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Skaneeri QR-kood
Tartu valla äpi
alla laadimiseks!

Oktoobri Kuukirja auhinnamängus loositi kõigi vastuse saatjate vahel
välja Jääaja Keskuse perepilet koos
juhendatud Ürgmere näituse külastuse
ning VR rännakuga (kuni 5-le). Seekord osutus võitjaks Merike L, kes
arvas, et ka Eestis elasid dinosaurused. Küsimus oli trikiga, sest õige
vastus on, et tõendid puuduvad, aga
ilmastiku tingimused olid Eesti aladel

dinosaurustele sobivad. Palju õnne ja
toredat elamust Jääaja Keskuses võitjale!
Kuna loodusfotode saatmine Kuukirja toimetusele on sel aastal olnud
kesine, siis sai kaua mõeldud, kas
Tartu valla kalender 2020 tuleb või ei.
Siiski on mul rõõm teatada, et ka sel
aastal võid raamatukogudest ja Tartu
Vallavalitsusest ning teeninduspunktidest Tartu valla kalendrit küsida.
Mõned asjad on sel aastal teisiti, kes
kalendri endale tasuta soetab, see
näeb!
Katrin Sisask
Tartu valla Kuukirja toimetaja

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 1. detsembrini.
 Jälgi Kuukirja tegemisi ka Facebookis:
Tartu Valla Kuukiri

Oktoobri Kuukirjas oli segadus leheküljel 5 artikkli "Algatatud detailplaneeringud" pildi allkirjadega.
skeemidel 3, 4 ja 5 oli sama pildi
allkiri. Skeemid olid järjestatud
samas järjekorras nagu detailplaneeringute algatused. See tähendab,
et skeemi 3 õige allkiri oleks olnud:
22.08.2019.a korraldusega nr 693
Vahi alevikus asuvate Janne ja Heigo
maaüksuste ja lähiala detailplaneering; skeemil 4: 22.08.2019.a korraldusega nr 695 Vahi alevikus asuvate Ojaääre tn 2, 3, 4, 6, 8, 10, 12 ja
lähiala detailplaneering; skeemil
5: 19.09.2019.a korraldusega nr 786
Lähte alevikus asuva Õpetaja tn 7
maaüksuse ja lähiala detailplaneering. Vabandan!

Kuukirjas avaldatakse eelmisel kuul valda sündinud ja meie
seast lahkunute andmeid. Kui
sa ei soovi, et sinu infot avaldatakse, palun võta ühendust
toimetusega.
Toimetusel on õigus vajadusel
tekstidele teha keelekorrektuuri.

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
e-post laeva@tartuvald.ee.
Piirissaare teeninduspunkt
Valla, Tooni küla, Tartu vald, 62603 Tartumaa
Tel. 742 3633, 5328 5199,
e-post piirissaare@tartuvald.ee
Tartu Vallavalitsuse ja teeninduspunktide
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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24.10.2019 vallavolikogu istungil
vastu võetud otsused ja määrused
Kadri Linamägi, dokumendihalduse spetsialist
OTSUSED
Otsus nr 92 – projektis „Tartu ja
Luunja valla tugispetsialistide
võrgustiku loomine ja arendamine“
osalemine
Otsustati anda nõusolek projektis
„Tartu ja Luunja valla tugispetsialistide võrgustiku loomine ja arendamine“
osalemiseks ja rahastada projekti
„Tartu ja Luunja valla tugispetsialistide
võrgustiku loomine ja arendamine“
Tartu valla omaosalust summas kuni
7006,60 eurot.
Otsus nr 93 – AS Hansa Bussiliinid
aktsiate võõrandamine
Otsustati võõrandada avalikul
enampakkumisel Tartu vallale kuuluvad AS Hansa Bussiliinid (registrikood 10122514) 168 aktsiat alghinnaga
117,60 eurot.
Otsus nr 94 – Tammistu keskus 10 veeja kanalisatsioonirajatiste projekteerimis-ehitustööde rahastamine
Otsustati rahastada AS Emajõe Veevärk hanget „Tammistu keskus 10 veeja kanalisatsioonirajatiste projekteerimis-ehitustööd“ summas 17 200,00
eurot, millele lisandub käibemaks,
tingimusel et finantseeringu eest emiteeritakse Tartu vallale aktsiaid AS
Emajõe Veevärk aktsionäride lepingus
esitatud tingimustel.
Otsus nr 95 – Saviveere kinnistu
otsustuskorras koormamine hoonestusõigusega
Dentes AS esitas Tartu vallale taotluse koormata Saviveere kinnistu
hoonestusõigusega 99 aastaks Amme
Park OÜ (registrikood 12911592)
kasuks. Nimetatud maaüksusele ja
sellega piirnevatele alale on kavas
luua tervislik elu- ja puhkekompleks,
arendusprojekti juhib, koordineerib
ja viib ellu Amme Park OÜ.
Otsustati koormata Tartu valla
munitsipaalomandis olev Saviveere
kinnistu, registriosa 2536235, katastritunnus 77302:002:0141, maa pindala
5,03 ha, sihtotstarve 100% üldkasutatav maa, asukoht Saviveere, Reinu
küla, Tartu vald, Tartu maakond,

hoonestusõigusega Amme Park OÜ
kasuks 99 aastaks.
Määrata kinnisasjale seatava hoonestusõiguse aastatasu suuruseks 100
eurot aastas.
Hoonestusõiguse realiseerimise tähtaeg on kolm aastat. Kui seda ei realiseerita,
kaotab hoonestusõigus kehtivuse.
Otsus nr 96 – vallavara tasuta kasutusse andmine
Otsustati nõustuda osa Tartu
vallas Äksi alevikus Viidika tn 3 maa
tasuta isiklikku kasutusse andmisega
Viidika tn 1 korterite omanikele ning
Viidika tn 2 maa tasuta isiklikku
kasutusse andmisega Korteriühistule
Viidika tn 1 tingimusel, et Viidika tn
1 korterite omanikud annavad Tartu
vallale tasuta kasutusse osa Viidika tn
krundist vastavalt otsuse lisas olevale
asendiplaanile.
Otsus nr 97 – vallavara tasuta kasutusse andmine
Otsustati omandada Tartu valla
munitsipaalomandisse Lähte alevikus asuv Kase tänav L2 kinnistu,
registriosa nr 4880904, katastritunnus 79601:001:0589, sihtotstarve
100% transpordimaa.
Kinnistu soetatakse Tartu vallale
hinnaga 9290,88 eurot.
Otsus nr 98 – nõusoleku andmine
kinnisvara võõrandamiseks
Otsustgati anda Tartu Vallavalitsusele nõusolek võõrandada enampakkumise korras vallale kuuluv Siilu
kinnistu, asukoht Tartu maakond,
Tartu vald, Maarja-Magdaleena küla,
registriosa 5667250, pindala 1545 m2,
sihtotstarve üldkasutatav maa 100%,
enampakkumise alghind 1000 eurot.
Otsus nr 99 – isikliku kasutusõiguse
seadmine
Otsustati seada isiklik kasutusõigus Tartu valla kasuks:
1. Tila külas asuvale Kõrveoja tänava
k i n n isa sja le ( k i n n istusraa matu
registriosa nr 4667604, katastritunnus 79403:002:1575) Kõrveoja
tänava nr 7940527 valdamiseks 2078 m2

ulatuses.
2. Tila külas asuvale Kõrveoja
põik kinnisasjale (kinnistusraamatu
registriosa nr 4667604, katastritunnus 79403:002:1178) Kõrveoja
tänava nr 7940528 valdamiseks 2078
m2 ulatuses.
Otsus nr 100 – vallavara omandamine
Otsustati omandada Tartu valla
munitsipaalomandisse Tartu vallas
Aovere külas asuv Aasa tee kinnistu
(registriosa 4000604, katastritunnus
79403:002:1039).
Otsus nr 101 – kinnistu jagamise
algatamine ja loa andmine hoonestusõiguse konkursi korraldamiseks
Otsustati algatada Mõisaaida kinnistu jagamine kaheks iseseisvaks
kinnistuks. Anda Tartu Vallavalitsusele luba korraldada konkurss kinnistu katastritunnusega 79601:001:0004
koormamiseks hoonestusõigusega.
Tartu Vallavalitsusel tuleb korraldada
hoonestusõiguse tähtaja määramine
kinnistu hoonestusõiguse koormamise
konkursi käigus.
Nimetada hoonestusõiguse andmise
konkursi komisjoni vallavolikogu
esindajateks volikogu liikmed Vahur
Jurs ja Vahur Poolak.
Otsus nr 102 – loa andmine vallavara
tasuta kasutusse andmiseks
Otsustati anda Tartu Vallavalitsusele
luba korraldada konkurss katastriüksuse nr 77301:002:0227 Tabivere
rand hooajalise toitlustaja leidmiseks
ja katastriüksuse nr 79402:001:0507
Kaldaranna tn 1 hooajalise toitlustaja
leid m iseks. Sõl m ida n imetatud
katastriüksuste kasutamiseks läbi
viidud konkursside võitjatega tasuta
kasutamise lepingud viieks aastaks.
Järgmine volikogu istung toimub
28.11.2019 kell 16:00 vallamajas.
Volikogu istung on reaalajas jälgitav
VOLISe keskkonnas.
Volikogu istungite materjalid on
avalikult kättesaadavad veebis:
tartuvald.ee/et/volikogu-istungite
-materjalis
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Tartu valla kaasav eelarve 2020
Info: Tartu Vallavalitsus, teksti koostas Katrin Sisask
Tartu valla kaasavasse eelarvesse
2020 said kõik valla elanikud esitada
ideid kuni 31. oktoobrini 2019.
Oodatud olid elanike investeeringuideed, mille maksimaalne maksumus on 30 000 eurot. Rajatav objekt
pidi olema avalikuks kasutamiseks
ning projektist ei tohtinud tekkida
ebamõistlikke kulusid valla järgnevate aastate eelarvetele.
Kaasava eelarvega soovib Tartu
vald viia valla eelarve toel ellu kodanikuinitsiatiivina sündinud mõtteid.
See osa vallaeelarvest koostatakse
kodanike ettepanekute ja rahvahääletuse alusel. Kaasava eelarve osa suurus 2020. aasta eelarve koostamisel
on 30 000 eurot, seega saab ellu viidud
vähemalt kaks enim hääli saanud projekti.
Eelmise aasta kaasavasse eelarvesse
esitati 36 ideed, millest komisjon valis
välja 10, mis suunati rahvahääletusele.
Selle tulemusel võitis idee rajada
rulapark Kõrvekülla, kogudes 111

