osalemiseks!

Esimene Tartu valla harrastusteatrite
päev
Tekst: Kalev Pärtelpoeg, Tabivere Rahvamaja juhataja
27. aprillil toimus Tabivere
Rahvamajas Tartu valla esimene
harrastusteatrite päev. Kokku osales 5 harrastusteatrit. Kaks noorte
näitetruppi ja kolm täiskasvanute
näitetruppi. Kohale oli tuldud
Laevast, Maarja-Magdaleenast,
Tabiverest ja Väägverest.
VÕISTLUSTULLE ASTUSID:
J.V. Ve s k i n i mel i s e M a a r jaMagdaleena Põhikooli näitering
„Pahupidi pärlid“. Etendus „Tagurpidi
muinasjutt“ Juhendaja Kristi Jaanus.
Näitlejad: Sirle Engelhart, Nelenora
Poolak, Sandra Voites, Kaisa Goldberg,
Andrea Pardanen, Kertu Palja, Kaarel
Kristofer Kerge, Ron-Romer Kangur.
Tabivere Rahvamaja noorte näitering. Etendus „Kohtumine Ingliga“
Juhendaja Linda Amjärv. Näitlejad:
Anete Koll, Marite Reinesberg, Liis
Küpar, Maris Mikko, Mari-Liis Kirs.
Väägvere Külateater. Esitasid 7
sketši. Juhendaja Ira Karoliina Ritsik.

Näitlejad: Hedi Taal, Lea Käärik, Imbi
Kivimaa, Kaarel Paap, Merike Kärsin,
Jüri Somelar, Reet Klamp, Mait Klamp.
Tabivere Rahvamaja Teater E.H.K.
Etendus „Pihtide vahel“ Juhendaja:
Esta Sokk. Näitlejad: Helgi Herman,
Esta Sokk. Teiseks mängiti sketš
„Elektrirongis“ Näitlejad: Esta Sokk,
Helgi Herman. Klaveril saatis Feliks
Herman. Selle sketšiga saadi Järvamaal Väätsal 2019 aasta huumoripäeval Maamees Muigab peapreemia.
Laeva näitetrupp. Katkendid etendusest „Kraavihallid“ Juhendaja Külli
Suvi. Näitlejad: Raiko Zirul, Viljar
Ilves, Eveli Lass, Kaido Põdersoo,
Arvet Suvi, Veronika Täpsi.
Näitlejaid ja juhendajaid oli sellel
korral kohal 34. Kui me soovime järgmisel aastal näha rohkem näitlejaid ja
etendusi Tartu valla harrastusteatrite
päeval, siis ootame kõiki näitlemise
huvilisi liituma Tartu valla harrastusteatri truppidega.

Foto: Veronika Täpsi
Laeva näitetrupp

Foto: Veronika Täpsi
Laeva näitetrupp
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Vooremaal on nüüd oma
pärimusraamat
Tekst: Aigar Rebane, MTÜ Loomemõis liige, foto: Guido Soosaar
30. aprillil toimus Juula külas
Juulamõisa kohvikus e-raamatuna
va lminud Vooremaa pä r i musraamatu esitlemine ja kohaliku
identiteedi õhtu koos volbritule
põletamisega, mis võttis ühtlasi
kokku MTÜ Loomemõis möödunud
sügisel alanud projekti „Omanäoline
Vooremaa“.
Projekti raames toimusid töötoad,
mille käigus tutvustati kohaliku
toidukultuuri eripärasid ja mõningate toitude (nt kaerakiisel, karask)
valmistamist, traditsioonilisi käsitöövõtteid (nt vaskspiraalehted), vöökirju
ja rahvariideid, nii piirkondlikke kui
laiemalt tuntud jutustamistraditsioone
ja jutustamisviise. Üks projekti tähtsündmusi oli juba traditsiooniks
saanud küünlapäeva tähistamine

koos põhuskulptuuride süütamisega,
küünlapäeva pärimusliku tausta avamisega ja folkrokkbändi „Must bass
läks üle tee“ kontserdiga.
Külastati Eesti Kirjandusmuuseumi,
mille käigus tutvustati sealsetes
a r h i i v i d e s le i du v at Vo o r e m a a
pärimusmaterjali ja kohalike lugude
kogumise võimalusi tänapäeval. Nii
vanema arhiiviainese kui piirkonna
elanike mälestuste ja fotode põhjal
valmiski esitletud raamat, mis on
edaspidi kõigile kättesaadav aadressil:
www.loomemois.ee. Raamatust saab
muuhulgas lugeda, kuidas on rahvapärimuse järgi tekkinud piirkonna
olulisemad järved, milliseid vägitegusid on siinkandis teinud Kalevipoeg
ja Vanapagan, milliste salapäraste
juhtumuste ja üleloomulike kohtu-

mistega on ajast aega silmitsi seisnud
kohalikud inimesed. Samuti leidub
raamatus peatükk kohalikke värvikaid isiksusi puudutavast pärimusest,
kalastuslugudest, rahvaravist ja loitsudest ning toidukultuurist.
Projekti toetas Kohaliku Omaalgatuse Programm, küünlapäeva tähistamist rahastas osaliselt ka Eesti
Kultuurkapital.
Loodame, et kogutud materjalist
on kasu kõigile, kes piirkonda
tutvustavad või omatarbeks kodukandi
lugude vastu huvi tunnevad. Loomemõisa-pere unistab järgmisel aastal
raamatut veel pisut täieńdada ja ehk
õnnestub ka paberkandjal ta laiemale
avalikkusele kättesaadavaks teha.

Antiikhõbeda kohtumine Urmas Paetiga
Tekst: Merike Roosaar, foto: Aili Põld
Antiikhõbeda kelmikas seltskond
kohtus reedel, 26. aprillil meie põneva
Brüsseli saadiku Urmas Paetiga.
Kuna meie kohtumine oli pikalt
plaanis, siis valmistasime ette küsimusi, lugesime eelnevalt intervjuusid
ja tegime saadikuhärrast ka luuletuse
(autor olen mina). Katsime pidulaua
ja jäime ärevusega ootama. Hr Paet
andis teada, et saabub väikese hilinemisega, aga seda hoogsamalt tekkis
mõnus kodune kontakt ja humoorikas
jutuvada sai alata. Hr Paet rääkis lihtsate sõnadega lahti poliitiliste tagatubade tegemisi, et me kõik saaksime
aru, kus ja mis on omavahel seotud
ning seadusega paika pandud. Tavaliselt ju rahvas ikka kommenteerib
poliitikute tegemisi, teadmata, et
palju toimub seaduse alusel. Räägiti,
kuidas kirjutatakse seadusi ja kirjeldati kogu protsessi tekkelugu. Kuulda
sai ka naljakaid ja põnevaid lugusid
alapealkirjaga „Ka poliitik on ainult
inimene“. Küsisime ja uurisime ise ka
asju, mis meie seltskonnale huvi
pakkusid ja paar tundi lendaski linnulennul. Jäädvustasime ürituse pildil ja
leppisime kokku, et tulevikus kohtume
veel.

