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LK 7

Selgus Tartu valla
kauneim puuriit

LK 8
Äksi ja Maarja-Magdaleena
kihelkondade viidad

LK 12-14
LK 9
Foto: Deivi Suiste

Tartu valla
koolide lõpetajad

Laulu- ja tantsupeo
tuli süütas Tartu valla
jaanilõkke
Sel aastal liikus tantsu- ja laulupeo
tuli läbi kõigi Eestimaa paikade, jättes igale poole maha tulekillud. Tar-

tu vallas viibis tuli 20. juuni hommikul ja 21. juunil, mil tulest süüdati
Tartu valla jaanilõke Vasulas.

Foto: Sven Začek

LK 15

Võida perepilet
Elistvere loomaparki!

SISUJUHT

Suve keskpaik juuli on saabunud.
Kõigis viies Tartu valla koolis on toimunud lõpuaktused ja lõpetajad on
asunud uutele põnevatele avastusretkedele. Soovin teile edu kõigis ettevõtmistes! Lõpetajate pildid on Kuukirjas
lehekülgedel 12-14.
Möödunud juuni oli suurte pidustuste ja rohkete tegemiste aeg. Samal
ajal lõpuaktustega toimusid Tartu vallas kaks olulist sündmust. Meie valla
kaks kihelkonda, Maarja-Magdaleena
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ja Äksi, said viimastena Eesti kihelkondadest enda piire märkivad viidad Juula külas Jõhvika bussipeatuse
läheduses. Üritusel rääkis Vabariigi
president Kersti Kaljulaid kihelkondade tähtsusest meie kultuuriloos.
Teine suur sündmus, mis puudutas
kogu Eestit ja kõiki meie inimesi, oli
laulu- ja tantsupeo tule tulemine. Eesti
laulu- ja tantsupeo traditsioon sai tänavu 150-aastaseks ja tule tulemine
50-aastaseks. Nii liikus sel aastal tuli
üle kogu Eestimaa 1. juunist kuni 4.
juulini, mil see jõudis Tallinna.
Tartu valla hoida oli tuli 20. ja 21.
juunil. Esimesena jõudis see 20. juuni hommikul Piirissaarele, siis liikus
vahepeal teistes valdades ja 21. juunil
kell 16 võttis Tartu vald tule Palupõhjas pidulikult Elva vallalt üle. Tule tulemisest saad lugeda ja pilte vaadata
Kuukirja leheküljel 9. Samuti on pildid ja videoklipid laaditud üles Tartu
valla Kuukirja Facebooki lehele.
Sellest Kuukirjast võid leida teistsuguse ülevaate vallavolikogu istungist. Loodan, et lugeja on sellega rohkem rahul, kui eelnevate istungite
kokkuvõtetega. Samuti on muutunud
meie seast lahkunute avaldamise viis.

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 9. septembrini.
 Jälgi Kuukirja tegemisi ka Facebookis:
Tartu Valla Kuukiri

Lisasime surmakuupäevale ka sünnikuupäeva, et ära hoida varem tekkinud segadust.
Mul on palve kõigile, kes saadavad
Kuukirjale teavet posti teel valda. Teavitage sellest kindlasti mind lisaks telefoni või e-posti teel – siis ma tean, et
info on tulekul.

Augustis Kuukiri ei ilmu. Ilusat
suve kõigile, kohtume septembris!
Katrin Sisask
Tartu Valla Kuukirja toimetaja

juuni Kuukirjas olnud artiklis " Tartu
vallas toimuv Sinu nutiseadmes", leheküljel 4 oli viga autori nimes Estrit
Aasma. Vabandan Estriti 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
Valla, Tooni küla, Tartu vald, 62603 Tartumaa
Tel. 742 3633, 5328 5199,
e-post toomas.lindjarv@tartuvald.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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27.06.2019 vallavolikogu istungil
vastu võetud otsused ja määrused
Kadri Linamägi, dokumendihalduse spetsialist

MÄÄRUSED

Määrus nr 15 – Kõrveküla Põhikooli
arengukava 2019–2021 kinnitamine
Kinnitati Kõr veküla Põhikooli
arengukava aastateks 2019–2021.
Määrus nr 16 – Laeva Lasteaia arengukava 2019–2022 kinnitamine
Kinnitati Laeva Lasteaia arengukava
aastateks 2019–2022.
Määrus nr 17 – Tartu valla 2019 aasta
I lisaeelarve
Kinnitati Tartu valla 2019. aasta I
lisaeelarve vastavalt lisale alljärgnevalt:
(1) suurendada põhitegevuse tulusid summas 23 547 eurot;
(2) suurendada põhitegevuse kulusid summas 11 377 eurot;
(3) suurendada investeerimistegevuse eelarvet summas (-) 12 140 eurot.
Määrus nr 18 – Tartu valla huvikoolidesse vastuvõtu ja sealt väljaarvamise ning õppetasu määramise kord
1. Tartu valla huvikoolidesse vastuvõtu ja sealt väljaarvamise ning
õppetasu määramise korraga reguleeritakse Tartu valla munitsipaalhuvikoolidesse õpilaste vastuvõttu
ja sealt väljaarvamist ning õppetasu
määramist.
2. Huvikooli tegevuspiirkond on
Tartu vald.
3. Õppureid, kelle rahvastikuregistri järgne elukoht ei ole Tartu vald,
võidakse huvikooli võtta tingimusel,
et elukohajärgne omavalitsus või muu
huvitatud isik osaleb täies ulatuses
kooli õpilaskoha maksumuse kulude katmisel. Nimetatud nõudest võib
teha erandeid Tartu Vallavalitsuse
loal.
Määrus nr 19 – Koerte ja kasside
pidamise eeskiri
1. Tartu valla koerte ja kasside pidamise eeskirjaga määratakse kindlaks
koerte ja kasside pidamise nõuded
Tartu valla territooriumil ning koerte ja
muude lemmikloomade üle arvestuse
pidamise kord.
2. Lisaks eeskirjale tuleb koerte ja
kasside ning muude lemmikloomade
pidamisel lähtuda loomakaitseseadusest, loomatauditõrje seadusest, vete-

rinaarkorralduse seadusest ja muudest loomapidamist reguleerivatest
õigusaktidest.

OTSUSED

Otsus nr 59 – Tartu Vallavolikogu
22.03.2018 otsuse nr 26 „Volikogu
infosüsteemi kasutusele võtmine“
muutmine
Tartu Vallavolikogu liikmed on
hästi kohanenud VOLIS süsteemiga ja
kasutavad seda oma töös, mis võimaldab meil osaleda nii komisjonides kui
ka volikogu istungil kaugtööna. Pole
mingit põhjust võtta volikogu liikmelt
võimalus osaleda volikogu tegevustes
kaugtööna.
Otsust rakendatakse tagasiulatuva
jõuga 23. maist 2019.
Otsus nr 60 – Tartu Vallavolikogu
otsuse „Kõrveküla Põhikooli arengukava aastateks 2015–2019 kinnitamine“ kehtetuks tunnistamine
Tunnistada kehtetuks Tartu Vallavolikogu 21.01.2015 otsus nr 1 „Kõrveküla Põhikooli arengukava aastateks
2015–2019 kinnitamine“ alates Tartu
Vallavolikogu 27.06.2019 määruse nr
15 „Kõrveküla Põhikooli arengukava
2019–2021 kinnitamine“ jõustumisest.
Otsus nr 61 – Ostueesõiguse kasutamisest loobumine (Lille)
Volikogu loobus Tartu vallas Saare
külas asuva Lille kinnistu, kinnistusraamatu registriosa 2373904, ostueesõiguse kasutamisest.
Otsus nr 62 – Ostueesõiguse kasutamisest loobumine (Uus-Rähni)
Volikogu loobus Uus-Rähni kinnistu, asukoht Tila küla, Tartu vald,
kinnistusraamatu registriosa 708604,
ostueesõiguse kasutamisest.
Otsus nr 63 – Loa andmine rendilepingu muutmiseks
Tartu Vallavalitsuse ja OÜ Raadi
Arenduse vahel on sõlmitud Tartu Vallavolikogu otsuse alusel rendileping,
millega Tartu vald rendib osaühingule
erinevaid rajatisi endisel Raadi lennuväljal. Rajatiste rentimise hind on 150
eurot kalendrikuus ja lepingu kestus
on 10 aastat.