häält, teiseks valiti 88 häälega idee
ehitada kogunemiskoht Vedu külakeskusesse.
Kaasava eelarve ainus eesmärk ei
ole võidutööde realiseerimine, vaid ka
info kogumine, et selgitada kogukondade vajadusi ja soove. Nii võib juhtuda, et ka hääletusel võiduta jäänud
ideed valla tegevusplaanidesse lisanduvad. Näiteks on tänaseks valminud
Äksi skatepark, mis eelmise aasta
rahvahääletusel vaid 6 häält kogus.
Veel on vald saanud 2019 aasta kaasavast eelarvest ajendi rajada Tabivere
parki välijõusaal, ning tegeletakse
Lähte terviseradade tunneli eskiisiga.
Tartu valla kaasavasse eelarvesse
2020 esitati 56 ideed. Komisjon valis
kahe vooruga välja 17, mis suunati edasi
rahvahääletusele.
Esimeses voorus langesid välja korduvad ideed, eelarvet ületavad ideed,
mitte kvalitsifeeruvad ideed ja sellised mille teostamiseks vallal ei ole
antud asukohas maad.
Rahvahääletusele suunatud ideede

tut v u s t a m i s ek s kor r a ld at i 21 .
novembril Tartu vallamaja volikogu
saalis avalik arutelu, kus ideede esitajad oma ideid tutvustasid ja koosolekul osalejad said nende kohta oma
arvamust avaldada. Arutelu saab
järelvaadata VOLISe ülekandest.
Tartu valla kaasava eelarve 2020
hääletamine toimub 25. novembrist
kuni 8. detsembrini 2019 elektroonilises keskkonnas VOLIS, tuvastades
ennast ID-kaardi või mobiil-IDga.
Valla kodulehel www.tartuvald.ee on
VOLIS-e link, mis suunab hääletama.
Hääletada saab ka vallamajas ja teeninduspunktides 2.-5. detsembrini
2019. Kui eelmisel aastal sai igaüks
hääletada vaid ühe idee poolt, siis sellel aastal on igal hääletajal 3 häält.
Hääletada saavad kõik vähemalt
16-aastased vallaelanikud, kelle elukoht rahvastikuregistris on Tartu vald.
Kaasava eelarve hääletusel võitnud
ideed viiakse ellu 2020. aastal ning
elluviimise korraldab vallavalitsus.
Vaata lisaks www.tartuvald.ee

TARTU VALLA KAASAVA EELARVE 2020 RAHVAHÄÄLETUSELE SUUNATUD IDEED
1. BUSSIOOTEPAVILJON-ÕUESÕPPEKLASS

Eeldatav maksumus: 9200 €
Ettepaneku esitaja: Ariana Rooba
Asukoht: Maarja-Magdaleena küla

Maarja-Magdaleena Põhikooli kõrvale, vilistlaste istutatud puude vahele mahub ilusti ära üks õuesõppeklass, mis
aastaringselt rikastaks meie õpilaste õppetegevust. Lisaks
õppeklassile täidaks ta ka bussiootepaviljoni eesmärki.
Enamus meie õpilstest sõidab igapäevaselt koju koolibussidega ja bussiootepaviljonis oleks nii vihma- kui lumesajus
palju mõnusam bussi oodata.

Foto on illustratiivne

2. KOERTE JALUTUSVÄLJAK LÄHTELE
Ettepaneku esitaja: Riina Toonela
Asukoht: Lähte alevik

Minu poolt ettepanek teha Lähte pargis olevast võrkpalli
väljakust ja/selle lähiümbrusest koerte jooksuväljak. Vaatan juba astaid, et seda võrkpali platsi hooldadatakse järjepivalt, kuid kahjuks ei ole veel kordagi märganud, et seda
reaalselst kasutatakse. Samas on Lähtel kortermajades nii
mõnigi koer, kel puudub võimalus aiaga piiratud alal vabalt
ringi jalutada-joosta. Ja nii mõnigi koer lastakse jalutusrihmata jooksma pargi alale, kus asub ka laste mänguväljak
ja lapsed ehmuvad lahtiselt jooksvate koerte peale. Teine
lähedal asuv variant oleks Lähte terviserajad aga ka seal
ei ole sobilik koertel lahtiselt joosta lasta. Ei peagi midagi
väga uhket ehitama, lihtsalt 2 (1 suurematele ja 1 väiksematele koertel) võrkaiaga piiratud jooksuala ja prügikast
junnidele, ja äkki üks pink kõrvale. Samuti Lähtel korteris
elava koeraomanikena kasutaks meie pere seda väljakut
pea igapäevaselt.

Foto on illustratiivne
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3. KOGUKONNA PARK

4. KOIDUPARGI MÄNGUVÄLJAKU RAJAMINE

Oma olemuselt oleks see mõnus vaba aja veetmise koht
piirkonna peredele, kus oleks lastele mänguväljakud, piknikuplats, viljapuud ja marjapõõsad, mõned juurviljakastid erinevate andidega ning pingid, kus niismaa istuda või
raamatut lugeda jne.
Viljapuud, marjapõõsad ning juurviljakastid oleksid lastele meenutuseks, kust pärineb toit meie söögilaual. Park
seoks kogukonna liikmeid ja rikastaks piirkonda. Omaltpoolt saaksinTartu vallale pakkuda sobiva kinnistu kasutusõigust, mis asub Tila külas, lähiaadressiga Kaupmehe
park, mille katastriüksuse tunnus on 79401:006:1544.

Ettepanek rajada Tila külla Koidupargi maaüksusele (kü
79403:002:1375) mänguväljak (ronimisvõrk puudel, kiigud,
õhusõit trossil, liumägi) ja istumisala, kus võimalik nii lastel kui ka täiskasvanutel aega veeta. Korraldada nt suviseid
kinoõhtuid, arutelusid ja planeerida teisigi üritusi. Tila
küla on järjest kiiremini kasvava elanike arvuga piirkond
ning tugeva kogukonna tekkeks annab ühiskasutatava ala
rajamine selleks head eeldused.

Eeldatav maksumus: 20000 €
Ettepaneku esitaja: Andres Uibokand
Asukoht: Tila küla

Eeldatav maksumus: 20000 €
Ettepaneku esitaja: Birgit Nigulas
Asukoht: Tila küla

Foto on illustratiivne

5. KOOGI KÜLA ELEKTER

Foto on illustratiivne

6. KÕRVEKÜLA PAISJÄRVE
RANNAPROMENAAD

Eeldatav maksumus: 7000 €
Ettepaneku esitaja: Liia Koorts
Asukoht: Koogi küla
2005. aastal ehitasime koos külarahvaga külakoja. Meie
traditsiooniline üritus toimub igal aastal augustikuu esimesel nädalavahetusel, kuhu tulevad kokku nii Saadjärve
kooli vilistlased, kui meie kogukonna ja kaudsed inimesed.
Üritus on saavutanud laiema populaarsuse.
Meie mureks on külakojas puuduv elekter. Elektripost
asub praktiliselt külakoja kõrval (30m). Meil on keset Veskijärve kaunis saareke, kus ürituste ajal lehvib külalipp.
Elekter peaks ulatuma ka saarele, mille arendamine meil
edaspidi plaanis on. (haljastus, lava, sild ).

Foto on illustratiivne

Eeldatav maksumus: 20000 €
Ettepaneku esitaja: Mairo Orav
Asukoht: Kõrveküla alevik

Kõrveküla paisjärve ümbermõõt on ca 600m, ümber paisjärve võiks olla kruusast kõndimistee (ca 1,5-2m lai), mille ääres ka mõningad pingid ja prügikastid. Ümber järve
saaksid jalutada ja puhata kohalikud elanikud ja Taru elanikud. Kindlasti pakuks jalakäiate ringtee võimalust ka
Kõrveküla kooli ja Kõrveküla spordikooli õppetegevuses.

Foto on illustratiivne

7. LÄHTE-PALALINNA TERVISERADADE
JUURDE VÄLIVÕIMLEMISE VAHENDID
Eeldatav maksumus: 15000 €
Ettepaneku esitaja: Meeli Pällin
Asukoht: Lähte alevik

Lähte-Palalinna terviseradasid kasutades tunnen puudust
tänapäevasest välivõimlemise alast, kus peale jooksu- või
suusaringi võimelda, venitada ja lisaharjutusi sooritada.
Välivõimlemise ala võiks sisaldada näiteks järgnevaid
elemente: kätekõverduste raam, jõu-/lõuatõmbepostid,
rööbaspuud, redelid, pink kõhu/seljalihaste trenniks.

Foto on illustratiivne
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8. MÄNGUVÄLJAK TAMMISTUSSE

Eeldatav maksumus: 2000 €
Ettepaneku esitaja: Britta Jürgenson ja Helve Reidla
Asukoht: Tammistu küla
Renoveeritud saava rahvamaja kõrval või seal üle tee oleva
vana võrkpalliplatsi lähedal võiks olla mänguväljak. Või
Tammistu 4 ja 5 majade vahel.
Mänguväljakul võiks olla võrkpüramiid, kiiged, väiksmat
sorti ramp, ronimispuud, liumägi, mängumaja. Mänguväljaku ääres võiks olla mõni pink ja prügikast.

9. MÄNGUVÄLJAK VASULAS
Ettepaneku esitaja: Sigrit
Asukoht: Vasula alevik

Suurem ja korralikum mänguväljak, kus saaksid aega veeta
nii suuremad kui ka väiksemad.

Foto on illustratiivne

Foto on illustratiivne

10. PIIRISSAARE PÕHJAKALDALE PÄÄSUKS
SILLA EHITUS

11. TABIVERE RANNA JA KALDA RANNA
PIKNIKU- JA LÕKKEPLATSIDE RAJAMINE

Piirissaare põhjakaldal on nn „kuldsete liivadega“ rannad.
Paraku on aga inimestel Piirissaare põhjakaldale pääs
takistatud, kuna matkaraja lõikab läbi saare kalurite nn.
kodusadamateni viiv väikekanal. Et tagada pääs sinna, on
vajalik ehitada üle väikekanali sild. Matkarajal sõidukitega
ei liigelda, seega oleks ka sild ainult jalakäijatele kasutamiseks. Nii saaksid kohalikud pääsu põhjaranda ja suureneks
turistide tegevuste mitmekesisus. Lisaks võiks olla mõni
pink ja prügikast.