"Urmas Paet"
autor: Merike Roosaar
On siginat, saginat, kohviaroomi,
on reedene õhtu – on memmede aeg.
Meid laua ümber on kogunend kokku
paraspunt elurõõmsaid ujujaid.
Tänaseks uudiseks seatud on teema –
kõrge külaline Brüsselist!
Guugeldame, loeme ja uurime, et mis
mees on Urmas Paet?
Saame teada, et Nõmme mändide all
on Urmase jalajälgede read,
sealt ta seadnud on sammud haridustempleid vallutama reas.
Tal tuttavad koolid nii Tartus kui
Lundis, ka Oslosse viinud on teed.
On teadmine valgus ja kogemused
edasiviiv kee
Erinevaid maitseid on proovinud
mees –
olla on tulnud raadio ja leheveergude
mees,
on juhtind kultuuri ja välisilmas ilma
teeb.
Kuid alati, kuhu ka rada ei viiks, on
põigatud sisse kultuuri,
ta turu pealt alati läbi on käind ja
uurinud kohalike asju, nii väikseid
kui suuri.
Sellest aga sünnib arusaam, mida
paika seab ainult aeg,

vaid nii saab rahus magada ja tunda
end tegusalt vabana!
Täna vaatame meie tema silmi suuri
ja küsime, et mis uudist!
Kuhu viivad Brüsseli rajad ja hoiatame, et see jama sohu ei ajaks.
Et ausus ja tagamaad nähtavad oleks,
siis Eestimaal elu ei kunagi sureks.
Olgu avatud lasteaiad, koolid ja et
tööinimestest ja vanuriteks riik ikka
hooliks,
et maksud ei tõuseks ülepea, et teed
oleks korras ja meel oleks hea.
Siis tasakaalukalt kulgeb riik, meie
kõikide panus ja heaolu siin.
Me hoiame pöialt, et tänasest õhtust
palju erksaid sädemeid taevasse
õhkuks.
Tore kogemus meele rõõmsaks teeb,
saame ikka kokku, veel ja veel!
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Tartu Valla Muusikakool
Tartu Valla Muusikakool
Tartu vald on muusikaajalooliselt
kogu Eesti jaoks oluline paik – on ju
siin Kõrvekülas Miina Härma sünnikodu ning Väägvere külast on võrsunud kuulus Väägvere pasunakoor ja
selle juht David Otto Wirkhaus.
Eesti tuntuim kontrabassimängija
Ludv i g Juht on sa muti pä r it
Väägverest. Ka Eesti esimene üldlaulupidu 1869. aastal Tartus sai
tänu D. O. Wirkhausile tõuke just
praeguse Tartu valla alalt.
Tartu Valla Muusikakool asutati
1998. aastal esimese direktori Vello
Volteini ja endise vallavanema Aivar
Soobi eestvedamisel. 2000. aastast
töötati juba ametliku koolina. Muusikakool on algusest peale asunud kahes
kohas, Kõrvekülas ning Lähtel, kus
asusid eelmise Tartu valla koolid:
Kõrvekülas põhikool ning Lähtel
põhikool ja gümnaasium. Esimestel
aastatel said valla lapsed õppida üksnes klaverit ning puupuhkpille, aga
uute õpetajate lisandudes tuli ka erialasid juurde.
Muusikakooli eesmärk on anda lastele head muusikaharidust, vajalikku
esmast pillioskust ja austust muusika
vastu kogu eluks. Tartu Valla Muusikakoolist on läinud lapsi õppima ka H.
Elleri nimelisse Tartu Muusikakooli
ning sealt edasi Eesti Muusika- ja
Teatr ia kadeem ia sse ja Vi lja nd i
Kultuuriakadeemiasse. Kooli üks esimesi õpilasi Kreete Perandi õpib praegu
metsasarve Saksamaal Müncheni
Muusika- ja teatriakadeemia magistrantuuris ning võitis 2018. aastal Eesti
Interpreetide Konkursil Puhkpillidele
grand prix’. Kersti Perandi mängib
flööti Vanemuise Sümfooniaorkestris
ning on Ülenurme Muusikakooli flöödiõpetaja; Aveli Paide on Tartu I Muusikakoolis klarnetiõpetaja; Kristi Kool on
üks Eesti esilõõtsamängijaid ning
pärimusmuusika organisaator.
2014. aastast alates on muusikakooli direktor Ele Sonn. Koolis töötab
12 õpetajat ning õpib olenevalt aastast
u. 85–90 õpilast. Õppida saab klaverit,
klarnetit, saksofoni, plokkflööti, flööti,
viiulit, kromaatilist kannelt, kõiki
vaskpuhkpille, klassikalist kitarri ja
rütmimuusika kitarri, rütmimuusika laulu- ja löökpille. Puhkpilli- ja
löökpilliõpilastel on võimalus osaleda
Väägvere pasunakoori töös. Tartu
Valla Muusikakooli üks visiitkaarte
on D. O. Wirkhausi nimeline Noorte

2018. a Tartu Valla Muusikakooli lõpetajad

Puhkpillimängijate Konkurss, mis
toimub taas alates 2014. aasta sügisest pärast mõneaastast pausi. Sel
korral olid sinna oodatud kõigi LõunaEesti muusikakoolide noored puhkpillimängijad. Konkurssi korraldatakse kord aastas vahetult enne
sügisvaheaega. 2015. aasta konkursile
tuli kokku 119 noort muusikut 16 muusikakoolist, 2016. aastal 154 osalejat 20
muusikakoolist ja numbrid järjest
kasvavad. 2017. aastast alates on
konkurss pikenenud kolmele päevale.
Tartu Valla Muusikakool teeb
tihedat koostööd Lähte Ühisgümnaasiumiga ja traditsiooniks on saanud
Lähte kooli muusikanädala kontserdid, kus on esindatud kõik pillid, mida
meil õppida saab. Igal kevadel käime
ka Lähte ja Kõrveküla lasteaedades
pille tutvustavate kontsertidega.
Peagi lõppev õppeaasta on meie
koolile väga eriline, sest tänu riiklikule
huvihariduse lisarahastusele saime
avada kaks uut eriala: viiuli ja kromaatilise kandle. Järgmisest õppeaastast saame avada taas uue, akordioni
ja lõõtspilli eriala. Kui 2014. aastal sai
algust tehtud rütmimuusika edendamisega, siis nüüd soovime arendada
ka pärimusmuusika suunda. Selleks
on kandle ja akordioni erialad igati
sobivad.
Kevadkuud on muusikakoolile alati
väga tihedad – lisaks lähenevatele
eksamitele ja arvestustele oleme