Praeguseks hetkeks on selge, et vallal ei ole mõistlik rentida endise Raadi
lennuvälja rajatisi 150 euroga kalendrikuus. Lepingut on vajalik muuta
paindlikumaks nii tähtaega kui ka
renditasu silmas pidades.
Otsus nr 64 – Jõeääre detailplaneeringu koostamise lõpetamine
Ta r tu Va l l av a l i ko g u a l gat a s
25.10.2018 otsusega nr 73 Kobratu külas asuva Jõeääre maaüksuse (KÜ tunnus 79402:003:0227) osaala detailplaneeringu.
Planeeringu algatamise eesmärk
oli kinnistu edelapiiril kulgeva Amme
jõe ehituskeeluvööndi vähendamine,
et võimaldada ehitusõigust olemasoleva elamu laiendamiseks üle kolmandiku olemasoleva ehitise kubatuurist
ja täiendavate abihoonete püstitamiseks. Planeeringu algatamise otsus
tulenes looduskaitseseaduse (edaspidi
LKS) § 38 lg 4 p 5 ja § 40 lg 1, lg 3 ja lg 4
p 2.
Keskkonnaministeerium ja Keskkonnaamet on asunud LKSi tõlgendamise osas uuele seisukohale.
Keskkonnaametile esitati järelepärimine, et selgitada välja, kas Jõeääre maaüksuse (KÜ 79402:003:0227)
detailplaneeringu menetlust on vaja
jätkata või on võimalik tugineda LKS §
38 lg 4 punktile 1, lõpetada planeeringu menetlus ja väljastada projekteerimistingimused soovitud ehitustegevuseks.
Planeeringu menetluse lõpetamise aluseks on LKS § 38 uus tõlgendus,
mille põhjal planeeritava tegevuse
elluviimiseks ei ole vajadust Amme jõe
ehituskeeluvööndit vähendada, seega
planeeringu koostamise vajadus puudub.
Otsusega lõpetada Kobratu külas
asuva Jõeääre maaüksuse (KÜ tunnus
79402:003:0227) osaala detailplaneeringu koostamine ja tunnistada kehtetuks Tartu Vallavolikogu 25.10.2018
otsus nr 73.
Otsus nr 65 – Hankelepingu sõlmimiseks nõusoleku andmisest keeldumine ja hankelepingu piirmaksumuse määramine
Tartu Vallavalitsus on korraldanud
hankemenetluse „Tabivere Põhikooli
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ehitustööd“, viitenumber riigihangete
registris 208277. Tulenevalt hankele
esitatud pakkumustest oleks sõlmitava hankelepingu maksumus ilma käibemaksuta 3 794 956,05 eurot.
Tartu Vallavolikogu 27.09.2018
määrusega 21 kinnitatud Tartu valla
eelarvestrateegia 2019–2022 kohaselt
on investeeringuna Tabivere Põhikooli ehitustöödeks kavandatud 2019.
aastal 1 500 000 eurot ning 2020. aastal 1 500 000 eurot. Seega kujuneb
Tabivere Põhikooli ehitus kallimaks
kui on sätestatud Tartu valla eelarvestrateegias. Volikogu otsustas:
1. mitte anda Tartu Vallavalitsusele
nõusolekut sõlmida hankeleping Tabivere Põhikooli ehitustööde tegemiseks summas 3 794 956,05 eurot ilma
käibemaksuta, 4 553 947,26 eurot koos
käibemaksuga;
2. teha Tartu Vallavalitsusele ettepanek lükata tagasi kõik hankemenetluse „Tabivere Põhikooli ehitustööd“,
viitenumber riigihangete registris
208277, käigus tehtud pakkumused;
3. teha Tartu Vallavalitsusele ettepanek vaadata üle ehitusprojekt võimalike kärbete tegemiseks, korraldada uus hankemenetlus ja lubada uue
hankemenetluse tulemusel sõlmida
Tabivere Põhikooli ehitustööde tege-
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miseks hankeleping maksumusega
(koos käibemaksuga) kuni 4 000 000
eurot;
4. soovitada Tartu Vallavalitsusel
arvestada Tartu valla eelarvestrateegia üle vaatamisel 2019. aastal võimalike muudatuste sisseviimise vajadusega.
Otsus nr 66 – Isikliku kasutusõiguse
seadmine (Kaupmehe park)
Tartu vallas Tila külas asuv Kaupmehe park (KÜ tunnus 79401:006:1544,
pindala 3985 m2, sihtotstarve üldkasutatav maa 100%) kuulub Borg Kinnisvara OÜle (12901628).
Juurdepääsu tagamiseks ning üldkasutatava ala hooldamiseks ja haljastamiseks on vaja seada isiklik kasutusõigus Kaupmehe pargi maaüksusele,
pindala 3385 m2.
Volikogu otsustas nõustuda isikl i ku kasutusõig use sead m isega
Tartu valla kasuks avalikult kasutatava Kaupmehe pargi (kinnistusraamatu registriosa nr 4649204, katastritunnus 79401:006:1544) valdamiseks.
Tartu Vallavalitsusel on õigus ala
hooldada, rajada sellele laste mänguväljak ning istutada puid ja põõsaid
(sh viljapuid) isikliku kasutusõiguse
seadmise lepingus sätestatud tingi-

mustel. Isiklik kasutusõigus seatakse
15 aastaks.
Otsus nr 67 – Revisjonikomisjoni
akti kinnitamine
Olles ära kuulanud revisjonikomisjoni esimehe Teet Lille ettekande ja
võttes aluseks kohaliku omavalitsuse
korralduse seaduse § 48 lg 5 ning kooskõlas Tartu Vallavolikogu 31.01.2019
määruse nr 1 „Tartu valla finantsjuhtimise kord“ § 13 lg-ga 3 otsustas Tartu
Vallavolikogu kinnitada 27. juuni 2019
revisjonikomisjoni akti nr 2.
Otsus nr 68 – Tartu valla 2018. aasta konsolideerimisgrupi majandusaasta aruande kinnitamine
Volikogu kinnitas Tartu valla 2018.
aasta konsolideerimisgrupi majandusaasta aruande.

Volikogu istung on reaalajas jälgitav
VOLISe keskkonnas.
Volikogu istungite materjalid on
avalikult kättesaadavad veebis:
tartuvald.ee/et/volikogu-istungite
-materjalis
Järgmine Volikogu istung toimub
22.08.2019 vallamaja volikogu saalis.

Tartu valla kantselei
Kantselei on esimene koht, kuhu
valla elanik tuleb teavet küsima või
abi saama. Inimestega suhtlemine
on kantselei töö võlu ja valu, sest
kahjuks elatakse enda emotsioone
paljuski välja kantselei ametnike
peal. Kantselei peab tagama vallavalitsuse kui täidesaatva organi sujuva töö.
Valmistame ette vallavalitsuse ja
volikogu istungeid. Kantseleid võib
võrrelda abistava üksusega – näiteks
jalgpallis on vajalik terve hulk abipersonali, et mängijad saaksid väljakul
särada, nii on ka kantseleiga. Meie kõige
parem töö on kõige märkamatum –
kui kõik sujub ladusalt, siis on kantselei teinud väga head tööd. Meie tööd
võib hinnata kodulehe ja uue valla
rakenduse kaudu. Üks väga tähtis
ülesanne on uute ilmakodanike nime
registreerimine ja dokumentidele
kauni ilme kujundamine. Kantselei
koosneb väga erinevatest inimestest,
aga koos moodustame tugeva meeskonna.

EVE KALLAS, VALLASEKRETÄR
Töötan Tartu Vallavalitsuses vallasekretärina 2006. aasta 24. aprillist.
Ühtepidi on see pikk aeg, aga teisalt
jälle nii pikk ei olegi.
Hariduse omandasin väikeses Rõngus ja pärast keskkooli lõppu õppisin
neli aastat Tartus. Tartu valda kandideerisin, et tulla Tallinnast tagasi. Nii
on see ka läinud.
Tartu vallas on toimunud väga
suured muutused. Seda valdagi ei ole
enam alles, kuhu ma ametisse asusin.
Pärast 2017. aastal toimunud ühinemist on vald suurem nii rahvaarvult
kui ka territooriumilt. Oleme muutunud avatumaks ja meie protsessid on
läinud läbipaistvamaks. Mulle meeldib, et volikogu töö on muutunud arusaadavamaks tänu VOLISes toimuvatele ülekannetele. Üks minu kolleeg
on öelnud, et Tartu vald on teinud läbi
muutuse, mida võib võrrelda Ramses
II ajast tänapäeva tulekuga. Kas see
samm on olnud just nii suur, jääb igaühe enda otsustada, aga suur on see
igatahes olnud küll.
Pärast väsitavat tööpäeva on hea
veeta aega mõne hea raamatu seltsis. Üks minu lemmikuid on Jaroslav