Ettepanek rajada avalikuks kasutamiseks lõkkekohad, nii
Tabivere randa kui ka Kalda randa. Mõlemasse randa vähemalt 2 katusealust aiamööbliga ja 2 katusega lõkkekohta,
millel on ka grillimise rest.
Väga hea näitena võin tuua RMK lõkkeplatsid.

Ettepaneku esitaja: Jaak Roondi
Asukoht: Piirissaar

Ettepaneku esitaja: Mart Toots
Asukoht: Tabivere alevik ja Äksi alevik

Foto on illustratiivne

12. TÄNAVAVALGUSTUS TAMME TN. VASULA

Ettepaneku esitaja: Aivo Holvandus
Asukoht: Vasula alevik

Tänavavalgustuse pikendamine Tamme tnänavast kuni
Vahtramäe tänava ristumiseni.

Foto on illustratiivne

Foto on illustratiivne

13. VALGUSTUS KÄRKNA BUSSIPEATUSEST
RONGIPEATUSENI
Ettepaneku esitaja: Janar Sakkis
Asukoht: Kärkna küla

Valgustus Kärkna bussipeatusest raudteeni. Valgustus
puudub kergliiklusteel. Pimedatel aegadel on seal kottpime. Võiks olla valgustus, mis tagaks ohutuma liiklemise
antud lõigul.

Foto on illustratiivne
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14. VÄLIKORVPALLIVÄLJAK

15. VÕRKPALLI PLATS

Korvpalliga saavad tegeleda kõik, olenemata vanusest. Väljak võiks asuda Tila külas kuna lähiümbruses ei ole ühtegi
korralikku väljakut, kus välitingimustes korvpalli harrastada.

Rannavõrkpalli platsid Tila külla (ERM-i ümbrus või Nõlvakaare tänav näiteks), kus saaks tasuta valla rahvas mängimas käia suvel. Võiks olla kolm väljakut, kõrge võrguga
ümbritsetud.

Eeldatav maksumus: 19000 €
Ettepaneku esitaja: Heigo
Asukoht: Tila küla

Eeldatav maksumus: 10000 €
Ettepaneku esitaja: Sixten
Asukoht: Tila küla

Foto on illustratiivne

16. ÄKSI ALEVIKKU VÄLIJÕUSAAL
Ettepaneku esitaja: Anne Vaher
Asukoht: Äksi alevik

Välijõusaal igas vanuses inimestele. Hetkel puudub vanematel inimestel kohapeal sportimise võimalus.

Foto on illustratiivne

17. ÜLEKÄIGURADA TELLITAVA FOORIGA
RAADILE, MÕISA PST-KÕRVEKÜLA-TARTU TEE
RISTMIKULE
Ettepaneku esitaja: Martin Pedak
Asukoht: Kõrveküla alevik

Raadile, Mõisa pst ja Kõrveküla-Tartu tee ristmikule rajada
reguleeritud ülekäigurada tellitava valgusfooriga selliselt,
et jalakäijal ja kergliiklejal oleks võimalik ohutult teed ületada. Valgusfoori asemel võib kaaluda nutikat ülekäigurada.

Foto on illustratiivne

Foto on illustratiivne

Tutvu täispikkuses ettepanekutega VOLISe keskkonnas: www.volis.ee/gvolis/osale/index/473?kid=14854

K

Hääletamine toimub

ÄLKS!
HÄA HEA
N
NUON
SIOGUK

Tutvu esitatud ideedega ja
anna oma hääl parimale
ettepanekule elektroonilises
keskkonnas VOLIS

25. novembrist-8. detsembrini 2019
Igal hääletajal on kolm häält. Hääletaja võib anda kõik hääled ühe idee poolt või jaotada hääled
kahe või kolme idee vahel.

VALLA INFO
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Tartu valla koostamisel oleva üldplaneeringu
piirkondlikest aruteludest
Tekst: Kristel Altsaar, fotod: Egle Nõmmoja
Tartu vald koostab OÜ Hendrikson
& Ko kaasabil uut Tartu valla üldplaneeringut. Üldplaneeringu koostamise eesmärk on valla ruumilise
arengu põhimõtete ja suundumuste
määratlemine, seeläbi kujundades
valla ruumilist tervikut ning suunates maakasutust ning ehitustingimusi.
Möödunud kuul kohtusid valla elanikud üldplaneeringu koostamise
meeskonnaga. Üle kogu valla toimus
9 aktiivset piirkondlikku kohtumist,
kus oli kõigil võimalus valla ruumilise
arengu osas kaasa rääkida ja ettepanekuid esitada. Üldplaneeringu eskiisi
arutelud toimusid Laeva Kultuurimajas, Raadi lasteaias Ripsik, Jääaja Keskuses, Tabivere Rahvamajas,
Vedu raamatukogus, Tartu vallamajas, Maarja-Magdaleena Rahvamajas
ja Vasula mõisatallis. Olid väga sisutihedad arutelud ning üheskoos leiti
mitmeid lahendamist vajavaid kohti
ja välja toodi palju ideid, mida üldplaneeringu koostamise meeskond nüüd
kaardistama hakkab.
Kõikidel aruteludel avaldati soovi ja
vajadust kergliiklusteede rajamiseks,
samuti tehti ettepanekuid maakasutuse juhtotstarbe muudatusteks.
Laeva Kultuurimajas olnud arutelul
toodi välja mitmeid kohti, kus autoga
liiklejatel väljasõidu nähtavus on piiratud ning räägiti tunneli vajadusest
Tallinn-Tartu-Võru-Luhamaa maantee alt. Samuti toodi välja Kärevere
vana silla ohtlikkus. Arutelul osales 21
inimest.
Lasteaed Ripsikus toimunud kohtumisel arutleti ühistranspordi võimalike perspektiivide osas ning tehti
ettepanek grupeerida selgemalt eramajade ja väiksemate kortermajade
piirkonnad juhtotstarvete alade siseselt. Muuhulgas toodi välja ka Mõisa
pst tänava otsas oleva maanteeületuse
koha parema märgistuse vajalikkus.
Arutelul osales 17 inimest.
Jääaja keskuses toimunud arutelul tõstatasid kohalikud elanikud
teemaks Äksi krossirajalt motomüra
kostumise. Lisaks toodi välja soov
säilitada Äksi kiriku ümbrus ning pii-

rata ehitamist Saadjärve vahetusse
lähedusse. Samuti peetakse uute elamispindade lisandumisel vajalikuks
lasteaia ehitust. Arutelul osales 33 inimest.
Tabivere Rahvamajas arutleti aiamaade, ohtlike puude ning sademevee
ärajuhtimise teemadel. Lisaks toodi
välja vajadus paremaks maanteeületamiseks, et pääseda rannaalalt Tabivere alevikku ning tehti ettepanek
Tabiveres võimalik uus elamualade
laiendus kavandada Tartu linna poolses suunas. Arutelul osales 19 inimest.
Vedu raamatukogus toimunud
arutelul tuli välja palju erinevaid
ideid. Käsitletud teemade hulka kuulusid hajaasustuse piiri muudatus ja
hajaasustuse ning kompaktse hoonestusega ala vahelise piiri muudatus,
bussipeatuse ala vähene ruum, võrkpalli platsi ja lauatennise ala vähene
valgustatus ning kohalike elanike
kogunemispaiga puudus ja vajadus
mitmekülgsema mänguväljaku järgi.
Toodi välja ka murekohti Vedu paisjärve kasutamise ja juurdepääsutee
osas ning piirkiiruse muudatuse määramine Igaveres Poe teele. Samuti
tehti ettepanek rajada Igavere külas
prügikastide juurde tugisein, et prügikastid tuulega ümber ei kukuks.
Arutelul osales 21 inimest.
Tartu vallamajas toimunud arutelul tehti ettepanek rajada kõrghaljastus Jõhvi-Tartu-Valga maantee äärde.
Tehti ka mitmeid ettepanekuid rohevõrgu korrigeerimise osas ning toodi
välja parkimise kitsaskohti Kõrveküla
alevikus. Arutelul osales 19 inimest.
Lähte arutelul tehti ettepanek rajada
Kase tänaval tankla juurde teeäärse kraavi äärde piire. Lisaks pakuti
välja erinevaid ideid Kõrveküla-Lähte
tee pealt suusatajatele ülesõidu turvalisemaks muutmiseks. Lisaks toodi
välja ülekäiguradade ja jalgtee vajalikkus Kase tänaval ning avaldati soovi
posti pakiautomaadi püstitamiseks.
Arutelul osales 17 inimest.
Maarja-Magdaleena rahvamajas
toimunud arutelul tõstatati teemaks
tänavavalgustus, Otstava-Maarja tee
tolmuvaba kate ning rulapargi raja-

Ripsiku lasteaed 24.09.2019

Tabivere Rahvamaja 2.10.2019

Vedu raamatukogu 3.10.2019

mine ja toodi välja poe juures oleva
ülekäiguraja ohtlikkus. Lisaks leidsid
Maarja-Magdaleena elanikud, et elamuid võiks rohkem olla. Arutelul osales 17 inimest.
Viimane arutelu toimus Vasula
mõisatallis, kus tehti ettepanek muuta
Vedu ja Kobratu küla vahelisi piire ning
märkida üldplaneeringusse puhkeja virgestusala Amme jõe äärde.
Lisaks võeti sõna supluskohtade osas
ning avaldati soovi rajada mänguväljak. Arutelul osales 17 inimest.
Järgmised arutelude õhtud leiavad aset uue aasta alguses, kui on aeg
taaskord kokku tulla ning üle vaadata
kogu planeerimisettepanek.
Koostatava üldplaneeringuga on
võimalik end kursis hoida Tartu valla
kodulehel www.tartuvald.ee.