õpilastega osalenud mitmetel konkurssidel. Klarnetiõpilane Lennart
Liivamägi pälvis vabariiklikul konkursil Keila muusikakoolis diplomi.
Pianistid osalesid Elvas toimunud
klaverikonkursil „Arbi klaver“, kus
Reiko Vosmi sai teise koha ja Gerd
Denisov eripreemia. Lauluõpilastest
pääsesid „Laulupärlikese“ võistluselt finaali Teele Tammet ja Emily
Eisenberg, eripreemia sai Mariliin Nagel.
Kitarriõpilane Karl-Marten Kütt
osaleb H. Elleri nim. Tartu Muusikakooli tulevikumuusikute programmis
ja esineb soologa Tubina saalis. 4.
mail toimus juba 10. korda EML Tartu
regiooni kevadkontsert, kus meie kool
on alati osalenud. Seekord esinesid
kontserdil Hardi Nurmsalu ja Andri
Külaots. Doris Märss õpib lisaks meie
koolile Elleri noorteosakonna bändiklassis ja esines Tubina saalis toimunud „Tribute to FIX“ kontserdil.
29. mail kell 18 toimub Kõrveküla
vallamaja saalis meie traditsiooniline
kevadkontsert-lõpuaktus, kuhu on
kõik huvilised kuulama oodatud.
UUTE ÕPILASTE
VASTUVÕTUKATSED
TOIMUVAD:
3. juunil kell 18.00 Lähtel
4. juunil kell 18.00 Kõrvekülas
Täpsema info leiate meie
kodulehelt: www.tvmk.ee

KOOL
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Tee viis Austriasse
Maarja Katariina Kerge, J. V. Veski nimelise Maarja-Magdaleena Põhikooli 8. klassi õpilane
Pimedal ööl saabus bussitäis rahvast mungakloostri juurde. Hoone
sünge siluett oli peaaegu nähtamatu,
kuna ehitist ümbritsesid mäed ja
põlesid vaid üksikud tuled. Bussist
väljunud inimesed juhatati väravate
juurde ning lubati sisse. Tumedates
riietes vari näitas teed. Kui iga viimanegi rändur väravatest sisse oli saanud, lukustati need. Tagasiteed enam
ei olnud. Olime jõudnud reisisihtkohta
Admonti kloostrisse Austrias.
Hommikul nägi klooster erakordselt ilus välja. Päike, mis vaikselt
mägede tagant välja hiilis, valgustas
kloostri ümbrust. Tänu mitmetele
peenardele oli välisilme nauditav. Ega
kloostril seest ka midagi viga polnud,
lisaks imekaunis sisehoov purskkaevu ja skulptuuridega ning kõrval
paiknev muuseum-raamatukogu.
R i n g k ä i k muu seu m-ra a m atukogus oli mõnusalt jahe, sest õues olid
kõrged plusskraadid. Lisaks raamatukogule on muuseumis ka kunsti-,
modernkunsti- ja zooloogiaosakond.
Alguses näidati meile raamatukogu,
mis oleks nagu muinasjuturaamatust välja lõigatud. Laes ning seintel
asetsesid kuldsete raamidega maalid.
Saali erinevatest nurkadest võis leida
pronksjaid mütoloogiliste tegelaste
kujusid. Iga raamat, mis riiulis seisis,

nägi välja nagu omaette kunstiteos.
Teised osakonnad olid täpselt niisugused, nagu nimigi ütleb. Need olid
küll toredad, aga mitte nii võimsad,
kui raamatukogu.
Raamatukogu vastas olevas kirikus toimus missa. Missa algust ma
kahjuks ei näinud, kuid kuulsin, et oli
põnev. Kõlaritest kostus saksakeelset
juttu, millest ma ehk viis protsenti
arugi sain. Olin ümbritsetud paljudest süvenenud nägudega austerlastest, kellel olid küünlad käes. Orel
kõlas võimsalt, koorist rääkimata.
Tuled pandi sujuvalt põlema või kustutati ära. Kõik oli imeilus, oleksin soovinud kõnest rohkem aru saada.
Kloostri ümber kõrgus muidugi
palju mägesid, millest Austrias polegi
pääsu. Ükskõik, kuhu läksid, nägid
mägesid. Need kõrgusid absoluutselt
igal pool. Ainus koht, kus neid näha
polnud, oli Viin ning seda eelkõige
sellepärast, et majad ja muud ehitised
varjasid vaadet mägedele.
Ereda mälestuse jättis mägedes
2700 m kõrgusel Dachsteini liustikul
käimine, kus oli üsna palav. Üpris
müstiline tundus, et lumi on, aga
külma pole. Vaated olid põnevad, eriti
liustik ise, mis pani tundma, et kõik
selle ümber on väike.
Selline siis oligi meie Austria reis,
mis toimus 17.–24. aprillini. Külastasime

Foto: Stefan Briendl
Reisiseltskond ja Pater Ullrich Admonti
kloostriõues.

Foto: Kristiina Raja
Admontis elav ning õpetajana töötav
Cristel Vahtra viis meid tutvuma ka sealse
Stiftsgymnasiumiga

Admonti kloostrit ja raamatukogu,
käisime Salzburgis, nägime Dachsteini
mägesid, Ramsau olümpialinnakut
ning pealinna Viini. Üldiselt on
Austria väga huvitav ja ilus maa ning
Eestist mitmes mõttes erinev.