Hašeki kirjutatud „Vahva sõduri Švejki juhtumised maailmasõja päevil“.
Peame nägema asjades positiivsust.
Tegelikult on meil ju kõik hästi.
TÕNU VESI, JURIST
Tartu vallas alustasin tööd 2017.
aasta sügisel. Kuna tulin siia haldusreformi ajal, siis olen saanud abiks olla
uue valla tegevust reguleerivate dokumentide koostamisel ja kaasajastamisel. Vald on hakanud toimima uutes
piirides ja suur osa tegevuse aluseks
olevast dokumentatsioonist on uuendatud.
Hariduse olen saanud Tartu Ülikooli õigusteaduskonnast, 1990. aastatel
töötasin looduskaitses ning pärast
seda palju aastaid Tartu maavalitsuses maasekretärina. Asusin tööle Tartu valda, kuna maavalitsused kaotati
ära.
Vabal ajal tegelen aiapidamisega.
ENDLA SUVI, REFERENT (VALLASEKRETÄRI ABI), ANDMEKAITSEAMETNIK
20. juunil täitus mul 35 aastat omavalitsuses töötamist. Alustasin Tabivere külanõukogu sekretärina, 1984.
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aastal tegi tolleaegne Tabivere külanõukogu esimees Viive Aunap mulle
ettepaneku kandideerida töölt lahkunud külanõukogu sekretäri ametikohale. Nii see algas ja kestab siiani.
Mulle meeldib töö inimestega.
Ametisse asudes olin lõpetanud
keskkooli ning töö käigus läbisin vastavad koolitused, mille tulemusena
sain alguses külanõukogu sekretäri
ja hiljem vallasekretäri kutsetunnistuse. Kui seadusandlus muutus ja eeldati, et vallasekretäril peaks olema
juriidiline haridus, siis lõpetasin Sisekaitseakadeemia halduskorralduse
eriala ning mulle anti teistkordselt
vallasekretäri kutsetunnistus.
Jätkasin pärast Eesti Vabariigi
taasiseseisvumist Tabivere vallasekretärina ning pärast haldusreformi
töötan Tartu valla Tabivere teeninduspunktis referendina.
Nende aastatega on seadusandlus
palju muutunud, toimunud on erinevad riiklikud reformid: maareform,
omandireform, haldusreform. Omavalitsustele on antud suuremad õigused otsustada kohaliku elu küsimusi,
kuid pandud seadustega ka uusi kohustusi ja ülesandeid.
Tööst vabal ajal loen ja lahendan
ristsõnu ning koon ajaviiteks vähesel
määral. Parema osa minu vabast ajast
saavad endale lapselapsed, kuid igal
aastal katsun korraldada endale koos
sõpradega ka ühe turismireisi.
Tore on, et iga aastaga muutub asjaajamine inimesele lihtsamaks ja paberivabamaks. Pidevad muudatused
ühiskonnas nõuavad ka vallaametnikelt pidevat enesetäiendamist ega lase
tööl igavaks muutuda.
KADRI LINAMÄGI, DOKUMENDIHALDUSE SPETSIALIST
2016. aasta oktoobris alustasin tööd
Laeva Vallavalitsuses. Kuna haldusreform juba käis, siis alates 2017. aasta
jaanuarist töötan Tartu Vallavalitsuse
kantseleis. Minu tööülesanneteks on
vallavolikogu ja -valitsuse dokumendihalduse ja infoalase töö organiseerimine ning korraldamine. Infohaldus
tähendab tänapäeval palju enamat kui
lihtsalt dokumendihaldust või kirjade
liikumise registreerimist. Tegu on
võimsa juhtimisvahendiga, mis peab
tagama asutuse efektiivse toimimise.
Hästi korraldatud teabe- ja infohaldus
aitab tõsta avalike teenuste kvaliteeti
ning vähendada nende osutamise kulusid ja bürokraatiat. Naudin oma töö
mitmekesisust, pidevat enesearendamise vajadust ja võimalust. Nii nagu
iga inimene on erinev, on erinev ka
olukord ja selle lahendamine. Seega
pakub töö pidevat vaheldust.
Foto: Katrin Sisask
Varasemalt olen pikalt töötanud
riigiasutuses ja mul on pikaajaline Ülemine rida vasakult: Endla Suvi, Kadrin Krabbi, Tõnu Vesi. Teine rida vasakult: Eve Kallas,
erialase töö kogemus. Erialase hari- Kadri Linamägi. Kolmas rida vasakult: Doris Grünvald, Estrit Aasma. Alumisel real: Piirissaare saarevaht Toomas Lindjärv koos koera Volliga. Pildilt puudub Ragnar Rüütli.
duse omandasin Tartu Ülikoolis info-
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teaduse ja dokumendihalduse erialal.
Kuulun ka dokumendihaldurite ühingusse. Naudin väga oma tööd ja seda
meeskonda, kellega saab nii mõndagi
korda saata.
ESTRIT AASMA, SEKRETÄR-REGISTRIPIDAJA
„Selle raja valisin ma väga-väga
ammu, aga tundub, tee ei muutu ajas
kergemaks.“ Terminaator „13 sammu“.
Aja jooksul on teekond olnud, nagu
elus ikka – kord kergem, kord raskem.
Minu teekond Tartu Vallavalitsuse
sekretär-registripidajaks sai alguse
2014. aasta 22. septembril, kui asusin
tööle Tabivere Vallavalitsuse kantseleispetsialistina.
Tabiverre kandideerisin tööle 2014.
aasta suvel, kui olin lõpetanud sekretäritöö õpingud ning soovisin leida erialast tööd kodu lähedal, samas
õpinguid pealinnas jätkata. Siiani
mäletan toonase vallasekretäri kõnet rõõmsa uudisega, et mind on välja valitud soovitud ametikohale. Töös
püüan samuti säilitada ikka rõõmsat
meelt nii endal kui kogu kollektiivil.
Tartu vald on pärast haldusreformi
kasvanud, arenenud ning ellu viinud
palju uusi asju, nii suuri kui ka väikeseid. Üks väike asi on Tartu valla rakendus, mis on minu uus tööülesanne.
Käesoleva aasta aprillikuust on Google Play ja App Store’ist kõigil soovijatel
võimalik endale alla laadida Tartu valla rakendus, mille kaudu saab kursis
olla vallas toimuvaga. Lisaks rakendusele haldan ma valla Facebooki ja
kodulehekülge, tagan VOLISe ülekande kõigile volikogu istungi huvilistele
ning haldan lisaks muule bürootööle
erinevaid registreid. „Kui vaja, autol
rehvi vahetan ja digiboksi telekaga
ühendan, […] Kui vaja, päästan kas või
terve maailma.“ Leslie Da Bass & Elastiknaine, „Naine“
„Ja me olemegi õpitule truud, aga
elu küsib natukene muud.“ Rock Hotel
„Tean, ei tea“
Haridustee kulges kuni gümnaasiumi lõpuni minu kodulinnas Jõgeval, kus olen lõpetanud ka muusikakooli klaveri erialal. Seejärel said
sammud seatud pealinna, kus esialgu
omandasin sekretäritöö kutse, pärast
seda ka juhiabi rakendusliku kõrghariduse. Kooli lõpetamisel teadsin, et
minu koolitee sellega ei lõpe ning täna
on mul Tallinna Tehnikaülikooli sotsiaalteaduste magistrikraad personalitöös ja -arenduses.
„Alles tuli suvi, korraks on vist soe
ja november ongi kohe käes.“ Nublu
„TMT“
Minu lemmikaastaaeg on kindlasti
talv. Minu kodulinna, Eesti külmapea-
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linna Jõgeva tunnusmärgid on aastaid
olnud ka hokikepp ja litter. Külmapealinna neiuna mängin jäähokit ja jääpalli. Eelmise aasta jaanuaris esindasin
Eestit esimese jääpalli naiskoondise
ridades jääpalli MMil Hiinas, tuleval
aastal sõidame Eestit esindama hoopiski Norra. Vabal ajal meeldib liikuda mööda erinevaid Eesti matkaradu
ja avastada siinse looduse võlusid igal
aastaajal.
Hoki on lahe!
DORIS GRÜN VALD, SEKRETÄRREGISTRIPIDAJA
Olen Lähte Ühisgümnaasiumi ja
Kõrvekõla Põhikooli vilistlane. 1984.
aastal asusin tööle Tartu Küla RSN
Täitevkomiteesse arveametnik-kassapidajana. 1987. aastal sain sekretäri
kohusetäitjaks. Pärast Eesti Vabariigi
taastamist olen pidanud Tartu Vallavalitsuse sekretär-registripidaja kohuseid. Selle ajaga olen näinud, kuidas
on muutunud riigikord. Pärast viimast haldusreformi on vald muutunud suuremaks. Inimesed ja eluolu on
teistsugused.
Vabal ajal meeldib mulle lugeda ja
õmmelda. Olen sõbralik ja abivalmis;
alati aitan, kui kellelgi on mure
RAGNAR RÜÜTLI, IT SPETSIALIST
Olen Tartu vallas ametis olnud alates 2005. aasta kevadest. Nii palju kui
ennast mäletan, on mul alati olnud
suur huvi arvutite ja üleüldse igasuguse tehnika vastu. Mulle meeldib olla
uudishimulik ja see on aidanud aastate jooksul läbi mitmete hobide kujundada ka minu elamise viisi.
Aastal 1995, kui tuli välja tolleaegne au ja hiilgus Windows 95, muutus
minu huvi arvutite vastu eriti suureks
ja suurema osa vaba aega möödus seda
uut ning huvitavat operatsioonisüsteemi näppides. Just siis sai selgeks,
et tulevikus tahan võimalikult palju
tegeleda arvutitega ja ühendada hobi
tööga. Olen ennast iseseisvalt palju
täiendanud, õppinud juurde uusi oskusi ja investeerinud enda arendamisse.
Hobist kasvas välja töö, mis on minu
meelest parim kombinatsioon. Kui aastal 2005 otsis Tartu Vallavalitsus uut
IT spetsialisti, otsustasin sinna kandideerida ja osutusingi valituks. Sellest
ajast alates olen kõikvõimalikel viisidel
püüdnud anda endast parima, et Tartu
Vallavalitsuse IT elu sujuvamaks ja töötajate arvutikasutus võimalikult meeldivaks ning mugavaks kogemuseks
muuta. Mulle pakub siiralt rõõmu, kui
minu teadmistest muutub paremaks
kellegi igapäevatöö.
Kui arvutitega seonduvad hobid