VALLA INFO
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Tila külas asuvate Pelleti, Väike-Kivestiku ja Veski maaüksuste
ja lähiala detailplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise
hindamise aruande eelnõu avaliku väljapaneku arutelu tulemused
Kadi Kukk, keskkonnaspetsialist
Vastavalt planeerimisseaduse § 124
lg 7 ning § 84 lg 1 teavitame Tartumaal Tartu vallas Tila külas asuvate Pelleti, Väike-Kivestiku ja Veski
maaüksuste ja lähiala detailplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise aruande eelnõu avaliku väljapaneku tulemustest.
Detailplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise aruande eelnõu on avalikul väljapanekul
19.08.2019- 20.09.2019, avalik arutelu

toimus 15.10.2019 kell 17:00 Tartu vallavalitsuses volikogu saalis.
Avaliku väljapaneku ajal esitasid
märkusi ja ettepanekuid Keskkonnaamet, Terviseamet, Põllumajandusamet ja Merili Kerge. Peale avaliku
väljapaneku lõppu esitas oma ettepanekud Maanteeamet.
Tartu Vallavalitsus tutvus esitatud ettepaneku ning võttis 26.09.2019
korraldusega nr 826 ja 27.09.2019 korraldusega nr 829 seisukohad esitaud
ettepanekute osas ning edastas seisu-

kohad ettepanekute tegijatele.
Avaliku arutelu tulemusel ning
avaliku väljapaneku jooksul tehtud ettepanekute alusel täiendatakse keskkonnamõju strateegilise hindamise
aruannet ja detailplaneeringut. Lepiti
kokku, et olemasoleva müraolukorra
fikseerimiseks Saare kinnistul tellitakse eraldi keskkonnamüra mõõtmised ja mõõtjaks pakuti välja Terviseameti Tartu labor.
Täpsem info Tartu valla kodulehel
www.tartuvald.ee.

Osale
Registreeri end Tartu valla
Tartu valla
elanikuks!
elanikuks registreerimise

Peaauhinnana läheb loosi Lingalaid OÜ
kümblustünn!

kampaanias.
Rohkem infot: tartuvald.ee/valdaelama

1. novembrist-31. detsembrini 2019
KOOL

Tabivere Põhikool saab nurgakivi
4. detsembril

Tabivere Põhikool tänab

Info: Estrit Aasma

Tabivere põhikooli uus õppehoone hakkab kerkima.
Alustatud on vundamendi taldmike valamisega. Purustatakse lammutatud koolimaja betooni ja ehitatakse trasse.
Õppetöö uues koolihoones algab 2020. aasta sügisel, seni
tegutseb kool Tabivere alevikus asenduspindadel.
Kui soovid olla Tabivere Põhikooli ehitust puudutavate uudistega kursis, jälgi Tartu valla kodulehelt Tabivere Põhikooli rekonstrueerimise blogi!

Tekst: Kadi Kesa, foto: Airi Kahar

Tabivere pōhikool tänab Kristel Toblerutsu, kes annetas
kaks jalgratast Tabivere Põhikooli liiklusringi jaoks!
Pildil rattaga poseerimas liiklusringi juhendaja tütar
Getter Kahar.

KOOL
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Õpetajate päev Kõrveküla põhikoolis
Sirelis Loos, 9A klass

Kõrveküla põhikooli 2a klass
avaldas õpetajate päeval
arvamust, kuidas õpetaksid
nemad, kui nad oleksid õpetajad
Kui ma oleksin õpetaja,
siis...
... õpetak sin ar vutiteadust,
kamandaksin, oleks arvutis,
peaksin korda;
Foto: Kõrveküla Põhikool

Reedel, 4.oktoobril toimus Kõrveküla põhikoolis õpetajate päev,
mille käigus valiti ka aasta õpetaja.
Sel korral sai aasta õpetajaks geograafia ning bioloogia õpetaja Ott
Toomsalu, kelle parimad kaaslased
on luukere Paul ning surikaat Siim.
Noore ning sportliku õpetaja sõnul
valisid noored ta aasta õpetajaks arvatavasti just selle tõttu, et ta on noor
ning proovib kõiki tunde mitmekesiseks ning efektiivseks muuta. Tema
tundide võlu on lihtsus ning vaba õhkkond, kuid see ei tähenda seda, et õpilased võivad teha, mida tahavad ning
et kontrolltööd on kerged. Enamasti
kasutab Toomsalu õpetamisel slaide
ning head seletamisoskust, kuid tundidest ei puudu ka rühmatööd.
Tegelikult pole Toomsalu üldse
õpetajaks õppinud. Ta tuli Kõrvekülla
õpetajaks projekti „Noored kooli” abil,

mille kaudu paljud noored õpetajaametit proovida saavad. Kõrvekülla sattus noormees tänu kooli sobivale asukohale ning aineõpetaja puudumise
tõttu. Oma valikut ta ei kahetse, vaid
on väga rahul, kuna tema juba uutest
kogemustest ära ei ütle.
Vabal ajal tegeleb õpetaja Toomsalu
korvpalliga, mida ta on harrastanud
11–12 aastat. Kooli noorematele õpilastele annab ta Kõrveküla spordihoones
korvpallitreeninguid, mis meeldivad
lastele väga. Lisaks korvpallile tegeleb
ta ka võrkpalli ning frisbiga.
Noortele, kes soovivad saada õpetajaks, soovitab Ott Toomsalu ainult
üht: varuge palju kannatust ning
proovige tunnid mitmekesiseks teha,
kuna kõik klassid on erinevad.
Aastaõpetaja kuulutab välja MTÜ
Kõrvekülaline koostöös Tartu Vallavalitsusega ja sellel aastal toimus see
juba 12. korda.

... ei laseks mängida;
... õpetaksin klassi targaks;
... õpetaksin laulma, kirjutaksin tahvlile;
... õpetaksin matemaatikat nii,
et nad oskavad;
... paneksin õpilased natukene
õppima ja eesti keele tunnis
teeksin lihtsaid töid;
... õpetaksin lapsed tubliks ja
targak s ning vahetunnis
laseksin mängida;
... annak sin kehalise tun de
ning kodus õppida, lubaksin
autodega m ä n gid a nin g
värvida;
... õpetaksin lapsi hästi käituma.

Lugemisöö Andrus Kivirähkiga
Annely Goldberg, Liisa Oja, J. V. Veski nim Maarja-Magdaleena Põhikooli 8. klass
Meie koolis on juba kaheksa aastat
korraldatud üritusi, kus õpilased
saavad koolis ööbida. Korraldajateks on erinevad klassid, mitte ainult õpetajad. Seekordne nn Lugemisöö toimus 17. oktoobril.
Kui tavapärasest pikem koolipäev
lõppenud oli, tuli meile külla kirjanik
Andrus Kivirähk. Alguses tutvustas ta ennast ja luges oma raamatust

Foto: Liisi-Triin Siimenson
Andrus Kivirähk koos Maarja-Magdaleena kooliperega
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,,Tont ja Facebook“ ette kolm juttu.
Seda oli tore kuulata. Pärast saime küsida temalt tema elu, raamatute ja koduloomade kohta. Kõige rohkem küsimusi esitasid algklasside õpilased.
Saime aru, et kuulus kirjanik on päris
tavaline inimene. Seejärel tegime kirjanikuga ühise pildi ning saatsime ta
rõõmsalt ära.
Pärast kirjanikuga kohtumist oli
lauamängude aeg. Brain Gamesist oli
tulnud mängimist juhendama Mari-

ka. Tema töötoas tegutsesid enamasti
vanemad õpilased. Algklasside õpilastega mängisid natuke lihtsamaid lauamänge meie kooli õpetajad. Mängiti
Monopoly, Twisterit ja teisigi mänge.
Järgnes kauaoodatud mäng pimedas koolimajas, mis on olnud alati
meie kooli traditsioonilise lugemisöö
tipphetk. Õpilased jaotasid end ise
rühmadesse, igas rühmas võis olla neli-viis liiget. Koolimajja oli seekord ära
peidetud erinevaid küsimusi Andrus

Kivirähki kohta, mis tuli üles leida ja
vastused ristsõnasse panna. Mängus
ei olnud tähtis, kui kiiresti ristsõna
lahendati, vaid kui hästi kirjanikku
kuulatud oldi. Mängu lõpus arvutati
punktid kokku ja selgitati võitjad.
Õhtu lõpetas õpilaste oodatuim
õhtu lõpp ehk disko. Diskot korraldasid meie kooli vilistlased Uku-Mart ja
Markus ning mõned praegused õpilased. Disko oli selle päeva üks parim
osa. Kogu päev meeldis kõigile väga.

NOORED

"Ma teadsin, et Lähte Noortekeskus
on koht kus tahan olla!"
Tekst ja foto: Katrin Sisask
Oktoobri alguses avas Lähte Noortekeskus pidulikult oma uksed.
Kohale oli tulnud oodatust rohkem
uudishimulikke noori – lausa nii
palju, et kui peolt lahkuma hakkasid, oli raskusi teise saapa otsimisega, kuna riidehoid oli nii paksult
täis jalanõusid, et sealt oli võimatu
midagi leida.
Külastasin keskust uuesti noorte
seas aina populaarsust koguval, kuid
vanema põlvkonna jaoks arusaamatul
halloween`i õhtul. Osa noori oli kohad sisse võtnud telekatoas, et vaadata halloween`i filmi, teised mängisid
kõrvalruumis piljardit.
"Iga päev käib keskuses 20-40
noort, põhiline vanus on 12-13, kuid
on ka nooremaid, 7-aastaseid või vanemaid, 16-aastaseid," jutustab enesekindel ja sõbralik keskuse juhataja
Carmen Rootsi (22).
Mitte ainult Lähte noored ei leia
teed siia, vaid ka ümbruskonnast käib
palju huvilisi. Mõned tulevad peale
kooli, et teha parajaks aega, mis jääb
koju sõitva bussini, teised on kohalikud. "Muidugi on piljard ja X-Box
kõige populaarsemad ajaviited, mida
siin teha tahetakse, aga mul on paika
pandud kindlad reeglid. Kaks korda
nädalas on vabakava ja kolm korda
planeeritud tegevus. Sisend ideedeks,

Carmen Rootsi koos Lähte Noortekeskusesse tulnud noortega halloween`i õhtul

mida teha, tuleb noortelt. Arutame
nendega läbi ja paneme koos paika,
mis tegevused võiks neid huvitada. Nii
on neil endil ka rohkem motivatsiooni
üritusi korraldada ning neist osa võtta," räägib Carmen noortekeskuse argipäevast.
Varasemalt on Carmen teinud vabatahtlikku tööd noortega Hispaanias. Ta on palju reisinud ja tegelenud
mobiilse kontaktnoorsootöö ja Noorte
tugilaga. Hetkel on tal pooleli bakalaureuseõpe Tartu Ülikoolis sotsioloogia,
sotsiaaltöö ja sotsiaalpoliitika erialal.
Lõpetamine saab toimuma kevadel.