LASTEAED

Lähte Kiisupere lasteaia võimlejad on edukad
Marju Asarov, treener ja tantsu autor
Lähte Kiisupere lasteaias toimuvad
juba mitmendat aastat tüdrukutele SK
Finess tantsulise võimlemise treeningud.
Märtsis astuti üles vabariikliku
tantsufestivali„Kuldne Karikas“ Tartumaa eelvoorus Vanemuise suurel laval
tantsuga „Potilillede valss“, mille
žürii valis edasi finaalkontserdile, mis
toimub laupäeval, 11. mail. Võimlejate
treener ja tantsu autor on Marju Asarov.
20. aprillil osales rühm Emajõe Tantsumaagia Festivalil, kus saavutati mudilaste tantsude kategoorias lummava
idee ja teostuse eripreemia.

Foto: Kuma Foto

LASTEAED
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Teatripäevad Tabivere Lasteaias
Dea Alling, Tabivere Lasteaia õppealajuhataja

Marika Kiremija, Väikese Müü abiõpetaja

Tabivere Lasteaia Maarja-Magdaleena Muumimaja suuri ja väikeseid
lapsi rõõmustab uus mängunurk.

Märts on teatrikuu. Tabivere
lasteaias toimusid traditsioonilised
teatripäevad 26. ja 27. märtsil. Kõik
seitse rühma olid selgeks õppinud
ea- ja jõukohased etendused, mis
üksteisele ette kanti.
Esimene päev algas meie lasteaia
lauluga. Väikse Müü rühma etenduses
„Karumõmm“ oli muusikaõpetaja
Kristiina Raja erinevad karulaulud
toredaks kavaks seadnud. Kiitus ilusate
karukostüümide ja kõigi õpetajate
kaasalöömise eest! Muumipere rühma
esitatud „Hunt püüab kalu“ kanti ette
lustakalt ja selgehäälselt, lavaline
liikumine ja dekoratsioonid olid väga
hästi läbi mõeldud. Pipi rühma „Muti
metroo“ oli taas täis üllatusi. Vahvate
maskidega mutid ja hiired tõid muusikalise etenduse vaatajatele naeru
näole. Lotte rühma esitatud näidendis „Jäneseema kohvik“ saime teada,
et kõigile ei maitse toidud ühtemoodi.
Jäneseema tuju muutis aga heaks
karumõmm, kes mõnuga maiustades
jäneseema kooki kiitis. Päeva lõpus
tantsisime muusikaõpetaja Rauno
Koortsi eestvedamisel sabatantsu.
Teine päev, mis oli ka rahvusvaheline teatripäev, algas lauluga „Kui sul
tuju hea“ ning hea tujuga asusimegi
vaatama Puhhi rühma näidendit
„Puhh ja sõbrad“. Kui Puhh oli laulu
saatel oma maja valmis ehitanud,
kutsus ta kõiki oma 10. sünnipäevale.
Puhhi pakutud sünnipäevakommid

Muumimaja tegemised

muutsid laste tuju veelgi paremaks!
Nublu rühma esitatud kolme põrsakese muinasjutus olid Nif-Nif, Naf-Naf
ja Nuf-Nuf suureks kasvanud ning
endale pered saanud. Etendus kandiski
nime „Kolm põrsaperet ja hea hunt“.
Pisikesi rõõmsaid kärssninasid jätkus
etenduse ajal nii lavale kui ka saali.
Sipsiku rühm esitas lustaka tantsumängu „Mutionu pidu“. Väikestel näitlejatel olid eriti ilusad loomakostüümid
ja esineti rõõmuga. Teatripäevad lõppesid diskoga.
Kiitus kõigile lastele julge esinemise, õpetajatele hea õpetamise ning
lastevanematele ilusate kostüümide
varumise eest!
Lastele näidendite õpetamine ehk
dramatiseerimine on üks levinumaid
õppe-kasvatustegevuse vorme. Näitlemine annab lastele võimaluse piiramatult fantaseerida; kogeda erinevaid
rolle ja olukordi; kasutada häält, keha,
miimikat ja mängida erinevaid emotsioone. Nii areneb esinemisjulgus,
koostöövõime ning oskus tegutseda
ühise eesmärgi nimel.

Aprilli alguses tekkis idee ehitada
kuuris kasutuna seisvatest garderoobikappidest lastele mänguköök.
Ideest teostuseni ja lõppviimistluseni
kulus pea kuu aega ja valmis see saigi.
Kapid kuuri külge kinnitatud, kraan
ja kauss lisaks pandud, rätik nagisse,
mõned vanad potid-pannid, natuke
värvi seina ning liivasupp ja -koogid
võivad valmida. Toonid valisime oma
kihelkonna värvigammast. Nimigi sai
sobiv leitud. Nüüd on väljas mängida
veel lõbusam ja toimetamisi jagub nii
Muumipere kui ka Väikese Müü mudilastele.
Aitäh Anekale ja Karmenile! Täname
ka Madist abikäte eest.

Tabivere lasteaia lapsed etlemiskonkursil "Eesti
keele kaunis kõla"
Kertu Lindma
Kristella Mölder ja Diandra Leima
osalesid Tartumaa lasteaedade
etlemiskonkursil „ Eesti keele
kaunis kõla“, mis toimus Melliste
lasteaed-algkoolis.
Luuletusi esitati kahes vanusekategoorias (5–6- ja 6–7-aastased) ja päeva
juhtis ei keegi muu kui Kunksmoor ise.
Kristella Mölder luges luuletust
„Raamatul on aku tühi“ (autor Leelo
Tungal) ja Diandra Leima luuletust
„Kutsikas“ (autor Aidi Vallik). Tüdrukud olid tublid ja julged esinejad ning
neid tunnustati eripreemiatega –
Kristellat mõjuva esituse ja Diandrat
luulevaliku eest. Laste juhendajad olid
vastavalt Kertu Lindma ja Anneli Suvi.

SPORT
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Kristjan Rosenberg

saavutas rahvusvahelisel
kergejõustiku mitmevõistluse miitingul teise koha
Katrin Sisask
Itaalias Lanas 27.-28.aprillil toimunud rahvusvahelisel kergejõustiku
mitmevõistluse miitingul 32. Multistars – Trofeo Zernari Acciai saavutas
Kristjan Rosenberg kümnevõistluses
teise koha isikliku rekordiga 7950
punkti.
Selle tulemusega asub ta momendil
maailma 2019. aasta hooaja edetabelis
6. kohal, maailma kergejõustiku mitmevõistluse 18-19 reitingu tabelis 28. kohal.
Tema isik liku rekordi seer ia
kujunes järgmiseks: 100 meetri jooks –
11,05; kaugushüpe – 7.16; kuulitõuge –
14.59 ( isiklik rekord); kõrgushüpe –
2.10; 400 meetri jooks – 48,87 (isiklik
rekord); 110 meetri tõkkejooks – 15,15;
kettaheide – 41.10; teivashüpe – 4.85;
odavise – 52.37; 1500 meetri jooks –
4.34,85.