välja jätta, siis meeldib mulle vaba
aega veeta sõpradega, koos nendega
reisida ning tegeleda spordiga. Meeldib jalgrattaga sõita, jõusaalis käia ja
ka lihtsalt vabas õhus jalutada. Ühesõnaga eelistan kõiksugu liikumist, et
arvutitega kaasas käivat ebatervislikku elustiili tasakaalustada.
Mulle tõesti meeldib inimesi aidata
– seega võib minult küsida kõike, ükskõik kui lihtsat asja ja ükskõik mitu
korda uuesti; pahameele osaliseks
keegi kunagi ei saa. Lihtne nõuanne
võib nii mõnigi kord olla väga edasiviiv. See on nii hea tunne, kui saad
teistele midagi andes tunda nende
rõõmu.
Palju päikest kõigile!
KADRIN KRABBI, MENETLEJA
Asusin Tartu Vallavalitsuse menetleja ametikohale selle aasta juunikuus. Minu peamised tööülesanded
on korraldada järelevalvet heakorra, ehituse, kaevetööde, keskkonna
ja avaliku korra ning muude riigi ja
Tartu valla õigusaktide täitmise üle.
Kõigis neis küsimustes saab pöörduda
minu poole.
Olen lõpetanud Tartu Ülikooli majandusteaduskonna ja töötanud pikka
aega finantssektoris. Saadud kogemusi saan kasutada praeguses töös, eeskätt suhtluses vallarahvaga, tekkivate
küsimuste lahendamisel ja kõiki pooli
rahuldava tulemini jõudmisel.
Loomult olen optimist ja usun, et
koostööga kogukonnas saavutame visuaalselt, emotsionaalselt ja kultuuriliselt hea ja toimiva valla.
TOOMAS LINDJÄRV, PIIRISSAARE
SAAREVAHT
(Rohkem Piirissaarest ja Toomas
Lindjärvest leiad 2019. aasta mai Kuukirjast.)
Asusin Piirissaare saarevahina
ametisse selle aasta aprilli alguses,
kohanemine võtab veel aega. Pärast
keskkooli jätkasin õpingud politseikoolis ja Sisekaitseakadeemias. Tartu
valla saarevahiks sain, kui nägin kuulutust ajalehes ja kandideerisin ametikohale.
Olen kohusetundlik, abivalmis, positiivse ellusuhtumisega, sihikindel,
tulemustele orienteeritud, usaldusväärne, suhtlemisaldis, suhtun jaatavalt mõistlikku kriitikasse ja otsin
alati võimalikke lahendusi. Lisaks
olen aktiivne tegutseja ja pean lugu
heast huumorist. Minu hobideks on
kalapüük ja fotograafia.
Hoolimata tagasilöökidest tuleb
alati hoida pea püsti ja minna edasi,
igas negatiivsuses on alati ka midagi
positiivset.

VALLA INFO
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Äksi noortel on nüüd
oma skatepark

Tartu vald
maksab
Ranitsatoetust
Info: tartuvald.ee

Tekst ja foto: Katrin Sisask
Tartu vald maksab esmakordselt
kooli mineva lapse toetust lapsevanema avalduse alusel.

Juunis avati Äksi alevikus skatepark. Iga päev võib näha kuidas erinevas
vanuses lapsed ja noorukid atraktsiooni kasutavad. Varem olid Äksis laste mänguväljak ja jalgpalli plats. Eelmise suve lõpus vahetati uute vastu
välja skateparki esisel väljakul olevad võrkpalli korvid ja muru alale paigaldati pinksilaud. Juuni lõpus paigaldati Äksi randa ka võrkpalli väljakule võrk. Erinevaid võimalusi kuidas Äksis liikuvalt aega veeta peaks
nüüd jätkuma igale vanusele.

Vallavalitsuselt saab taotleda esmakordselt kooli mineva lapse toetust.
Ranitsatoetust on õigus taotleda esmakordselt 1. klassi mineva lapse ühel
vanemal, kui lapse ja ühe vanema rahvastikuregistrijärgseks elukohaks on
Tartu vald.
Kui lapse vanem või vanemad ei
täida perekonnaseadusest tulenevaid
kohustusi, makstakse ranitsatoetus
lapse hooldajale, hooldaja puudumisel
füüsilisest isikust eestkostjale. Toetuse saamiseks tuleb pöörduda vallavalitsuse sotsiaalosakonda või teeninduspunkti. Taotlusi võetakse vastu
1.augustist kuni 31. oktoobrini.
Blankett on leitav valla kodulehelt,
samuti saab selle täita vallavalitsuses
või teeninduspunktis kohapeal.

KULTUUR

Tartu valla kauneim puuriit asub
Sootaga mõisa kõrval
Tekst ja foto: Katrin Sisask
1.–20. juunil toimus Säsipuu korraldatud Tartu valla kauneima puuriida valimise konkurss.
Võitjaks osutus Sootaga külas mõisa külje all asuvas hästi peidetud pisikeses kortermajas elav perekond.
Säsipuu pani auhinnaks välja viis kotti 30 cm kuivi lepakaminapuid võrkkotis.
Kauneima puuriida omanik Hillar
Laurisoo on elanud Sootaga külas
kogu elu. Mõte konkursil osaleda tekkis lapselapsel Gertrudil. Fotole kippus ka pisike peresõber Thor.
Vaatamist vääris peale puuriida
kogu kaunis aed, mis aastatega on kujunenud tõeliselt mõnusaks ajaviitekohaks.

Tartu valla kauneima puuriida omanik Hillar Laurisoo koos lapselapse Gertrudi ja
koer Thoriga

KULTUUR
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Eesti viimased kihelkonna viidad
paigaldati Juula külla
Tekst ja fotod: Katrin Sisask
20. juunil lõppes Eesti Rahva Muuseumi, Maanteeameti, EV100 programmi ja Kultuurkapitali koost ööpr ojek t k i hel kon nav i it ade
paigaldamiseks. Esimesed tähised –
Tartu-Maarja ja Võnnu kihelkonna viidad – avas president Toomas
Hendrik Ilves ERMi 100. sünnipäeval 2009. aasta 14. aprillil Luunja
sillal. Tänavu avas president Kersti
Kaljulaid pidulikul üritusel kaks
viimast silti – Maarja-Magdaleena
ja Äksi kihelkonna viidad – Juula
külas Jõhvika bussipeatusest mõnesaja meetri kaugusel.
Projekti raames on Eesti põhi-,
tugi- ja kõrvalmaanteedele paigaldatud 1230 kihelkonnasilti, mis tähistavad kõiki Eesti 107 kihelkonda. Kõne
pidasid Vabariigi president Kersti
Kaljulaid, kultuuriminister Tõnis
Lukas, Eesti Rahva Muuseumi direktor Alar Karis, Maanteeameti peadirektor Priit Sauk ja Tartu abivallavanem Tarmo Raudsepp. Esinesid

Väägvere pasunakoor esinemas

Väägvere pasunakoor, Maarja-Magdaleena segakoor ning Lähte naiskoori lauljad ja kanneldajad. Suupisteid
pakkus Juulamõisa kohvik.
Üritusel kuulutas ERM välja fotokonkursi „Minu kihelkond“, kuhu on
oodatud fotod aastatest 2018–2020,
mis kujutavad kihelkonnaelu nüüdisajal nii pidu- kui argipäeval, nii suvel
kui talvel. Fotosid saab konkursile esitada 2019. aasta 20. juunist kuni 2020.
aasta 1. märtsini ERMi pildisaatjate
veebikeskkonnas Pildiait.

Nii saabus pidustustele Lähte naiskoor

Fotomeenutus Saadjärve festivalist
Katrin Sisask

Festivalil esines Lätist folkloorirühm “Ābols”, meesansambel ning tantsurühm "Dēka".
Viimasest sai jäädvustatud ka ilus grupipilt.

13. juuli õhtu lõppes Silver Sepa ja
Kristiina Ehini kontserdiga

13.-14. juulil toimus Saadjärve festival. Esimese päeva tegevused olid
jaotatud erinevate kohtade vahel
ümber Saadjärve, teisel päeval toimus Jääaja Keskuse sünnipäev.

Lähte rahvatantsurühm Hermine kutsus kõiki vaatajaid ühisele segatantsule

KULTUUR
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XXVII Laulu- ja XX tantsupeo
"Tule tulemine" Tartu vallas
Katrin Sisask
2019. aastal liikus tantsu- ja laulupeo tuli läbi kõigi Eestimaa paikade,
jättes igale poole maha tulekillud.
Teekond sai alguse 1. juunil ERMi
juures ja lõppes 4. juulil Tallinnas
tantsu- ja laulupeol.
Tartu vallas viibis tuli 20. juuni
hommikupoolikul, kui ta saabus Piirissaarele ja 21. juuni õhtul, kui Elva
vald tule Palupõhjas pidulikult Tartu
vallale üle andis.
Alates Palupõhjast liikusid tulega
kaasas kultuuritööspetsialist Veronika
Täpsi ja Miina Härma (Mall Türk), kes
igas peatuspunktis tule kogukondadele edasi andsid. Palupõhjas võttis tule
Elvalt vastu vallavanem Jarno Laur,
kes tule teekonnaga uuesti lõpp-punktis Vasulas liitus, et süüdata Tartu valla
tulelill.
Tulega liikus kaasa suur sepistatud
Tartu valla tulelill, millele igas peatuspaigas lisasid oma nimega kroonlehe
kollektiivid, kes tantsu- ja laulupeost
sel aastal osa võtsid. Oodatud olid kõik
kohalikud inimesed, et tõrvikut oma
käega katsuda ja pisike tulekild endale
koju kaasa võtta.
Tuli liikus Palupõhjast Lähtele, kus
oma kroonlehe lisasid Lähte naiskoor
ja Lähte Ühisgümnaasiumi koolikoor;
Kõrvekülas Tuule naiskoor, segarahvatantsurühm Metsataga ja Kõrveküla
Põhikooli koolikoor; Väägveres Väägvere pasunakoor ja Väägvere külakapell; Maarja-Magdaleenas Maarja-Magdaleena segakoor; Tabiveres Tabivere
põhikooli lastekoor. Viimased lehed
lisasid Äksis Lähte rahvatantsurühm
Hermine ja Äksi segakoor. Edasi liikus
tuli Vasulasse Tartu valla jaanipeole,
kus süüdati tulelill ja jaanilõke. Öömaja pakkus tulele Äksi kirik ja 22. juuni
hommikul sõitis see Äksi Motorantšo
eskordi saatel Tartu linna hoole alla.
Liikusin tulega kaasas 21. juuni
imelisel teekonnal. Suur rõõm oli
igas peatuspunktis näha rahvariietes
isetegevuslasi, kes olid tulnud tulele
laulma ja tantsima. Kohal olid ka inimesed, kes tuld tervitasid ja endale tulekillu koju kaasa viisid. Kõik mehed,
naised ja lapsed said viibida sel erilisel
kogu Eestit ühendaval üritusel, võttes
selle aasta tantsu- ja laulupeost midagi endaga kaasa.