"Minu salajaseks sooviks on õppida
lastekaitset aga hetkel ma tunnen,
et pole selleks veel valmis. Pigem jätkan kohe peale lõpetamist õpinguid
magistriõppes oma praegusel erialal.
Hiljem saan alati veel midagi juurde
õppida, kui tõsisem soov tekib."
Oma esimesi emotsioone Lähte
Noortekeskuse juhatajaks saamisega
seoses meenutab Carmen nii: "Olin nii
elevil, kui nägin seda töökuulutust.
Teadsin kohe, et see on see, mida ma
tahan! Soov siia tulla oli nii suur, et
unistasin juba enne töövestlust kõigest mida võiks siin koos noortega

NOORED
teha."
Lähte Noortekeskuses on toimunud
juba noorte endi läbi viidud kendama
turniir ja on räägitud helkuri tähtsusest. "Eelmisel aastal juhtunud õnnetuses kaotasid noored kaaslase, kes
ei olnud pimedas nähtav. Temale pühendatud mälestuspäeval tegin suguvõsas kiire korjanduse, et anda kõigile
noortele helkur, et nendega õnnetust
ei juhtuks," räägib Carmen sellest, kui
suure hoolega ta noortesse suhtub.
Lähiajal on plaanis teha koostööd
politseiga ohutuse teemadel ja korraldada vaimse tervise alaseid loeng-seminare. "Need on teemad, mis noori paeluvad ja mis on neile olulised.
Noorte suur soov on siia kutsuda
Youtube`i kuulsust. Selle nimel käib
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hetkel töö, sest ilma tasuta neid siia ei
saa. Noored tahavad, et youtuber õpetaks neile, kuidas häid videoid teha."
Carmeni suureks hobiks on sport.
Ta on kaheksa aastat tegelenud aerutamisega ja võitnud medaleid noorte,
juuniorite ja täiskasvanute meistrivõistlustel ning kaks korda osalenud
Baltimaade meistrivõistlustel. Spordil
on tema elus oluline koht. Igal vabal
võimalusel käib ta jõusaalis. "Enda füüsiline liigutamine on oluline ja sellega
peaks igaüks tegelema kogu elu jooksul. Kõige raskem on toast välja saada;
kui see on tehtud, siis pärast enesetunne, mille spordi tegemine annab on võimas. Oluline on panna paika prioriteedid ja oma aega õigesti kasutada selle
nimel, et oma eesmärke saavutada. Ma

ei ole allaandja inimene; kui midagi tahan, siis teen kõik selleks, et see ka läbi
raskuste saavutada."
"Kõige suurem üllatus minu jaoks
oli, et avamisel oli oodatud 30 noore
asemel 130! See oli väga hea tunne, et
nii paljud noored on keskusest huvitatud," meenutab Carmen.
"Kõik noored võiksid tee leida
noortekeskusesse. Siin saab osaleda
üritustel, neid ise korraldada ja leida palju tuge nii teistelt noortelt kui
ka minult. Ka vanemad on oodatud
noortekeskusega tutvuma," kutsub
Carmen üles nii noori kui vanemaid
keskust külastama.
Lähte Noortekeskuse tegemistel
saad silma peal hoida Facebookis Lähte Noortekeskus või Instagramis.

Tartumaa noortevaldkonna töötajad
käisid Soomes silmaringi avardamas
Riina Sepma
Tartumaa Noorsootöötajate Ühendus korraldas sel sügisel Tartumaa
noortevaldkonna töötajatele õppereisi Soome.
Tutvusime noortekeskuste, koolide, raamatukogu, kultuuri-, sotsiaalja terviseameti koostööga hariduslike
erivajadustega noorte toetamisel ja
tugivõrgustike tööga Espoos, Turus ja
Lohjal. Õppereisil külastasime noorte
töökoda “Työpaja TUUMA”, kus õpingud katkestanud ja tööturult eemale
jäänud noortel on võimalik tööd ja rakendust leida ning oma edasist eluteed
koos tugispetsialistide abiga planeerida. Lohjal saime uudistada Harjula
tegevuskeskust ja Turus noortemaja
“VIMMA”, kus tegutsevad ühes majas
nii kohvik, noortekeskus, huviringid,
mitmete valdkondade noorsootöötajad erinevate projektide ja programmidega, sotsiaalpedagoogid, karjäärinõustaja, psühhiaater jne.
Espoos külastasime Mainingi kooli
ja Lohjal linnaraamatukogu laste- ja
noorteosakonda, kus mõlemas toimub
väga tihe koostöö noortekeskustega.
Näiteks kooli pikapäevarühma tegevused toimuvad valdavalt noortekeskustes.
Mainingi koolis, nii nagu paljudes
teisteski Espoo koolides, õpib väga
palju erinevatest rahvustest õpilasi.
Espoos on võimalik oma emakeele-

na õppida albaania, araabia, bengali,
bulgaaria, inglise, filipiini, heebrea,
hindi, hollandi, indoneesia, itaalia,
jaapani, kreeka, kurdi, leedu, mandariini, malajalami, norra, nepaali, puštu, portugali, poola, prantsuse, saksa,
rumeenia, hispaania, pärsia, somaali,
tamili, tai, türgi, ungari, urdu, vene,
vietnami, mustlas- ja serbia-horvaadi
keeli. Lisaks on võimalik õppida ka viipekeelt.
Tugispetsialistide vajadus on koolides väga suur ja seetõttu töötavad sageli pensionile jäänud õpetajad mõnel
päeval nädalas kooli vanaemade (koulumummi) ja vanaisadena (kouluvaari).
Turu linnas olime külalisteks Varsinais-Suomen Viro-keskuses (Soome-Eesti Sõprusühing) , et luua Turu
piirkonnaga koostöösuhteid ka edaspidiseks. Turu linn meenutas väga
palju meie Tartut: mõlemas linnas on
ülikool, jõgi ja toomkirik.
Tutvusime ka Rausjärve laste-ja
noortelaagriga. Tagasisideringis ütlesid meist paljud, et nad tunnevad
puudust igapäevaselt toimivast võrgustikust erinevate spetsialistide
näol, kellega koostöös noort tema rõõmudes ja muredes toetada, ent leidsid
siiski, et paljut kogetut saab ka Eesti
ühiskonda integreerida. Rõõmustasid
väikesed avastused, mis võivad tööd
palju efektiivsemaks ja lõbusamaks
muuta.

Foto: Hanna-Roosi Karro

MIDA TEAD SOOMEST?
1. 6. detsembril on Soome Vabariigi
sünnipäev. Kui vanaks saab meie
naaberriik Soome?
2. Missugused keeled on Soome
Vabariigis riigikeeled?
3. Missugust keelt on veel võimalik
õppida Espoo koolides?
4. Soome koolides koostavad kooli
kodukorra reegleid ka õpilased
ise ja kleebivad need koolis oma
toolide seljatugedele. Mida on
õpilased kirjutanud?
Vastused saada Kuukirja toimetusele
1. detsembriks: kuukiri@tartuvald.ee
Kõigi vastanute vahel loosime välja
auhinna!
ÕPPEREISI TOETASID:

LASTEAED
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Kõrveküla lasteaia rühmal Pardikesed
käis külas päästeamet
Tekst ja fotod: Kaja Kade, Pardikeste rühma õpetaja
Pardikestel käis külas päästeamet
programmiga „Tulest targem”.
Tutvustati päästjate töövahendeid,
räägiti tuleohust, kuidas õnnetusi vältida ja kuidas käituda õnnetuse korral. Saime uusi teadmisi ja tuletasime
meelde ka varem kuuldut. Lastel oli
põnev vaadata autode sisu ja kuulata,
millised vahendid on päästjate töös
abiks. Suur tänu Tabivere komando
päästjatele Taavile, Lembitule ja
Raulile vahva ja õpetliku päeva eest.
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Saadjärvel toimus traditsiooniline
kalapüügivõistlus Saadjärve Haug 2019
Tekst ja fotod: Mart Toots
5. oktoobril toimus Saadjärvel traditsiooniline spinningupüügivõistlus Saadjärve Haug 2019.
Esmakordselt toimus see 2010.
aastal. Saadjärve võistlused on olnud
alati rohke osavõtuga, kuid seekord
registreerus rekordiliselt 125 osalejat
60 paadil.
Võistlejad kogunesid Tabivere rannas, kus on korralik suur parkla ja
Tartu valla avalik slipp, mille juures
on pikk Saadjärve Jahtklubi paadisild.
Võistlus algas kell 11 ja kestis neli
tundi. Seekord said korraldajad tegeleda ka päästetööga, kuna kahel naise paadil oli mootoririke ja triivisid
kõrkjatesse. Kohtunikud pukseerisid
kaatriga paadi välja ja andsid kasutada väikese mootori, et osalejad saaksid võistlust jätkata.
Kell 15 lõppes püügiaeg ja seejärel
toimus kaldal kalade kaalumine ja
kõikidele võistlejatele jagati suppi.
Võistlusel läksid arvesse ainult
haugid, mille pikkus oli rohkem kui
50 cm.
Suurima haugi püüdis Jüri Pahurin, kellel õnnestus välja püüda 4,9 kg

Saadjärve Haug 2019 üldarvestuse esimesed kolm

kala. Kokkuvõttes saavutas ta II koha.
Üldarvestuse võitja oli Riho Klaos,
kes sai kokku 9,7 kg kala ja III koha sai
Alexander Andrussenko, kes püüdis
välja 5,4 kg.
Toimus veel eraldi arvestus naistele
ja noortele. Naiste I koht oli Kerli Leet-

sar, kes sai 1,2 kg haugi, II koht Riina
Liis 1,1 kg haugiga.
Noortel kahjuks kala seekord ei õnnestunud saada.
Võistluse tulemused: http://www.
saadjar vejahtk lubi.ee/saadjar ve_
haug2019
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Kõrveküla naisselts Miina käis külas
vaibakunstnik Anu Raual
Tekst: Mari Leover, foto: Tiina Angerjärv
Meil on kena tava teha igal suvel
koos üks reis. Sel kevadel plaane
tehes jäi sõelale mõte külastada
Heimtali muuseumi ning võimalusel
kohtuda muuseumi asutaja, püsinäituse kuraatori ja kujundaja Anu
Raua endaga.
Arvestades professori auväärset
iga, suurt hõivatust tudengite koolitamisega ja loominguga tegelemisega
ning tõenäolist külla soovijate hulka,
ei saanud me sugugi kindlad olla, et
meid Kääriku talus vastu võetakse.
Nagu kinnituseks vanasõnale „Kes
püüab kõigest väest, saab üle igast
mäest“, hakkas üht-teist juhtuma ja
meie plaan ilmet võtma. Nii seisimegi
ühel palaval augustikuu hommikul
Heimtali muuseumi, mis asub 1864. a
asutatud külakooli maakivist hoones
ja mille väljanägemine annab tunnistust mulkide jõukusest, trepil.
Muuseumitöötaja juhatas meid
klassituppa, mille sisustus on pärit sajanditagusest ajast. Koolipingid
on kolmekohalised, ääre peal auk
tindipoti jaoks ja vaoke sulepea hoidmiseks.
Olime just end kenasti ära mahutanud, kui tõtakal sammul saabus
Anu Raud ise. Hallipäine, vaatamata
palavusele esinduslikus kostüümis
väikest kasvu naine, kes täitis oma kohalolekuga kogu ruumi.
Alustuseks rääkis giid meile muuseumi maja ajaloost, kirjeldas enam
kui 100 aasta taguseid olusid ja kombeid. Heimtali mõisasse kolis kool
1932. a, ruumid kohandati korteriteks.
Aastal 1987 asutati sellesse hoonesse
koduloomuuseum, iseseisvuse saabudes hakati otsima uut omanikku. Anu
Raud, kes 1994. a sai Eesti Taassünni
auhinna, omandas saadud raha eest
selle muuseumi. Ise oli ta olude sunnil Heimtalisse kolinud juba 3 aastat
varem, kuna nende kodumaja Tallinas
tagastati õigusjärgsele omanikule.
Õnneks oli olemas vanaisa Kääriku
talu, kuhu end sisse seada. Ise on ta
öelnud, et kolimine oli küll raske ja
keeras senise elukorralduse pea peale,
aga Tallinnasse tagasi ei taha ta enam
kunagi.
Ta kinkis muuseumi Eesti riigile