Need tulemused tähistasid senise
isikliku rekordi ületamist 43 punktiga. Alavõidud saavutas ta kõrgus- ja

teivashüppes. Kokku osales tugeva
koosseisulisel maailma karikaetapil
30 võistlejat 18-st riigist.

Lähte Ühisgümnaasiumi võrkpallurid Kooliliiga võistlustel

L ähte Ühisgümnaasiumi võrkpallurid
Miniliiga võistlustel

Kaisa Karjane, treener
Eesti Võrkpalli Liidu ja Eesti Koolispordi Liidu poolt korraldataval Kooliliiga võistlusel, kus sellest aastast
lubatakse mängida ka litsenseeritud
mängijatel, osales ka Lähte Ühisgümnaasium.
Maakonnas saavutati esimene koht,
piirkonnas teine koht ning vabariigis
tuldi 77 võistkonna seast kõrgele 5.
koh a le n a g u kor r a ld aja L au r a
Rogenbaum lausus: “Esimese 10% hulgas”.
Võistkond mängis koosseisus:
Annabel Toivonen 7a
Christin Johanna Elisabeth Hermits 8b
Grete Lisette Uuemäe 8b
Lisette Pihor 9b
Anete Marie Uibu 8b
Hedi Tamm 9a
Emilia Männik 8b
Kaisa Kaldjärv 8a
Liisbeth Koppel 8a
Treener: Kaisa Karjane

Kaisa Karjane, treener
Eesti Võrkpalli Liidu ja Eesti Koolispordi Liidu poolt korraldataval
Miniliiga võistlusel, osales ka Lähte
Ühisgümnaasium.
Maakonnas saavutati esimene koht,
piirkonnas teine koht ning vabariigis
tuldi 78 võistkonna seast 7. kohale.
Võistkond mängis koosseisus:
Lisette Lehtme 6b
Teele Tammet 6a
Kaisa Kreela 6b
Elisabet Lohman 4a
Meribel Võimre 6a
Meeri Siimer 5a
Treener: Ene Laanes

VARIA
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KredEx avas lasterikaste perede kodutoetuse taotlusvooru
KredEx
KredEx avas 06.05.2019.a. lasterikaste perede kodutoetuse taotlusvooru. Taotlusvoor on avatud kuni
10.06.2019.a.
Toetus on suunatud madala sissetulekuga peredele, kus kasvab vähemalt kolm kuni 19-aastast (kaasa
arvatud) last ja kes moodustavad ühise
leibkonna. Toetussumma on kuni
8000 eurot, varasemalt ühe korra toetust saanud võivad taotleda kuni 5000
eurot.
Toetust saab taotleda:
1. eluaseme soetamiseks, kui perel
puudub pere vajadustele vastav eluase
või olemasolev eluase on halvas seisukorras või ruumiliselt ebapiisav;
2. ehitamisega seotud tegevusteks,
kui olemasolev eluase ei vasta elementaarsetele elamistingimustele,
sealjuures puudub näiteks vee- ja
kanalisatsioonisüsteem või pesemisvõimalus, katus ei ole vettpidav, küttekolded on amortiseerunud vms.

Olulisemad tingimused:
1. 2018. aastal saadud maksustatav
tulu ei või olla suurem, kui 355 eurot
leibkonna liikme kohta kuus. Tulu
hulka arvestatakse kõik eraisikuna
ja ettevõtjana teenitud tulud. Tulude
hulka ei arvestata riiklikke toetuseid,
elatisraha ja 2018. aastal makstud
kodutoetust.
Tulude tõendamiseks esitatakse
KredExile kõikide täisealiste leibkonnaliikmete 2018.a. maksuandmete tõendid.
2. Kõik leibkonna liikmed peavad
olema registreeritud toetusealusele
elamispinnale. Eluaseme püstitamise,
elamiskõlbmatu eluaseme renoveerimise või eluaseme soetamise korral
peavad kõik leibkonna liikmed olema
registreeritud ühele aadressile, kus
reaalselt elatakse.
3. Taotleja või tema kuni 15-aastane
laps/lapsed peab olema toetusealuse
elamispinna omanik või kaasomanik
(ehitamisega seotud tegevused).
4. Taotleja omandis ei või olla rohkem, kui üks eluruumina kvalifitseeruv kinnisasi.

5. Teistkordset toetust saavad taotleda pered, kellel on eelmine toetus
kasutatud, projekt tähtaegselt lõpetatud ja KredExile esitatud toetuse
kasutamise aruanne.
6. Peres kasvav raske või sügava
puudega laps annab taotlusele lisapunkte ning puude tõendamiseks esitatakse taotlemisel arstliku ekspertiisi
otsus puude määramise kohta.
7. Kui leibkonnas on 2 vanemat, peavad mõlemad vanemad vastama taotlejale esitatavatele nõuetele ja esitama
taotluse koos.
Taot lust saab esit ada a lates
06.05.2019.a. KredExi e-teenuste
keskkonnast või e-posti teel aadressil
toetused@kredex.ee (vajavad digitaalse
allkirjastamise võimalust). Taotlusi
saab esitada ka paberil, posti teel
aadressil Hobujaama 4, Tallinn, SA
KredEx, 10151, Kodutoetus.
Vor m id l i sat a k se kodu lehele
06.05.2019. Info taotlemise tingimuste
ja taotluste esitamise kohta leiate
KredExi kodulehelt.