Foto: Deivi Suiste
Tuli Palupõhjas

Foto: Deivi Suiste
Tuletõrvik Maarja-Magdaleenas

Foto: Deivi Suiste
Miina Härma (Mall Türk) tuletõrvikuga
Lähtel

Foto: Katrin Sisask
Vallavanem Jarno Laur süütab Vasulas
laulupeo tõrvikust Tartu valla tulelille

Foto: Katrin Sisask
Tartu valla jaanituli Vasulas
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Vedu küla peab 530. sünnipäeva
Mare Sumberg, Vedu raamatukogu direktor ja Vedu külaseltsi liige
MIS TEHTUD JA MIS TEOKSIL VEDU
KÜLA JUUBELIAASTAL
Tartu valla Vedu külale on käesolev
aasta väga eriline ja suure tähendusega. Nimelt tähistab küla oma 530. juubelit, milleks ettevalmistused algasid
MTÜ Külaselts Vedu loomisega juba
2018. aasta lõpupoole. Ühel ilusal sügisõhtul kogunes Vedu raamatukokku
külaelanike aktiivsem ja teotahtelisem osa, et panna pead kokku ja asutada ühine selts, mis tulevikus hakkaks
lahendama elanike jaoks olulisi probleeme ning ühtlasi esindaks küla Tartu vallas ja suhtleks vallavalitsusega.
Juba selle aasta kevadel algasid ettevalmistused juubeliaastaks suure
hooga. Tartu valla noortevolikogu
liikmed pöördusid Vedu külaseltsi
poole sooviga abistada küla talgupäeva korraldamisel. Otsustati, et talgupäev toimub 04.05.2019. Vallavalitsus
organiseeris konteineri ja noortevolikogu noored koos külarahvaga tegid
üheskoos ära suure töö. Tegus talgupäev oli täiega korda läinud ja Vedu
küla panus registreeriti ka Teeme Ära
lehel.
Kuna ees seisis juubeliaasta, siis oli
vastloodud külaseltsi üks esmastest
ülesannetest peo ettevalmistamine.
Samuti sai küla enda toetuseks sõna
sekka öelda üldises valla arengukavas
ja osa võtta kaasava eelarve jaoks korraldatud ideedekonkursist. Vedul läks
aga nii hästi, et küla kavand – ootepaviljoni ehitamine külaplatsile – võitis
konkursil teise koha ja külarahva soov
realiseeritakse juubeliaasta suvel. Otsustati, et sobivaim variant võiks olla
Palmako 18 m2 Betty ajapaviljon (https://www.palmako.com/est/betty-2),
mille neli seina ehitatakse kinni, lisatakse istekohad ning infotahvel. Katus
tehakse punasest bituumenplaadist,
millele saame ise valged laigud joonistada, et see meenutaks kunagist külaseent. Põrand ja ukseesine laotakse
tänavakivist. Ehitis paigutatakse tänase infotahvli lähedusse.
Veel esitas külaselts ettepaneku
korraldada konkurss külalipu kavandi tegemiseks ja selle põhjal lipu
trükkimiseks. Lapsed esitasid Vedu
külalipu kavanditena kokku üheksa
tööd. Parima töö hindamisel osales
15 külaseltsi liiget ning erikülalisena
vallavanem Jarno Laur. Võidutööks
osutus seitse häält saanud Maribel
Sillardi (nr 9) külalipu kavand, II koha
vääriliseks tunnistati Katarina Leola
töö (nr 3). Oliver Udu abiga on valmi-

mas külalipust ka digitaalne versioon,
mida kõigile jagada saame ning mille
põhjal lipu trükkida laseme. Vallavanem lubas, et vald kingib Vedu 530.
sünnipäevaks külale lipumasti, kuhu
saame uue külalipu edaspidi heisata.
Lipumast püstitatakse mänguplatsi
tagusele alale kuuse kõrvale.
Endiselt on külas probleemiks raskeveokite pidev liiklus EstHus OÜ
tootmishoonete juurde. Vallavanem
lubas ettevõtte poole pöörduda ja paluda neil transpordiks kasutada sigalatagust eelmisel aastal korrastatud
teed. Külaseltsi liikmete ühine arvamus oli, et sõidukite pidevat liiklust
on võimalik vältida vaid vastavate keelumärkide paigaldamisega.
Vallal on lähiaastatel plaanis uuesti asfalteerida Vedu küla kaks tänavat.
Sellega seoses esitasid seltsi liikmed
ettepaneku korrastada ka ridaelamute eest Tiigi tänavale viivaid teelõike.
Suurematest töödest on veel plaanis
Vedu paisjärve ujumiskoha korrastamine ja liivaranna rajamine. Vallavanem lubas valla toetust. Töödega saab
alustada hilissügisel või talvel, kui jääle on võimalik liiva kanda.
Külas vajaksid hooldust ka külatiik
ning Mõisa tänava äärsed (külla sissesõidul kahel pool teed paiknevad)
kraavid. Tiik on kahjuks eraomandis
ja omavalitsus seal omal initsiatiivil
midagi teha ei saa. Pooled kraavidest
on samuti eraomandis, kuid teine pool
kuulub teekaitsevööndisse. Teetammi korrasoleku tagamiseks oleks neid
kraave kindlasti vaja puhastada.
Nagu elus ikka, käivad rõõmud ja

ORIENTEERUV VEDU KÜLA
5 30. SÜ N N I PÄ EVA K AVA
10.08.2019:
14.00 Külapäeva pidulik avamine
ja külalipu heiskamine
14.30 Laste orienteerumisvõistlus “Tunne oma koduküla”
16.00 Muruniidukiralli täiskasvanutele “Küla kiireim niitja
2019”
16.30 Orienteerumise ja ralli kokkuvõtted ja autasustamine
17.00 Väägvere külateatri etendus
“Limonaaditsehh”
18.00 Mängud, viktoriin ja huvitegevused talliesisel platsil
19.00 Laulab Jüri Homenja
21.00 Simman DJ muusika taustal
mured käsikäes, aga kui ühisel jõul
probleeme lahendama hakata, siis
muutuvad endised mured taas rõõmudeks. Seega on küla juubeliaastal
tehtud üht-teist, palju on plaanis, palju veel teha ja kavandamisel. Kõigile
Vedu elanikele teeb aga suurt rõõmu,
et küla elab ja asjad liiguvad. Õige pea,
10. augustil, tähistame 530. juubelit ja
rõõmustame koos, et meil on au elada
nii väärika vanusega külas.
Kasutatud allikas: MTÜ Külaselts
Vedu 18.04 üldkoosoleku protokoll

Vedu küla külalipu konkursi võitnud Maribel Sillardi kavand
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Tartu Valla Noortevolikogu tegemised
Margit Orma ja Lisete Ehamaa
7. mail peeti Tabiveres Tartu valla
koolide õpilasesinduste kohtumine
Tartu vallavanema Jarno Lauri ja
sotsiaalnõuniku Jaana Puuriga.
Koosviibimise vallavanemaga korraldas Tartu Valla Noortevolikogu
koostöös Eesti Noorteühenduste Liiduga. Lõuna eesmärk oli tutvustada
vallavanemale ja sotsiaalnõunikule
õpilasesinduste liikmeid ning viia
ametnikud kurssi nende töö ja murekohtadega. Vallavanem ja sotsiaalnõunik teavitasid noori neid puudutavatest muudatustest sel ja järgneval
aastal ning küsisid ka noorte arvamust; lisaks sellele arutati murekohti
ja leiti lahendusi. Pärast seda oli ühine
lõunasöök ja kokkuvõtete tegemise
aeg. Õpilasesindused leidsid mõned
koostöökohad ja said palju mõtteainet
tulevikuks. Üritus oli niivõrd edukas,
et selline kokkusaamine muutub traditsiooniks.

kuna ühendati jõud Tartu Valla
Noortevolikoguga.
Talgutöödeks oli lehtede riisumine
ning puuoksade kokku korjamine, mis
sai väga edukalt ja kiirelt tehtud, kuna
kohale oli tulnud rohkem kui 40 ini-

4. mail toimus üle-eestiline Teeme
Ära talgupäev Vedul. Sel aastal oli
Vedu küla talgupäev veidi erinev,

mest. Vedu muruala ning mõisapark
said imeilusaks ja Tartu Valla Noortevolikogu rääkis Vedu noortega, et
nendega ka tulevikus midagi lahedat
koos teha. Talgupäev lõppes ühispildi
tegemise, söömise ja muljete jagamisega.