2010. a, olles selleks ajaks talletanud
7000 eset, külastajate arv aastas küünib 6000-ni ja lisaks on see oluline
õppekeskus nii eesti kui ka välismaa
üliõpilastele. Pärast väikest ekskurssi
ajalukku võttis jutujärje üle Anu Raud,
kes avas meile aardekirstud ja rääkis
lugusid kogumisretkedel käimisest.
Imetlusväärne on eaka professori
mälu, iga eseme kohta teab ta loo jutustada.
Püsinäitus „Põlvest põlve elutarkus“ kätkeb endas nii saja aasta taguseid koolikombeid, mööblit, vanu dokumente kui ka lähiümbrusest pärit
tööriistu, eriti rikkalik on rahvusliku
tekstiili kogu ning rahvakunsti-, kodukultuuri- ja kunstiaineline raamatukogu. Muuseumi kirstud ja kapid
on pungil kindaid, sokke, pitse, seelikuid, vaipu ja palju-palju muud.
Kogu see rahvuslik rikkus sellises
kontsentratsioonis tekitab küll erilise
meeleseisundi. Anu Raud on ise öelnud, et steriilsetel europindadel kliimaseadmete all lehvivad labakindad
ei tekita seda tunnet, mis tekib samu
esemeid talumuuseumis vaadates.
Tänasime muuseumirahvast Ülle
Kooli esitatud lõõtsalooga ja perenaise
lahkel loal keerasime bussi nina Kääriku talu poole, ise istus ta auto rooli
ja vuras ees minema.
Päikesest rambe keskpäev avaral
taluõuel, täies õiteilus floksipeenar
maja ees, lauda tagant karjamaalt on
kuulda ute määgimist, karvane majavalvurgi ei tee meist eriti välja – see
kõik on nii tuttav ja oma. Perenaine
tuleb üle muru meile vastu, juhatab
ühest paigast teise ja lahti rullub selle
talu lugu. Saame aimu tema tõekspidamistest ja sellest, mida ta oluliseks
peab. Veel on mitu suurt projekti, mis
on vaja ellu viia. Anu Raud on tänulik
elutööpreemia eest, see raha läheb
loomeinimestele mõeldud maja remondiks. Tema sõnul ei ole põhjust
viriseda, kui elamise eest preemiat
antakse. Kunstnik juhatab meid elumajas asuvasse ateljeesse, kus viimase kolmekümne aasta jooksul on valminud vaibad, millest igaüks on meie
rahvuslik aare. Meil veab väga, sest
parasjagu on üleval lõppjärgus olev
imeline vaip „Laulupeole 150“. Üsna

Anu Raud vaiba „Laulupeole 150“ taustal

nukralt tõdeb ta, et võib-olla ei näe
me seda vaipa enam kunagi, looming
läheb erakätesse, sest muuseumid
praktiliselt ei jõua osta, kuigi eraisikule müümisel on tingimuseks, et vaipa saab näitustele välja panna.
Tunnid on kadunud märkamatult,
oleks viisakas lasta perenaisel puhata
ja jätta hüvasti, aga tõele au andes ei ilmuta ta ühtegi tüdimuse ega väsimuse
märki. Küsime luba väikese pikniku
korraldamiseks ja palume professoril
koos meiega einet võtta. Saja-aastase
tamme all on pikk laud ja pingid – külaliste puudust siin ilmselt ei ole. Õnneks on juhtunud nii, et kaasavõetud
toit on ise tehtud ja enamuses oma aia
saadustest, mille eest ka kiita saame.
Jutt veereb mõnusalt, sekka Üllelt
lõõtspillilugusid, oleksime nagu heal
tuttaval külas. Äkki meenub perenaisele midagi ja ta tõttab toa poole ning
tuleb tagasi nahkses köites külalisraamatuga. Kunstnik räägib, kes on
tema talus käinud, loeb üht-teist ette
ja palub ka meil endid jäädvustada.
Ongi käes hetk hüvasti jätta. Meie esinaine Meeli Kruus ütleb tänusõnad ja
annab üle väikese kingituse, mis meie
naiste tehtud. Tundub, et Anu Rauale
kink meeldib. Saame oma tegevuse
eest tunnustada ja kaasa head soovid
edaspidiseks.
Oleme väga tänulikud ja uhked, et
Anu Raud meid oma kodutalus vastu
võttis.
Eesti Rahvakunsti ja Käsitöö Liidu
juhatuse auesimees Liivi Soova on öelnud: „Kui vaadelda Eesti rahvakunsti
ja käsitööd püramiidina, siis istub selle tipus triibuseelikus Anu Raud“.
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D av i d O t t o Wi rk h au s ile Õhina Õpituba
pühendatud noorte puhkpilli- sai tunnustuse
ja löökpillimängijate konkurss
Krista Käremaa,
Õhina Õpitoa perenaine

Tekst ja fotod: Katrin Sisask

Tartu Ülikooli aulas toimus 9.oktoobril Tartu linna ja maakonna haridustöötajate tänusündmus. Tunnustuse pälvis Õhina Õpitoa tegevus
Kõrvekülas täiskasvanuhariduse
2019 valdkonnas. Õhina Õpituba on
"Tartumaa aasta õpitegu 2019".

Mirel Petersell

David Otto Wirkhausile pühendatud
noorte puhkpilli- ja löökpillimängijate konkurss toimus sel aastal 17.–
19.oktoobril. Osa võttis 160 noort
muusikut 21st Tartu ja Lõuna-Eesti
muusikakoolist.

Grand Prix saavutasid Mirel Petersell, kes võistles flöötide kategoorias kuni 10aastaste vanusegrupis
ja samas vanusegrupis trompetite
kategoorias võistelnud Alfred Vürst.
Mõlemad noored pillimängijad said
peaauhinnaks välja pandud uued õpilaspillid – Mirel flöödi ja Alfred trompeti!
Tartu valla muusikakool koos Tartu vallaga korraldab Eesti puhkpilli
isaks nimetatud David Otto Wirkhausi nimelist konkursi juba 20. korda.
Võistluse eesmärk on populariseerida puhkpillimuusikat, propageerida

Alfred Vürst

noorte seas puhkpillimängu ja muusikaharidust ning noori innustada.
Osalejad jaotati vanuse järgi gruppidesse: 10aastased,11–12aastased,
13–14aastased, 15–16aastased ning
17aastased ja vanemad. Pillirühmad
olid plokkflöödid, flöödid, oboed ja
fagotid, klarnetid, saksofonid, trompetid, metsasarved, madalad vaskpillid (aldid, eufooniumid, tromboonid,
tuubad) ja löökpillid. Osavõtjad valmistasid ette kaks erineva karakteriga muusikapala, millest üks oli Eesti
helilooja looming. Kava esitati klaveri, kitarri või mõne muu instrumendi
saatel või soolonumbrina.
Noori hindas professionaalsetest
muusikutest ja pedagoogidest koosnev žürii kooseisus: Valdo Rüütelmaa,
Toomas Vana, Heimo Hodanjonok,
Mart Aus, Ilja Šarapov, Peeter Malkov,
Lirike Langeler, Ele Sonn, Priit Sonn.

1. novembril oli Õhina Õpitoa esindus kutsutud Sisekaitseakadeemiasse
Vabariiklikule täiskasvanuhariduse
tänusüdmusele ja tunnustamisele, olles "Aasta õpitegu 2019" nominent.
Oleme äärmiselt tänulikud märkamise eest!
Kutsume kohalikke elanikke teada
andma, millistest töötubadest olete
huvitatud, selleks kirjutage: kristakaremaa@hotmail.com.
Kohtume Õhina Õpitoas!

Foto: Viktor Pogost, erakogu

Äksi segakoor tähistas 60. juubelit
Anita Priks
Äksi segakoor asutati 1959. aasta
oktoobris, sest ümbruskonna lauluhuvilised soovisid osa võtta 1960.
aasta üldlaulupeost Tallinnas. Harjutamas käidi siis Sootaga sovhoosi
Äksi osakonna klubis.