MEESTE JUTUD

Seeniormeeste Klubi tegemised
Tartu Kodukotuse Seeniormeeste
Klubi

 2.aprillil toimus pereüritusena 33

inimese väljasõit Tallinnasse, kus
toimus Tallinna linna Kevadturniir
bowlingus. Saavutasime külalistena
7.koha. Nautisime Mustamäe vabaaja
keskuse ja uue moodsa SPA mõnusid.
 15. aprillil kohtusid klubi 16 meest
koos Haaslava, Elva ja Sangaste meestega Hellenurme Mõisa ja Hellenurme
Vesiveskis. Kokkuvõtted ja meeldiv
pidu peeti vallamajas.
 16. aprillil toimus Tartus Võru 55
F bowlingusaalis kevadturniir bowlingus 32 osavõtjaga. 1. Kalev Hirmat,
2.Rein Jaani, 3.Teodor Tootsi.
 17.aprilli Üldkogul õpets Hiina
meeste võimlemisharjutusi Eve Mainr
ja tehti 5-voorulise mälumängu kokkuvõtteid, et novembrikuus alustada
uue mängude vooruga. Kuldse rooliratta kujuga tunnustati mälumängu
läbiviijat Tarmo Kestnat, kes autasustas parimaid mälumängijaid. Esinesid
tantsudega koos oma partneritega
Jüri Ilves ja Urmas Aunapuu. Õnnitleti
aprikuu sünnipäeva poisse ja lõbutseti koos.
 Algas petanki hooaeg võistlusega

,,Ole aktiivne“. Võitis duo, koosseisus
Tartu valla mees Peeter Zirk ja Tartu
linnamees Kalev jahnson. Osales 12
mängijat.
 27. aprillil toimus rahvusvaheline
iga-aastane võistlus petankis ,,Tartu
Vaim“ Toomkiriku varemetes võistkondadele. Osa võtsid võistlejad Lätist,
Võrust, Valgast, Tallinnast, Ida-Virumaalt, Sakust, Vokast ja Tartust, kokku 12 viieliikmelist võistkonda . Võitis
Tartu petanki klubi noorte võistkond.
Tartu Seeniorde võistkond keskmise
vanusega 77 a. saavutasid 8. koha.
SEENIORMEESTEKLUBI ÜRITUSED
mai - juuni 2019

29.06-31.07. Kodukotus suletud Jätkame
1. augustist

 Kodukotus töötab
E; T; K; N 10-15.30; R 10-14.
 Klubi juhatus tel.: 502 4575,
e-post: seeniormehed@gmail.com
 22. mail kell 12 Vestlusring-jututuba
 11. juunil meesteklubi ,,Rannamees“
korraldab üleriigilise meesteklubide
kokkutuleku Viimsis: NB! ajakava seinal
 19. juunil kell 11 meesteklubi ÜLDKOGU

koos spordipäevaga Ahja jõe kaldal
Lääniste külaseltsi külaplatsil: Teated,
ettekanded, külalised, kalapüük, võistlused, saun, ühislaulmine ja juunikuu
sü n n ipäevade t ä h ist a m i ne: VÄ INO
ERILAID 84; VAABO SEGER 82; VELLO
KIBE 79; AAVO SIRGE 76; ARMIN VEBER
76; AARNE PRINTS 75; ANTS ANIJAGO 69;
NB! Ajakava seinal.
PILJARD PÜRAMIID: K 10-14 ja kokkulepitud aegadel: Korraldab Vladimir
Leimann, tel.: 5665 3480
PILJARD ,,PUUL“: Korraldab Arvo Teder,
tel.: 529 4650
KOROONA: Korraldab Lembit Nöps, tel.:
511 5047
LAUATENNIS: Korraldab Enn Kivisaar,
tel.: 5373 3596
MALE, KABE: E kell 11 ja kokkulepitud
aegadel. Korraldab: Vello Kaik, tel.: 5362 0937
BRIDZ: Korra ldab Aarne Peterson,
tel.: 5351 6962
RIVI TANTS: K-10; R-12. Korraldab Riro Kangro
ORIENTEERUMINE: Korraldab Lembit
Nöps, tel.: 511 5047
PETANK: E kell 17 (kogu suve) Uus tn 56 ja
mujal kokkulepitud aegadel. Korraldavad
Enn Tõppan tel.: 5826 0780 ja Peeter Zirk
tel.: 507 4884
DISCGOLF: Tähtvere dendropark. Aeg
kokkuleppel. Korraldab: Jüri Erm, tel.:
5562 4305
TANTSUÕHTUD II JA IV P Atlantises kell
16, tantsuklubis SHATE. Korraldab Matti
Linno, tel.: 524 5937

TEATED
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Anname teada, et Konkurentsiamet
kinnitas Lähte aleviku võrgupiirkonnale soojuse piirhinnaks 65,21€/
MWh+ käibemaks. Hind hakkab kehtima teatamise hetkest (6.05.19) 1 kuu
möödudes.

OST
Ostan isiklikuks kasutamiseks garaaži
Tartus või selle lähiümbruses.
Kontakt: 5666 9006.
Ostan garaaži vms Tartu vallas (LähteÄksi piirkond) tel.: 5819 4853.
Ostan mõistliku hinnaga stagnaaegse
kasutatud jalgratta. Eelistatud on naisteratas, kuid võib pakkuda mõlemat.
Tel.: 5554 5195.
MÜÜK
Pakkuda looduslikku puukoore multši
ja rohenäppudele naturaalset hobusõnnikut turba allapanuga. Tel.: 501 8431.
Kükitaja külas müüa kummist paat
koos mootoriga. Info tel.: 5554 4548.
Valgeanso OÜ pakub püsilillede ja suvelillede istikuid, samuti maitse- ja köögiviljataimi. Avatud T-R 10-18 ja L 10-14.
Tel.: 5386 4998. Kohtumiseni Puhtaleiva
külas.
Müüa Audi 100 74kw 91a. Bensiin, sõidukorras, ülevaatus olemas. Vasktorud
läbimõõduga 28 mm, 4 tk. Töökorras
vene tööstuslik õmblusmasin. 3 gaasi
ballooni. Punased ahjutellised u. 300
tk. Karpraud 50x100 cm, 230 mja, 1,0
m. 6 tk 1m asbesttoru läbimõõduga 150
mm. Kontakt tel.: 521 8587
TEENUSED
Teostame kaevetöid väiketraktoriga
Avant. Tel.: 5611 1811.
Teostame Tartu vallas, Kõrvekülas rehvivahetust sõiduautodel ja kaubikutel.
Pakume lisaks rehvide vahetusele
pisemaid hoolduse- ning remonditeenuseid. (sillad, pidurid, õli vahetus,
keev itus jne.) A sume aad ressi l
Helmika 1. Täiendava info saamiseks
või aja broneerimiseks võtta ühendust
tel.: 5770 5868. Töökoda on avatud E-R.
(kokkuleppel ka nädalavahetustel)!
Kopa -ja laaduriteenus 30 €/h + km
(arvestus algab sõidu algusest objektileTabiverest). Kopa valikud: 40, 60, 120
(planeerkopp). Tellimine: 5551 4622,
tabivere@elamumajandus.ee

PEORUUMIDE RENT (sünnipäevad,
firmaüritused, suvepäevad);
KÄMPINGUD; KODUMAJUTUS;
TELKIMINE; SAUNAD; SUUR
VÄLILAVA; SAADJÄRVE RAND;
PAADILAENUTUS 200m;
KROSSIRADA; PÕLLURADA;
SPEEDWAY
Kontakt: tel.: 5837 3902,
motorantso@gmail.com,
www.motorantso.com

Koidutähe peosaal

Pakume peosaali renti juubeliteks, pulmadeks
ja firmapidudeks.
Meie kaudu saate tellida tervikliku teenuse
Teie jaoks olulise sündmuse tähistamiseks.
Asume Tila külas, Tartust 2 km kaugusel.