Foto: Lisete Ehamaa
Tartu Valla Noortevolikogu võttis osa Vedu küla talgupäevast

„Tartu valla noorte kohtumisõhtud“
Karmen Kukk, Laeva noortekeskuse juhataja
Laeva piirkonna noored taotlesid
noorte omaalgatusprojektist „Nopi
Üles“ raha, et aidata kaasa kogukonna arengule ja noorte omavahelisele
suhtlusele.
2019.aasta alguses nägid Laeva piirkonna noored vajadust kirjutada projekt, et Tartu valla noored omavahel
rohkem tuttvaks saaks. Idee, mida
noored soovisid teostada tuli üsna
kähku ning varasemast kogemusest
oli teada, et „Nopi Üles“ noorte omaalgatusfond on just see koht, kust raha
taotleda.
Noorte projekt nimega „Tartu valla
noorte kohtumisõhtud“ vajas Facebooki keskkonnas vähemalt 200 laiki,
et rahastust saada. See 200 laiki tuli
väga kiiresti, kuna laikidega toetasid
ka teised Tartu valla piirkonnad, mitte ainult Laeva piirkonna elanikud.
Noored said toetust summas 1800€, et
oma projekt ellu viia selliselt nagu nad
seda tegevuskavas olid kirjeldanud.

Projekt „ Tartu valla noorte kohtumisõhtud“ seisnes selles, et toimusid
kolm kohtumisõhtut koos diskoga kõikidele Tartu valla noortele ja tasuta.
Esimene kohtumisõhtu toimus Laeva
Kultuurimajas, teine kohtumisõhtu
toimus Maarja-Magdaleena Rahvamajas ja kolmas Tabivere Rahvamajas. Transport kohtumisõhtutele oli
korraldatud tänu noorsootöötajate
koostööle Laeva, Tabivere ja Maarja-Magdaleena vahel. Teistele piirkondadele oli transport korraldatud
vastavalt kokkuleppele. Tartu valla
noorte kohtumisõhtutest said osa ligi
210 Tartu valla noort!
Täname kõiki, kes andsid oma panuse selleks, et Laeva piirkonna noored
saaksid oma idee ellu viia. Eriti suur
tänu koostöö eest piirkondade noorsootöötajatele!
Loe lisaks: http://nopiyles.blogspot.
com/search/label/kohtumisohtud
Projektifond „Nopi Üles“ tegevuste
elluviimist rahastatakse haridus- ja

Projekti meeskond: Karoliine Maria,
Maris, Karmen, Getlin, Merily

teadusministri kinnitatud ning Eesti
Noorsootöö Keskuse poolt elluviidava
ESF kaasrahastatud programmi „Tõrjutusriskis noorte kaasamine ja noorte tööhõivevalmiduse parandamine“
kirjeldatud tegevuste raames.
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Tartu valla koolide lõpetajad
2018/2019 õppeaastal
Katrin Sisask

LÄHTE ÜHISGÜMNAASIUM 12. ts klass

Foto: Neeme Aria

LÄHTE ÜHISGÜMNAASIUM 12. ms klass

Foto: Neeme Aria
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LÄHTE ÜHISGÜMNAASIUM 9. a klass

Foto: Andrus Mekk

LÄHTE ÜHISGÜMNAASIUM 9. b klass

Foto: Andrus Mekk

KÕRVEKÜLA PÕHIKOOL 9. klass

Foto: Pildikompanii

KOOL
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TABIVERE PÕHIKOOL 9. klass

Foto: Kadi Kesa

J. V. VESKI NIMELINE MAARJA-MAGDALEENA PÕHIKOOL 9. klass

Foto: Katrin Sisask

LAEVA PÕHIKOOL 9. klass

Foto: Kalju Tisler

KOOL
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Tartu valla kahe kooli koostööprojekt
Kõrveküla Põhikooli ja Lähte Ühisgümnaasiumi projektimeeskond
Kõrveküla Põhikooli ja Lähte Ühisgümnaasiumi õpilased kirjutasid
Tartumaa Arendusseltsi Noortefondile koos projekti, et omavahel kohtuda ja teada saada naaberkoolides
toimuvatest toredatest sündmustest ja ettevõtmistest.
Kõrveküla Põhikooli õpilasesinduse noored Karli Joorits, Marie Heleene
Kalja ja Hanna-Greta Mihhailova käisid eelnevalt Tartumaa Arendusseltsi
teabepäevadel, et välja uurida, mis on
projektide kirjutamisel oluline.
Noortefondi esimees Martin Tikk
käis Kõrveküla koolis rääkimas, missuguseid noorteprojekte eelnevatel
aastatel on kirjutatud ja andis ka ülevaate projektide kirjutamise ABC-st.
Projektipäev algas Tartus Lodjakoja
ees, kus meid ootas lodi Jõmmu. Sõitsime Jõmmuga ülesvoolu loodusesse.
Loodusfotograafi Sven Začeki juhendamisel saime näidata oma teadmisi
lindude tundmisest või ka mittetundmisest. Mõnd vastust kuuldes ütles
Sven, et vastus on sama hea, kui ma
küsiksin, et mis marki autoga on tegemist ja saaksin vastuseks, et sõiduautoga.
Pärast ühetunnist sõitu suundusime tagasi Lodjakoja poole, kus Sven
tutvustas oma loodusfotode saamislugusid.
Seejärel sõitsime lodjaga kesklinna
ja edasi. Nägime sildu altpoolt ja maju
hoopis teise nurga alt. Saime lehvitada
Pegasuse laeval sõitnud noortele, kes
meist möödusid.

VÕIDA PEREPÄÄSE ELISTVERE LOOMAPARKI!
Lõpeta pildi all olev loodusfotograaf Sven Začeki lause ja võida perepääse
Elistvere loomaparki. Vastused saada Kuukirja meilile kuukiri@tartuvald.ee
hiljemalt 12. septembriks 2019. Õigesti vastanute vahel loosime välja Elistvere
loomapargi külastuse perele. Õige vastus ja võitja avaldatakse septembri Kuukirjas.

Foto: Sven Začek

Foto: Sven Začek

„Lodjaretk Suur-Emajõel kulges suviselt kõrge temperatuuriga ja meid saatsid
pidevalt erinevad vee-elupaikadega seotud linnuliigid. Põnevaimad vaatlusobjektid olid (vasakpoolsel pildil)
ja otse lodja nina eest kala püüdnud (parempoolsel pildil)
.
Helimaastikku ilmestasid mõned ööbikud ja jõe idakaldal kõrgetes kuuskedes
süüa manguvad kõrvukrätsupojad.“
Pärast lodjasõitu suundusime
lõpp-punkti ehk Sisevete Saatkonda,
kus koolide esindajad tutvustasid õpilasesinduste tööd.
Noored ütlesid, et kõige rohkem
meeldisid neile loodusprogramm ja
lodjaga sõit, üksteisega tutvumine;
mõtted, mida edaspidi veel võiksime
koos ette võtta ning muidugi ka päevitus, mis päeva lõpuks saadi.
Küsimusele, missuguseid koostöö-

projekte me edaspidi soovime, vastati
ülekaalukalt: „Lodjasõitu!“
Noorte koostööprojekti juht oli
Karli Joorits, mentorid Riina Sepma ja
Helen Pill Kõrveküla Põhikoolist ning
Anneli Kumar Lähte Ühisgümnaasiumist.

ÜLESKUTSE LÄHTE
ÜHISGÜMNAASIUMI
VILISTLASTELE!

Tekst ja foto: Katrin Sisask

Laupäeval 29. juunil märgistas
Lähte Ühisgümnaasiumi 27. lend oma
klassi poolt kooli lõpetamisel istutatud puu. Sama on teinud varasemalt
ka 25. lend. Selleks, et kõigile oleks
teada, et puu on istutatud just sinu
lennu poolt tekkis mõte, et ka teised
võiksid oma puud märgistada. Nii on
kõigile teada kus kelle puu asub ja tulevikus ei saa juhtuda nii, et kogemata
mõne puuga juhtuks midagi mis pole
ette nähtud.
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Spordikuu J. V. Veski nimelises
Maarja-Magdaleena Põhikoolis
Ago Vahtra,
kehalise kasvatuse õpetaja
Igal aastal on meie koolis kevadeti
tavapärasest suurema tähelepanu
all sport ja kehaline liikumine. Mai
oleme nimetanud spordikuuks.
Selle tõttu võtsime eesmärgiks
osaleda rohkem erinevatel spordivõistlustel ning suurendada õpilaste
osavõttu koolisisestest liikumisüritustest. Kooliaasta lõpp sobib kokkuvõtte tegemiseks.
Omavalitsuspiiride muutumise tõttu keskendusime möödunud aastal
Tartumaa Spordiliidu korraldatud
võistlustele, mistõttu tõusis õpilaste
jaoks märgatavalt erinevate võistluste meisterlikkuse tase. Seega hindab
meie kool senisest veelgi kõrgemalt
iga õpilase eneseületust ja saavutatud
tulemusi, mis olid suurepärased.
Juba esimene kevadperioodi maakondlik võistlus, kevadkross, tõi meie
koolile kaks auhinnalist kohta. 3.
koha saavutasid kuni 12-aastaste poiste vanuseklassis 3. klassi õpilane Sten
Salumäe ja kuni 16-aastaste poiste
2000 meetri jooksus 8. klassi õpilane
Henri Raju.