Aastakümnete jooksul on mitu korda vahetunud koori nimi. Eesti laulupidude 100.aasta juubelipeol 1969.
aastal Tallinnas kandis koor Äksi segakoori nime. Järgnevatel aastatel oli
koor Lähte kultuurimaja segakoor,

sest harjutamas käidi Lähte Keskkoolis. 70ndate aastate keskpaiku kandus
koorielu “Avangardi” kohoosi-klubisse
ning koori nimeks sai Avangardi segakoor.
1989/1990. hooajast alates kantakse
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taas Äksi segakoori nime.
Peale “Avangardi” kolhoosi likvideerimist sügisel 1994 leidis koor
endale kodu Äksi Raamatukogu tillukestes ruumides. 1999. aasta oktoobri
algul koliti koos raamatukoguga uude
kodusse Saadjärve kaldal, kus tegutsetakse tänaseni. Nii on meie koori
laulud siin järve kaldal kõlanud juba
20 aastat.
60 tegevusaasta jooksul on kooril
olnud ainult 5 dirigenti. Esimesed laulud õpetas selgeks Valdar Viires.
1960. aasta sügisel jätkus tegevus
juba uue dirigendi käe all. Koori tuli
juhatama muusikaõpetaja-koorijuhi
kutsega Li Rääsk, kes jäi oma lauljatega 2010. aasta kevadeni. See teeb kokku poolsada aastat muusikategevust!
2010. aasta sügisest haaras dirigendikepi Heino Elleri nimelise Tartu
Muusikakooli koorimuusika tudeng
Johanna Murakas. Koos noore ja särtsaka dirigendiga hakkasid ka proovides puhuma uued tuuled. Iga proov
algas hääleharjutustega, kõiki laule
harjutati põhjalikult, laulmise ajal
keelati oma isiklikust elust lobisemine. Koori uuest kvaliteedist andis juba
mõnekuise tegevuse järel tunnistust
jõulukontsert, mis lausa imeliselt
kõlas.
2012. aasta sügisel jätkas Johanna
muusikaõpinguid Tallinnas. Tema
asemel asus dirigendipulti Eliisa
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Sakarias, kes õppis samuti koorijuhtimist Elleri muusikakoolis. Eliisa jäi
koori juhendama 2014. aasta suveni.
Et mõnikord kukub ka känd just sinna,
kuhu käbi ees, siis vahetas 2014. aasta
sügisel Eliisa välja tema ema Ülle
Sakarias, kes on meie koori dirigendikeppi oma käes hoidnud tänaseni.
Äksi segakoor tegutseb aktiivselt
ka üldlaulupidude vahelistel aegadel.
Esinetakse piirkondlikel laulupidudel
ja laulupäevadel, kohalikel üritustel ja
lähemate naabrite pidudel, osaletakse
laululaagrites ja käiakse ekskursioonidel. Lisaks Eestile on lauldud ka
Soomes, Lätis ning Ungaris.
60 tegevusaasta jooksul on koorist

palju rahvast läbi käinud. Ühed on tulnud ja varsti läinud, teised mõne aja
pärast lahkunud, aga kolmandad on
tänaseni jäänud koorilaulule truuks.
Kooslaulmisel on oma võlu ja aastatega on laulmine saanud paljudele
lauljatele elulaadiks. Kõige kauem on
tänaseks kooris laulnud Virve ja Maie.
60 aastasse on mahtunud palju
tööd ja valatud higi, aga ka palju kurba ja rõõmsat, toredat ja meeldejäävat,
samuti lugematu arv proove ja esinemisi ning kindlasti väga palju kaunist
muusikat!
Loodetavasti ei saa Äksi segakoor
vaiki olla ka vähemalt järgmised 40
aastat.

Foto: Katrin Sisask
Äksi koor 60. juubelikontserdil Jääaja Keskuses

MEESTE JUTUD

Seeniormehed pidasid vanas majas
viimase üldkoosoleku
Maldo Kikkull
Enne 16. oktoobril toimunud Tartu
Kodukotuse seeniormeeste klubi
üldkogu koosolekut toimus Staadioni 48 looduskaunis kohas vana maja
mälestusvõistlus heidetes, tõugetes
ja visetes.
Kenal päikesepaistelisel päeval võttis võistlusest osa 28 seeniorit ja sama
palju oli uudistajaid. Parimate autasustamine toimub järgmisel üldkogul.
Üldkogu külalisteks olid Tartu linnapea Urmas Klaas, abilinnapea Mihkel Lees ja klubi senise tööga tutvuma
tulnud meesteklubi Garaaž esindajad.
Pärast klubi presidendi Kalev Jahnsoni avasõnavõttu mälestati minutilise seisakuga klubi liiget, 87aastaselt
lahkunud spordisangarit, moodsa
viievõistluse 1960. aasta Rooma olüm-

piamängudel hõbemedali pälvinud,
NSVL 1960 aasta. meistrit ja 6-kordset
ENSV meistrit Hanno Selga.
Tehti kokkuvõtteid rahvusvahelise
eakate päeva tähistamise üritustest.
1.oktoobril osaleti sõprusklubi Nõmme vanamehed asutamise X aastapäeva tähistamisel Nõmmel, samuti
Viimsis 4. oktoobril toimunud bowling’u võistlusel Viimsi Kuul, kus parimaks osutus Viimsi bowling’u klubi.
Tartu Seeniorid saavutasid 4. koha.
Tagasiteel Tartusse pandi küünlad
lähedaste mälestamiseks Maarjamäe
Kommunismiohvrite Memoriaali ja
tutvuti Eestimaa ajalooga Paide ordulinnuses. Tartus bowling’u mõõduvõtmisel 8. oktoobril osutus parimaks
Haabersti 65+ klubi. Tartu ,Seeniorid
olid 3. koha väärilised. 9. oktoobril

osaleti mitme võistkonnaga Tartu
Terviseolümpial.
Üldkogul tunnustati juhatuse kauaaegseid liikmeid aumedalitega, peeti kõnesid ja tähistati oktoobrikuus
sündinud poiste sünnipäevi. Uues
Kodukotuse asukohas Viljandi mnt 75
lubasid linnajuhid igati toetada klubi
tegevust. Tehti ühispilt 2-3-4-5 põlvkonna meestest.
Elagu põlvkondadevaheline sidusus! Elagu sõbralik seltsielu!
NB! Alates 11. novembrist tegutseme uuel aadressil Viljandi mnt 75.
E,T,K,N kell 9.30-15.30
R kell 9.30-14.00
Juhatus: tel: 502 4575
e-mail: seeniormehed@gmail.com
18.detsembril kell 13.00
ÜLDKOGU JA JÕULUPIDU.
Ootame aktiivseid mehi osalema
Seeniormeeste Klubi tegevuses !

VARIA / ÕNNESOOVID /KUHU
MÄLESTAME
MINNA
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Vudila Jõulumaa kolib Jääaja
Keskusesse
ma ka mammuti elu ja olu. Õpetlikule
Sigrid Sepp,
Jääaja Keskuse tegevjuht
Eesti suurim kogu pere mängumaa
Vudila ning Jääaja Keskus ühendavad sel aastal jõud ning korraldavad
koos vahva ühise jõulumaa. Huvilisi ootavad meisterdamised, põnev
ja õpetlik jõuluprogramm loomade
elust talvel ning loomulikult kohtumine jõuluvanaga!
Vudila ja Jääaja Keskuse ühine
jõulumaa ootab ette tellitud kooli- ja
lasteaia gruppe kahel järjestikusel
nädalal: 9. detsembrist kuni 20. detsembrini. Gruppe ootab ees kahe tunni pikkune retk läbi Jääaja Keskuse.
Toredad päkapikud juhatavad grupi
Jääaja Keskuse tublide giidide hoole
alla, kes räägivad õpetlike ja põnevaid lugusid loomade elust talvel ning
üheskoos ja läbi mängu õpitakse tund-

programmile järgnevad meisterdamise töötoad, kus vahvad päkapikud
õpetavad, kuidas käepäraste vahendite ning taaskasutuspõhimõtteid järgides saab meisterdada endale vahvaid
tegelasi. Pärast programmi lõppu on
kõigil huvilistel võimalik süüa kosutav jõululõuna Jääkaru kohvikus ning
siirduda toredale saani- või vankrisõidule Jääaja Keskuse ümbrusesse.
Programmid toimuvad argipäevadel kell 10, 11, 12, 13 ning 15 ja 16. Hind
programmis osalejale: 10 EUR.
NB! Programmide arv on piiratud.
Huvi korral tasub kiirelt võtta ühendust piret@vudila.ee või telefonil 5567
A k s e l ,jõulumaa
M a r k o ja M
a d l i ! leiab
9991. Lisainfot
kohta
www.jaaaeg.ee/joulumaa.
     Aastates
on peidus
rõõmude programootust,
Kes
aga sobivat
jõulumaa
            neist
oma õnnesaab
ja neiskülastada
on lootust.
mi
aega ei leiad
leidnud,
Vudila ja Jääaja Keskuse jõulumaad
detsembri
ja 28.-29.) ning
                    (7.-8.;
Palju 14.-15.
õnne sünnipäevaks!
jaanuari (4.-5.) nädalavahetustel.
                                                       Juula küla

A k s e l , M a r k o ja M a d l i !
     Aastates on peidus rõõmude ootust,
            neist leiad oma õnne ja neis on lootust.
                    Palju õnne sünnipäevaks!
                                                       Juula küla

Lea, Rein, Eve, Ilme,
NoorusjaSirje,
aastad- Kaie!
nad luba ei küsi,
REET!

lilledki vaasis ei lõputa püsi.

Aastad las lähevad,noorus hinge las jääb,

kaunina lööbki
näib igatõtlik
sünnipäev!
Kuiniikiirelt
ajakell,

REET!

lilledki vaasis ei lõputa püsi.
Aastad las lähevad,noorus hinge las jääb,
nii kaunina näib iga sünnipäev!

Õnnitleme juubelipuhul!
Lapsed, lapselapsed ja lapselapselapsed

Palju õnne pisipõnni
sünni puhul!

Las päiksekiir te silmadesse poeb,

Lapsed, lapselapsed ja lapselapselapsed

Palju õnne!
Maarja-Magdaleena Maarahva Selts

Madli!
Ole kui sügisene vahtraleht,
ikka sädelev ja eht!
Valgusta püeva ka siis, kui on pime,
elus vapralt nii edasi mine!

Õnnitleme!
Salme,Renate,Reet,Eda, Evi

Lara Brianna Lember
Gerily Rohtmets
Lisanna Mosen
Karl Gustav Lillepuu
Elisabeth Poliak
Arianne Puusepp
Matthias Peetersoo
Sebastian Lüüs
Kristofer Fomin
Karel Kala
Romet Kull
Revo Kängsepp
Emily Kallas
Karl Artur Laev
Marta-Mia Mäoma
Eliise Sarapik

14. detsembril

Sel aastal toimub Lähtel traditsiooniline Jõuluturniir maadluses noortele
29. korda. Jõuluturniiri elluviia, eestvedaja ja hing oli Vahur Proovel, kelle
auks sel aastal esmakordselt turniir
nimetatakse - Vahuri Jõuluturniir.
Vahuri Jõuluturniiri raames avatakse
pidulik ult Va h u r P r o o v e l i a u k s
mälestustahvel Lähte maadlusmaja
seinal. Vahur oli Lähte maadlusmaja asutaja ja pikaaegne kreekarooma maadluse arendaja ja treener
Lähtel.
Ajakava:
9. 45 Vahur Prooveli mälestustahvli
avamine Lähte Maadlusmaja
seinal
11:00 Võistluste pidulik avamine
11:15- Võistlused
16.00
16:30 Sportlaste autasustamine
Info tel. 505 3459 Toomas Proovel
e-mail: toomas.proovel@gmail.com

Mälestame

Noorusja aastad- nad luba ei küsi,

Õnnitleme
juubelipuhul!
ta iga hetk
vaid teile
õnne toogu!

et hingele sest alati te leiaks toe!