Kui soovite peosaali üle vaadata,
palume selleks aeg kokku leppida.
Kontakt 55675556
www.peosaal.ee
fb/peosaal.ee

II Kõrveküla kodukohvikutepäev OOTAB OSALEJAID!

II Kõrveküla kodukohvikutepäev
OOTAB OSALEJAID!

21.juulil
II Kõrveküla
kodukohvikute21.juulil
toimubtoimub
II Kõrveküla
kodukohvikutepäev.

päev. Kui soovid olla kohvikupidaja, siis see

Kui soovid
olla just
kohvikupidaja
, siis see info on just sulle.
info on
sulle. Kohvikupidamiseks
ei ole

tarvis muud, kui kohta, kus külalisi vastu võtta

Kohvikupidamiseks ei ole tarvis muud, kui kohta, kus külalisi
ja eelkõige pealehakkamist.
vastu võtta ja eelkõige pealehakkamist.

Lisaks toidu pakkumisele on teretulnud ka

muud
külastaLisaksigasugused
toidu pakkumisele
ontegevused,
teretulnud ka mis
igasugused
muud
jaid just
sinu kohvikusse
kohale meelitaks,
tegevused,
mis külastajaid
just sinu kohvikusse
kohale
olgu selleks pereansambli kontsert või huvimeelitaks, olgu selleks pereansambli kontsert või huvitav
tav kõneleja või mõni muu artist või hoopis
kõneleja
või mõni
muu artiston
võipraktilised
hoopis õpituba.
õpituba.
Oodatud
tegevused

nii suurtele, kui väikestele.
Anna oma kohvikupidamise soovist
Annateada,
oma kohvikupidamise
soovist
teada, saada
meile
saada meile
kohviku
kirjeldus,
mõtted
menüüks
asukoht:ja asukoht
kohviku
kirjeldus,
mõttedjamenüüks
e-post: merjekaaret@gmail.com, tel.: 58041083.
e-postile:
merjekaaret@gmail.com
või telefonile:
Lisainfo
ja küsimused:
58041083.
e-post: meeli.kruus@gmail.com, tel.: 5552437.
Hiljemalt 1.juuliks 2019

Oodatud on praktilised tegevused nii suurtele, kui väikestele.

Lisainfo ja küsimused: meeli.kruus@gmail.com , tel.
5552437

Tabivere Huvikool

Hiljemalt 1.juuliks 2019

võtab vastu uusi õpilasi

OÜ Demoona






Kaeve- ja planeerimistööd
Septikute ja imbväljakute paigaldus
Puistematerjalide vedu
Sissesõiduteed
Kändude juurimine jne

mati.padar@gmail.com, +372 58041985
www.demoona.ee

3.06 kell 18
järgmistele erialadele:









löökpill
akordion
lõõtspill
viiul
flööt
kitarr
klaver

Huvikool asub Tabivere Põhikoolis. Katsetele
tulles valmistage ette üks laul.
Info: tel. 53480761, liia.koorts@gmail.com

Vedu Kõrts
Toitlustamine
Peo- ja peielauad
Telefon 52 91 732

Autopesula E-N 8:30-17:30
Tel. 514 1588

Treitööd
Tel. 520 4569
Tel. 749 4231

R

9:00-18:00

E-R 8:00-17:00

EELK ÄKSI ANDREASE KOGUDUS

Jumalateenistus pühapäeviti kell 11.00.
Surnuaiapüha Äksi kalmistul 16.06 kell 12.00. Eelneb pihi- ja armulauatalitus Äksi kirikus kell 10.30.
Lisainfo: koguduse õpetaja Esa Luukkala tel. 5811 3195, eelk.ee/aksi

EELK KURSI MAARJA-ELIISABETI KOGUDUS

Jumalateenistus pühapäeviti kell 13.00.
Surnuaiapüha Kursi kalmistul 23.06 kell 12.00.
Surnuaiapüha Laeva kalmistul 24.06 kell 13.00.
Pühapäeval 30.06 külastavad Kursi kogudust Parkano sõpruskoguduse külalised. Jumalateenistusel kell 13.00 Kursi kirikus jutlustab Parkano koguduse
emeriitõpetaja Erkki Hirvi. Pärast jumalateenistust kirikukohv ja koosviibimine Kursi pastoraadis.
Lisainfo koguduse õpetaja Esa Luukkala: tel. 5811 3195, eelk.ee/kursi

KUHU MINNA
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Palju õnne pisipõnni
sünni puhul!

Renate ja Arnold
Olgu Sõnad lihtsad ja soojad,
sulle tänase õnne toojad.
Olgu sul tugevat närvi,
silmade soojust ja rõõmude värvi.
Südamel jõudu ja mõtetel lendu,
eludeel astudes hoogu ja indu!

Palju õnne!
Juula küla

Kallis Maie!

Tervist, õnne ja laululusti
soovivad endised kolleegid
Voldi ja Tabivere koolist:
Helma, Ilme, Vaike, Helve,
Madli, Malle ja Kaie.