Väga edukaks kujunesid meile 30.
mail toimunud maakondlikud kergejõustikuvõistlused. Nendel saavutas
5. klassi õpilane Eveliis Hein 2. koha
kuni 14-aastaste tüdrukute palliviskes väga kõrgetasemelise tulemusega
40,89 m. Kõige meeldejäävam moment
võistlusel oli Mati Mansbergi taktikaliselt küps jooks kuni 14-aastaste poiste vanuseklassis 400 meetri distantsil, mis tõi talle esikoha.
Kui üritada meie kooli õpilaste
hulgast kedagi sportlike saavutuste
poolest eredalt esile tõsta, siis tasub
mainida 7. klassi õpilast Henn-Jaagup
Roobat. Tema on hea näide sellest, kuidas treeningutel omandatud distsipliin ja sihikindlus kandub üle inimese
kõikidele tegevustele. Henn-Jaagup
kuulub koos paarilisega standardtantsudes riigi noortekoondisesse.
Tänavuse hooaja lõpetasid nad oma
vanuseklassis Eesti edetabeli liidrina.
Selleks, et meie õpilased õpiksid hindama liikumist kui neile looduse poolt
kaasa antud privileegi, mitte kui kohustust, osalesime taaskord heategevuslikul teatejooksul, kus koguti raha

liikumisvõime kaotanud laste raviks.
Spordikuu võttis hästi kokku
iga-aastane üritus Spordiöö, millega
tänavu tähistasime ka kooli võimla
20. sünnipäeva. Seekord oli võimalus
erinevate tegevuste kõrval taas külla kutsuda oma ala tuntud tegijaid.
Eesmärk oli innustada noori võimeid
maksimaalselt kasutama ja eluviise
tervislikumaks muutma. Üritusele
tuli kohalik rattatreener Kaido Kriit,
kes tutvustas lähemalt erinevaid jalgrattaid ning sõidustiile. Külla tuli ka
olümpiasportlane Grete Gaim, kes
rääkis oma laskesuusatajakarjäärist.
Järgmisel õppeaastal tuleb kogu
koolil koos lapsevanematega veelgi
rohkem pingutada, et laste üldine liikumisaktiivsus ei väheneks, vaid suureneks igal sammul. Soovi täitumise
esmane eeldus on õpilaste aktiivne
osalemine kehalise kasvatuse tunnis.
J. V. Veski nimelise Maarja-Magdaleena Põhikooli nimel tänan kõiki,
kes on aidanud kooli spordiinventari
täiendada. Eriline tänu Tartu vallavalitsusele, kelle abiga oleme saanud
mitmed ideed ellu viia.

Foto: Uku-Mart Rooba
Spordiööl kohtus Maarja-Magdaleena koolipere laskesuusataja Grete Gaimiga
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Kristjan Rosenberg võitis Euroopa meistritiitli
Ukrainas Lutskis 6.-7. juulil toimunud mitmevõistluse võistkondlikel Euroopa meistrivõistlustel võitis Eesti koondis, kuhu kuulus ka
Kristjan Rosenberg, meistritiitli.
Eesti võistkond kogus 39 959 punkti, järgnesid 39 560 punktiga Valgevene ning 39 433 punkti kogunud Suurbritannia. Võistkondlikku arvestusse
minevad punktid tõid Eesti võistkonnale meestest kümnevõistluses Maicel
Uibo, Kristjan Rosenberg ja Janek Õiglane ning naistest seitsmevõistluses
Mari Klaup-Mc Coll, Kristella Jurkatamm ja Hanna-Mai Vaikla. Meeste
kümnevõistluse võitis valgevenelane
Vitali Žuk 8237 punktiga, Maicel Uibo
saavutas teise koha 8181 ning hispaanlane Jorge Urena 8073 punktiga
kolmanda koha. Kristjan Rosenberg
tuli esmakordselt kümnevõistluses
8000 punkti piiri ületades 8033 punktiga neljandale kohale. Meie naistest
saavutas parimana Mari Klaup-Mc
Coll 12. koha 5477 punktiga. Kristja-

Foto: Dmytro Vakulka/distpix.eu
Võidukas Eesti koondis Superliigal

ni üksiktulemused kümnevõistluses
olid järgmised: 100 m-10,95; kaugushüpe-7.34; kuulitõuge-13.27; kõrgushüpe-2.16; 400 m jooks-49,06; 110 m
tõkkejooks-14,91; kettaheide-40.84;
teivashüpe-5.00; odavise-51.70; 1500

m jooks-4.36,21. Alavõidu saavutas
ta kõrgushüppes isikliku rekordiga
2.16. Oma kümnevõistluse tulemusega
8033 punkti asub ta momendil maailma hooaja edetabelis 30. kohal ning
IAAF-i rankingus 23. kohal.

MEESTE JUTUD

Kodukotuse Seeniormehed tähistasid eestlaste
150. laulupidu
Maldo Kikkull
Tartu Kodukotuse seeniormehed
korraldasid 19. Juunil 2019 a. spordipäeva ja eestlaste 150 a. laulupeo
tähistamise koos naiskooriga LINDA Ahja jõe kaldal, Lääniste külaseltsi laululaval.
Ei tuldud küll jala või hobustega,
nagu 150 a. tagasi, kuid kohal olid
sõbrad Haaslavalt, Viljandist, Elvast,
Tähtvere Päevakeskuset ja teistest
Kodukotuse huvialaringidest, kokku
üle 110 inimese.
Avakõnes Seeniormeeste Klubi
president, Kalev Jahnson tervitas
osavõtjaid, täpsustas ürituse ajakava,
soovis rõõmsat seltsielu ja head laululusti. Peakorraldaja vastutus ja nimeline medal riputati Rein Otsa kaela. Laulupeo peadirigendi kohustused
ja nimeline medal riputati naiskoori
LINDA dirigendi Ülle Parts kaela.
Tartu linna abilinnapea Mihkel Lees
soovis edu ja rõõmsat meelt kõigile

peol osalejatele ja võttis osa mõnedel
spordialadel.
Laulupidu algas naiskoori LINDA
esinemisega. Lauldi isamaalisi ja
seltskondlikke laule. Esinesid rõõmsameelsed lauljad Viljandist Voldemar Nikolaevi akordionihelide saatel.
Rõõmsalt esinesid särtsakad tantsutüdrukud Tähtvere Päevakeskusest
ja seeniormeeste klubi mehed. Laululaval kõlasid ühised isamaalised ja
seltskondlikud laulud koos ühistantsimisega.
Kuulitõuke mitmevõistluse parimaks tunnustati Enn Kivisaar; korvpalli vabavisetes Harri Otsa; noole
täpsusvisetes Matti Ainson; püstolist
täpsuslaskmises Viljandi mees Tõnis
Tuur; saapaviskamises Enn Kivisaar
ja kalameestest Kuldkala omanikuks
Lembit Lehemets. Eriauhind kalaspordi organiseerimisel Tarmo Kerstnale. Abistava panuse eest saunas
korra hoidmisel tunnustati Viljandi

naist Luivit. Elagu positiivne ja aktiivne eluhoiak! Elagu ühiskondlik
sidusus! Naudime elu!
Eestimaa meesteklubide 9-st kokkutulekust Viimsivabaõhumuuseumis, mille korraldas klubi viimsi RANNAMEES võttis osa 141 meest 11-st
klubist. Tartu klubist osales 26 meest.
Järgmise X kokkutuleku korraldamine otsustati Tartu klubile koos Haaslava meestega 2020 a.
SEENIORMEESTEKLUBI HOOAEG
ALGAB augustis 2019

 Kodukotus töötab
E; T; K; N 10-15.30; R 10-14.
 Klubi juhatus tel.: 502 4575,
e-post: seeniormehed@gmail.com
 15.aug. kell 12 Üldkogu, Staadioni 48.
 18.sept. kell 12 Üldkogu, Staadioni 48.
 Tegevus alaringides jätkub plaanide alusel.

Ootame tegutsema väärikas eas tartu
valla mehi!

TEATED / REKLAAMID
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OTSIME

OST
Ostan garaaži vms Tartu vallas (LähteÄksi piirkond) tel.: 5819 4853.

KLIENDITEENINDAJAKOKA ABI

Me koduke oleks tilluke, kuid ta oleks
armas meile! Sinul või sinu armsal
lähikondlasel leidub Tartumaal armas
majakene, mis on eraldatud naabritest
ning olemas on ka kanalisatasioon ja
vesi majas. Nüüd seda kuulutust lugedes tuleks mõte seda ühele armsale
perele müüa! Majake võiks jääda kuni
50 000.- piiri. Ootame kõiki pakkumisi
tel.: 5648 6400 või kristiina.koduke@
gmail.com.
TEENUSED
Teostame kaevetöid väiketraktoriga
Avant. Tel.: 5611 1811.

JÄÄKARU KOHVIK
on imeilusa Saadjärve kaldal asuv
mõnus kohvik, kus pakutakse
maitsvaid toite ning toimuvad vahvad
eriüritused.
Otsime enda meeskonda

OOTAME
RÕÕMSAMEELSUST
HEAD SUHTLEMISOSKUST
TÖÖTAHET
PUHTUST JA KORREKTSUST
KOHUSETUNDLIKKUST

klienditeenindaja-koka abi.

KANDIDEERIMISEKS
SAADA ENDA CV JA LÜHIKE
MOTIVATSIOONIKIRI
merilyn.saksing@jaaaeg.ee
LISAINFO:
+372 5911 1448

PAKUME

Vaheldusrikast ja põnevat tööd
paindliku graafiku alusel
Kohapealset väljaõpet
Kaasaaegseid töötingimusi ning
toetavat meeskonda

www.jaaaeg.ee

Edna, Sirje, Maarika, Külli,
Elina, Rita, Silvi, Karin!