Vahuri Jõuluturniir

26.09.19
27.09.19
01.10.19
04.10.19
05.10.19
06.10.19
08.10.19
09.10.19
10.10.19
12.10.19
14.10.19
18.10.19
22.10.19
24.10.19
24.10.19
26.10.19

MARTA SILVERIT
Kaastunne Jaanusele ja
Annele peredega, ema, ämma
ja vanaema surma puhul
Ilmar perega, Maie ja Mäido

Meie hulgast
lahkunud
EHA-ELVE TEITER
25.11.1943-30.09.2019
RAISSA KUZNETSOVA
14.01.1929-14.10.2019
ENDEL SIIMENSON
11.02.1962-18.10.2019
HERTA KIIK
24.04.1930-22.10.2019
JELENA KÜPAR
10.02.1951-25.10.2019
MANUELLA KONT
02.01.1933-28.10.2019

Hea noor tööotsija vanuses 16-26!*
Kas oled mõelnud, kuhu tööle või õppima
minna ja millist ametit Sa tulevikus soovid
pidada?

TEATED / REKLAAMID / KUHU MINNA
TEENUSED
Korstnapühkija. Ka maakohtades.
Oma redel kaasas, ametliku korrasoleku akti vormistamine. Tel.: 5191 6605.
Korstnapühkija tuleb, kui helistada
telefonil 5019764
MÜÜK
Müüa sõidukorras Audi 100. 74 kw, 91. a.
läbisõit 206 000. Vasktorud (4 tk) 6
m pikad, läbimõõt 28 mm. Töökorras
tööstuslik õmblusmasin.
Info tel.: 5218 587
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KOOLITUSEL „Kuidas jõuda oma
unistuste töökohani“ (123 tundi), kus saad teada rohkem enda
Tule osalema tasuta praktilisel

Hea noor tööotsija võimaluste
vanuses
16-26!*
ja tööturu kohta ning julgust teha häid valikuid. Koolituse osad on:

Kas oled mõelnud, kuhu tööle või õppima minna ja millist ametit Sa tulevikus soovid pidada?
1. Ettevalmistus tööotsinguks (34 tundi)

Oluline osa on
siin eneseanalüüsil.
Põhilised küsimused
on: a) Mida on minul maailmale
Tule osalema tasuta praktilisel KOOLITUSEL „Kuidas
jõuda
oma unistuste
töökohani“
pakkuda? b) Kus ma tahan oma oskusi ja teadmisi kasutada? c) Kuidas leida tööd, mis
(123 tundi), kus saad teada rohkem enda võimaluste
ja
tööturu
kohta
ning
julgust
teha häid
mind huvitab? d) Kuidas arendada oma oskusi?
valikuid. Koolituse osad on:
2. Töövestlus (videotreeningu meetodil, 19 tundi)
Olulised teemad: ettevalmistus töövestluseks, olulised aspektid tööandjaga kontakti
1. Ettevalmistus tööotsinguks (34 tundi)
loomisel
välimus), suhtlemisoskuste
arendamine
ja meeskonn
Oluline osa on siin eneseanalüüsil. Põhilised küsimused
on:(väljendus-oskus,
a) Mida onkehakeel
minuljamaailmale
pakkuda?
b)
3. Tööõigus
tundi)mis mind huvitab? d) Kuidas
Kus ma tahan oma oskusi ja teadmisi kasutada? c) Kuidas
leida (16
tööd,
Olulised teemad: kokkulepete ja lepingu sõlmimine tööandjaga, töösuhete reguleerimine, m
arendada oma oskusi?
tähelepanu lepingu sõlmimisel.
2. Töövestlus (videotreeningu meetodil, 19 tundi) 4. Tööelu planeerimine (16 tundi)
Olulised teemad: ettevalmistus töövestluseks, olulised
aspektid
tööandjaga
kontakti
loomisel (väl-ja töömaailma tu
Olulised
teemad: mis
on minu jaoks
tööõnn, õppimisvõimaluste
võimaluste
ja tugevuste sõnastamine,
erinevad karjääriplaneerimise ja tööotsimismeetodid
jendus-oskus, kehakeel ja välimus), suhtlemisoskuste
arendamine
ja meeskonnatöö.
5. Arvuti kasutamine tööotsingul (8 tundi)
3. Tööõigus (16 tundi)
Olulised teemad: interneti võimaluste kasutamine tööotsinguks ja enesearenguvõimalu
Olulised teemad: kokkulepete ja lepingu sõlmimineminu
tööandjaga,
töösuhete
reguleerimine, millele
kandideerimisdokumendid
internetikeskkonnas.
pöörata tähelepanu lepingu sõlmimisel.
6. Tööklubi (30 tundi)
4. Tööelu planeerimine (16 tundi)
Tööklubi on grupikohtumised 1-2 korda nädalas. Tööklubis toimuvad harjutused ja arutelud
teemadel: CV, kaaskiri, motivatsioonikiri,
minu olulised
oskused, teadmised
Olulised teemad: mis on minu jaoks tööõnn, õppimisvõimaluste
ja töömaailma
tundmine,
minu ja väärtused töö
parim viis leida tööd, info ja kogemuste jagamine töö või koolituste kohta jne.
võimaluste ja tugevuste sõnastamine, erinevad karjääriplaneerimise
ja tööotsimismeetodid.
Koolitusele järgneb tööpraktika, et omandada praktilisi teadmisi ja tööturul vajalikke koge
5. Arvuti kasutamine tööotsingul (8 tundi)
saada soovitaja või kontakte tööelus. Tööpraktika on konkreetses ettevõttes juhendaja toel
Olulised teemad: interneti võimaluste kasutamine tööotsinguks
ja enesearenguvõimaluste loomiVajadusel on pärast koolitust võimalus minna erialasele kursusele.
seks, minu kandideerimisdokumendid internetikeskkonnas.
Kogu koolitus on TASUTA. Transpordikulud kompenseeritakse, koolitusel on tasuta toitlusta
6. Tööklubi (30 tundi)
Tööklubi on grupikohtumised 1-2 korda nädalas. Tööklubis toimuvad harjutused ja arutelud eriKoolitus algas 25.11 ja kiirematel on veel võimalus liituda!
nevatel teemadel: CV, kaaskiri, motivatsioonikiri, minu olulised oskused, teadmised ja väärtused
tööturul, minu parim viis leida tööd, info ja kogemuste jagamine
koolituste
kohta jne.
LISAINFO : 51töö
187 või
93 (Margit)
või margit.tago@jmk.ee
Koolitusja
toimub
Tartu AHHAA
keskuseskogemusi
Koolitusele järgneb tööpraktika, et omandada praktilisi teadmisi
tööturul
vajalikke
ning saada soovitaja või kontakte tööelus. Tööpraktika
on konkreetses
juhendaja
toel
* oodatud
on noored, kes on ettevõttes
omandanud põhi-;
kesk -;kutse – või
töötamine. Vajadusel on pärast koolitust võimalus minna
erialasele
kursusele.
kõrghariduse
(sh. bakalaureuse)
- noored, kes hetkel ei õpi ega tööta.
Kogu koolitus on TASUTA. Transpordikulud kompenseeritakse, koolitusel on tasuta toitlustamine.

Koolitus algas 25.11 ja kiirematel on veel võimalus liituda!

LISAINFO: 51 187 93 (Margit) või margit.tago@jmk.ee.
Koolitus toimub Tartu AHHAA keskuses
* oodatud on noored, kes on omandanud põhi-; kesk -;kutse –
või kõrghariduse (sh. bakalaureuse) - noored, kes hetkel ei õpi
ega tööta.

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

Treitööd
Tel. 520 4569
Tel. 749 4231

R

9:00-18:00

ÜKE TREENINGUD!

ÜKE TREENINGUD!

Teisipäeviti kl 19.15 Lähte Ühisgümnaasiumi maadlusmajas
Neljapäeviti kl 19.00 Tabivere Rahvamaja suures saalis

Sobib nii meestele kui ka naistele.
Sobib nii
meestele
kui ka naistele.
Tennis
oleme
sokkidega,
jalanõusid ei kasutata (Lähtel).
Tennis oleme sokkidega, jalanõusid ei kasutata (Lähtel).
Matt,
soovi korral jalanõud (Tabiveres).
Matt, soovi korral jalanõud (Tabiveres).
Treeningu
pikkus
on
1
tund
Treeningu pikkus on 1 tund

TÜ Vasula Aed

müüb õunu
Vasula õunahoidlas
tööpäeviti 8-15
Tartu Turuhoones
iga päev.

Metsakeskus.ee

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

TELE2 KIIRE
PÜSIÜHENDUS
TULEB tartu valda
Naudi kodus ülikiiret netti

E-R 8:00-17:00

Teisipäeviti kl 19.15 Lähte Ühisgümnaasiumi maadlusmajas
Neljapäeviti kl 19.00 Tabivere Rahvamaja suures saalis

Info:
Info:
Kristel Tobreluts
Kristel
Tobreluts
5010708
5010708
kristel.tobreluts@gmail.com
kristel.tobreluts@gmail.com

Projekti „Inspireeriv töö noortele“ toetab Euroopa Sotsiaalfond

Peagi jõuab Tartu valda kõige kaasaegsem
valguskaablil põhinev internet – Tele2 interneti
püsiühendus, millega saad nautida kuni 1000 Mbit/s
kiirusega netti. Vaata piiramatult filme, suhtle
lähedaste ja sõpradega või aja muretult tööasju –
ülikiire katkematu ja piiramatu nett võimaldab teha
kõike just nii kiiresti, kui ise tahad. Lisaks on
valguskaabel tulevikukindel: kui internetimahud
kasvavad, kasvavad vastavalt ka kiirused.

vaata lähemalt:
www.tele2.ee/valgus
kuus

100 Mbit/s alates

KUHU
KUHU
MINNA
MINNA
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ADVENDIAJA
ALGUSE TÄHISTAMINE JA
ADVENDIKÜÜNLA SÜÜTAMINE

1. detsembril
16:00 