MATTIAS NOORMÄGI
JOOSEP PARKSEPP
VARVARA NIKOLAJEVA
GREETE SOOVER
HADIS RUMJANTSEV
LUKAS MERI
JOOSEP LOODUS
LOORE SAAR
ANGELIKA NIGUL
LIANA NIGUL
LIISE ANTON
ELIS RAAG
JOHANNA KOIDU
MARKUS
ALEX-ANDER LEMMING
ROMER TIKERPE
ELEANORA TRUUTS
ART MARTEN LANGEL
KRISTOFER LEPIK
ANNABEL KAUER
MARIBELL VÄÄRI

07.03.19
16.03.19
16.03.19
23.03.19
26.03.19
28.03.19
29.03.19
29.03.19
30.03.19
30.03.19
01.04.19
05.04.19
08.04.19
10.04.19
15.04.19
16.04.19
17.04.19
20.04.19
26.04.19
27.04.19

Eve ja Villu!
Hellust ja õrnust on kõigile vaja.
Eks õnngi leiab seal oma raja.
Ja kuigi päevi on halbu ja häid,
las tänane rõõmsamast rõõmsam Teil näib!
Palju õnne!
Evi ja Arnold

Meie hulgast
lahkunud
HANDO MITTER
JAAN GRASBERG
ZOYA PAPULINA
MATI REIN
JAAN SAAREPERA
SILVIA VASSILA

06.04.19
15.04.19
21.04.19
23.04.19
24.04.19
27.04.19

Tunneme kaasa Gannale ema

MARIA KALYNJUKI
kaotuse puhul.
Suured ja väikesed
Nublu rühma kaaslased

Anne, Rait, Õie, Renate!
Kui kiirelt lööbki tõtlik ajakell,
ta iga hetk vaid Sulle õnne toogu!
Las päiksekiir Su silmadesse poeb,
et hingele sest alati sa leiaks toe!
Palju, palju õnne!
Maarja-Magdaleena Maarahva Selts

Kallis Renate!
Olgu Sul tervist ja tugevust nii,
et kaelas ei tunneks
Sa aastate keed!

Õnnitleme!

Salme, Madli,Reet ja Evi

TAGAKÜLG

TARTU VALLA KULTUURIKALENDER

Ajas muutuv kultuurikalender on leitav aadressil: www.kultuurikava.ee
NB! Kõik soovijad saavad oma sündmuse kalendrisse ise märkida. Loo konto, logi sisse ja lisa
sündmus! Siis ei ole vaja eraldi Kuukirjale sündmusest märku anda.

MAI - JUUNI 2019
18. mai
kell 19.00
23. mai
25. mai
kell 10.00
25. mai
1. juuni
kell 14.00
1. juuni
kell 10-18
1. juuni
kell 12.00
1. juuni
kell 13.00
1.-20. juuni
7.-9. juuni
7.-9. juuni
7.-12. juuni
21. juuni
kell 19.00
23. juuni
kell 20.00
23. juuni
kell 20.00
23. juuni
kell 18.00

Pajusi Teater Tabivere Rahvamajas. Lavastus „ ...JA SIIS TULEB SIIA
KUNINGAS!“ Autor ja lavastaja – Tarmo Kruus. Pilet 6€.
Info: tel. 504 4479, www.tabikas.ee, www.facebook.com/tabikas/
PARIMA ÕPPURI TÄNUÜRITUS Tabivere Rahvamajas.
MAARJA-MAGDALEENA KEVADLAAT.
Vedu raamatukogu KEVADREIS RIIGA.
LASTEKAITSEPÄEVA PEREPÄEV LAEVAS.
LASTEKAITSEPÄEV ELISTVERE LOOMAPARGIS. Palju silmaringi avardavaid tegevusi nii õues kui ka toas. Sissepääs tavapileti
hinnaga. Loomapark alustab suvehooaega ja on jälle avatud 10-20.
LASTEKAITSEPÄEV TABIVERE RAHVAMAJA ÕUEALAL. Töötoad, võistlused jpm. Tasuta. Info: tel. 5664 7969.
LASTEKAITSEPÄEV MAARJA-MAGDALEENA KÜLA MÄNGUVÄLJAKUL. Tähistame ka uue noortekeskuse avamist.
TARTU VALLA KAUNIMA PUURIIDA KONKURSS. Kujunda endale
ilus puuriit, tee pilt ja pane konkursile. Hääletamine toimub
1.-20. juunil. Võitjale on auhind ja artikkel Tartu Valla Kuukirjas.
BARBAR FEAST Maramaal Wildcards MC valdustes. Üles astuvad 21
parimat rock ja metal bändi Eestist ja naabermaadest.
Täpsem info kultuurikava.ee lehel.
HOBBY CARS WEEKEND ÄKSI 2019. USA/VENE/EUROOPA/KÕIK
MUUD HOBIAUTOD. Autodele avatud põllurada, bänd ja videodisko, ilutulestik, autode paraad Tartu ja tagasi, batuut lastele jpm.
SOOMUSRONG TABIVERES. Rong seisab 2. teel, jaamahoonest
Tartu poole. Soomusrongi saab vaatama minna väravast.
TARTU VALLA JAANITULI VASULA PUHKEALAL. Ansamblid Sinu
Naine, Shanon. Päevajuht Tarmo Kallaste, Lastele lasteprogramm. Tasuta.
TABIVERE JAANITULI Tabivere pargis. Esineb Väägvere külakapell,
tantsumuusikat teeb Marco Margna. Jaaniloterii – peaauhind jalgratas
jpm. Tasuta.
JAANIPÄEV MAARJA-MAGDALEENA PUHKEALAL. Tantsuks
mängib ansambel Vana Kallim. Tasuta.
LAEVA JAANIPÄEV, esineb Ps Troika. Kell 18.00 kohaliku näiteringi
esietendus Tantsuprofessor.

TABIVERE
ELISTVERE

MAARJA-MAGDALEENA
VEDU

MARAMAA

LAEVA

ÄKSI

soomusrong nr 7 "Wabadus"
Tabiveres 7.-12. juuni
Eesti sõjamuuseum - kindral Laidoneri muuseum koostöös EV100-ga
on Eestisse liikuma pannud soomusrongi nr 7 "Wabadus". 7.-12. juunil
peatub rong Tartu vallas Tabiveres.
7. juunil toimub rongi avamine.Külastajad saavad soomusrongi tulla
vaatama väravast. Rong seisab 2.
teel, jaamahoonest Tartu poole. Iga
päev kella 11.00-18.00-ni on kohapeal
giid. Üritus on kõigile tasuta.

E-P 12-17

MAIKUU ERIPAKKUMINE
SALAT
Kevadine salat maasika, rukola ja

5.00 €

hiidkrevettidega

SUPP
Vürtsikas lambaliha-tomatisupp

PRAAD
Röstitud pardifilee punase veini

3.80 €
9.00 €

kastme ja ürdikartuliga

MAGUS
Vana Tallinna kreem pohladega

www.jaaaeg.ee

3.00 €