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

Meie hulgast
lahkunud
TOIVO MÕTLIK
22.02.1940-01.06.2019
MEINHARD LODERAUD
25.06.1944-18.06.2019
RAIVO JÜRGENSON
05.09.1944-03.06.2019
ATS LUUD
06.08.1952-11.06.2019
PERTTI MATIAS SAVINEN
24.10.1953-23.06.2019
RAINI PÄRT
01.04.1977-25.06.2019
VEIKKO LIIV
21.04.1985-01.06.2019
ELFRIDA PETRUŠENKOVA
07.03.1924-11.06.2019
VIRVE HALJASTE
20.09.1925-19.06.2019
ASTA VAINOMÄE
21.12.1935-16.06.2019
OLGA KÄGO
19.01.1936-07.06.2019
SILVIA OJASAAR
04.03.1947-15.06.2019
ERIKA MURU
19.01.1960-03.06.2019

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

Palju õnne pisipõnni
sünni puhul!
KRISTOFER VITIK
GRETE HALLASTE
MATTIAS MARTIS
ROMET MEOS
KRISTELLA
KAROLIN KEIT ADAMSON
HANNA KOVALEVSKI
LEANDRA OPPE
ROSALI OTT
ALIIS KÕLU
SASKIA KÕLU
NORA KESPERI
ENRIK KUKKA
VICTORIA OTT
ANNI LEHTLA
SAMUEL REINHOLD
SASKIA OJA
ROBIN KASEARU
LARS TUULIK
REBEKA PÕDER

21.05.19
28.05.19
01.06.19
03.06.19
03.06.19
03.06.19
07.06.19
10.06.19
11.06.19
11.06.19
11.06.19
11.06.19
13.06.19
13.06.19
16.06.19
22.06.19
23.06.19
23.06.19
24.06.19

Olgu teie päevad ikka päikest täis,
süda soe ja tervis hea,
helgust teie hinge,
naeratust teie näole!
Palju õnne!

Maarja-Magdaleena Maarahva Selts

Kallis Eda!
Õnnesoovid palavad,
roosid kõige kaunimad,
kallistused palavad
täna Sulle kuuluvad!

Palju õnne!
Reet,Madli,Renate,Evi

Arvo!
Palju päikest päevadesse,
tähesära õhtutesse,
tervist tublit ja tugevat,
jõudu juubelit pidada!
Õnnitleme!
Perekond Kaasik, Maasik, Padar, Nahk ja Renate

Arvo ja Veiko!
Nalja, rõõmu, kingitusi toogu kaasa
sünnipäev
Tervist, õnne, saavutusi aga iga
järgmine päev!
ÕNNITLEME!
Juula Küla

KUHU MINNA
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Laupäeval, 3. augustil

kell 20

Koogi külapäev
Järvemuusikakontserdi annab

SILVER SEPP
Tantsuks mängib ansambel
EVEREST
Toome teile katkendeid meie
laulu- ja tantsupeolt MINU ARM
Vahepalad MALJARKA mustlastantsijatelt
Soojad KÄSITÖÖPITSAD

Avatud puhvet

PÄÄSE 5€ / ALLAMEETRISED TASUTA

VAIMSE TERVISE HOOLDEKESKUS
VAIMSE TERVISE HOOLDEKESKUS
SA Hea Hoog Koduhooldus OÜ
SA Hea Hoog Koduhooldus OÜ

A.Haava nimeline Pala KoolA.Haava nimeline Pala Kool

TÜ Tartu observatooriumTÜ Tartu observatoorium
MTÜ 4youthEST Eesti Töötukassa
MTÜ 4youthEST Eesti Töötukassa
Sotsiaalkindlustusamet Häirekeskus
Sotsiaalkindlustusamet Häirekeskus

Maanteeamet PäästeametMaanteeamet Päästeamet

Politsei

Politsei

VAIMSE TERVISE HOOLDEKESKUS

VAIMSE TERVISE HOOLDEKESKUS

SA Hea Hoog Koduhooldus OÜ
SA Hea Hoog Koduhooldus OÜ
A.Haava nimeline Pala KoolA.Haava nimeline Pala Kool

TÜ Tartu observatooriumTÜ Tartu observatoorium
MTÜ 4youthEST Eesti Töötukassa
MTÜ 4youthEST Eesti Töötukassa
Sotsiaalkindlustusamet Häirekeskus
Sotsiaalkindlustusamet Häirekeskus

Maanteeamet PäästeametMaanteeamet Päästeamet

Päikeseloojang
bändiga
Pilet 5 EUR

18.august
kell 19.30

24.augustil

kell 12.00-23.00 Laevas

Laeva spordihoones ja Laeva Kultuurimaja õuealal

Tartu valla

noortepäev
PÄEVAKAVA:
12.00

Tartu valla noortekeskuste ja valla töötajate vahelised spordivõistlused
Laeva spordihoone staadionil. Registreerimine ja täpsem
info piirkonna noortekeskustes kuni 16.august.

15.00-20.00

Tartu valla noortepäeva programm ja töötoad Laeva Kultuurimaja
õuealal. Tegevusi nii suurtele kui väikestele!

Kiiking, parkouri, slackline
, toitlustustelgid (lisaraha eest),
ennetustegevuste infotelgid, batuut ja palju muud põnevat.
16.00-18.00

tasuta pannkoogid!

Maailmameister Jaan Roose show
20.00
21.00-23.00

Saadjärve kaldal
Jääaja Keskuse kõrval
www.jaaaeg.ee

Traﬃc

Noortedisko Dj. Cristo Rääbis

Transpordi
pärast pole vaja
muretseda, sest kõik
huvilised saavad kohale!
Selleks pead vaid kirjutama
karmen.kukk.001@gmail.com
või oma piirkonna noorsootöötajale ja me võtame su peale ja viime
hiljem ka koju :)

Laeva Noortekeskus: Karmen Kukk, tel.: 5551 1774 või karmen.kukk.001@gmail.com
Tabivere Noortekeskus: Marianne Luik tel.: 5664 7969 või marianne@tabikas.ee
Maarja- Magdaleena Noortekeskus: Anne-Liis Raudsep tel.: 5302 1020 või anneliisraudsep5@gmail.com
Äksi Noortekeskus: Kuldar Lilleõis tel.: 5802 2115 või kuldar.lilleois@ntm.ee

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.

JUULI - SEPTEMBER 2019
26.-28.
juuli
3. august
kell 20.00
4. august
kell 10.00
10. august
kell 12.00

JUULI–SEPTEMBER
22.–24.juuli

10.–11. august

lastelaager „Vana
aja teod ja peod”

14. august
kell 18.00

14. rahvusvaheline
puhkpillifestival
„Mürtsub pill”

17. august

22. august
kell 11–15

muuseumihariduse
infopäev
haridustöötajatele

23. august
kell 19

Tõnis Mägi kontsert
viinaköögis

25. august,
7. ja 21. september
kell 19

lavastus „Jumalad on
maal!!!“ teatrisaalis

11.–15. september

festival Draama 2019

18. september
kell 9.30–17

Vana-Võromaa
maitsete päev

20.–21. september

Edgar Valter 90
(konverents, näitus,
perepäev)

KIRVEVISKAMISE MEISTRIVÕITLUSED PIIRISSAAREL.
KOOGI KÜLA PÄEV. Järvemuusikakontserdi annab Silver Sepp,
tantsuks ansamber EVEREST. Pilet 5€
5. VÄGILASE JOOKS Lähtel. Lähte Terviseradadel 5. Vägilase
jooksu Lähte etapp!
VEDU KÜLA 530. SÜNNIPÄEVA TÄHISTAMINE. Küla lipu
heiskamine, võistlusmängud suurtele ja väikestele. Esineb Jüri
Homenja jpm põnevat.
Maarja-Magdaleena raamatukogus VEIKO BELIALSI FOTONÄITUSE "MÕNED ÜKSIKUD VÄRVID" AVAMINE.
Kohtumine kirjaniku ja tõlkija, Luua metsanduskooli õpetaja
Veiko Belialsiga.
PIIRISSAARE PÄEV. Kanalis ujumise võistlused ja Piirissaare
jooks, esinevad Forestalia Meeskoor ja naisrahvatantsijad.
Uuel kalmistul EELK MAARJA-MAGDALEENA KOGUDUSE
SURNUAIAPÜHAD 2019.
PÄIKESELOOJANG BÄNDIGA Äksis Jääaja Keskuse kõrval
Saadjärve kaldal. Pilet 5€
TRIATHLON ESTONIA Äksis, Saadjärve 20.

18. august
kell 11.30
18. august
kell 19.30
24. august
kell 9.00
24. august TARTU VALLA NOORTEPÄEV Laeva spordihoone staadionil
kell 14.00 ja kultuurimajas. Kiiking, parkouri, slackline, toitlustustelgid,

ennetustegevuste infotelgid, batuut jpm põnevat. Maailmameister Jaan Roose show, esineb Traffic. Õhtu lõpetab noortedisko Dj.
Cristo Rääbis. Transpordi info: karmen.kukk.001@gmail.com.
Tasuta.
24. august SUVELÕPUPIDU Maarja-Magdaleena puhkealal. Tantsuks
kell 19.00 Tänatehtu. Pilet 5€
27. august ELISTVERE LOOMAPARGI SÜNNIPÄEV. Loomapargi külastus
tasuta. Park veel viimaseid päevi avatud 20-ni.
31. august MUINASTULEDE ÖÖ Laeva kultuurimajas.

23. ja 24. september ERM Teatri lavastus
kell 19
„Ööpiltnikud“

facebook.com/eestirahvamuuseum
instagram.com/eestirahvamuuseum

kell 20.30
8. sept.
kell 11.00
KOOGI

MÕELDES VANAVANEMATELE - LAEVA KÜLA LAADATRALL
Laeva kultuurimajas.
MAARJA-MAGDALEENA

Foto: Anu Ansu

PIIRISSAAR

LÄHTE

ÄKSI

ELISTVERE

LAEVA

VEDU

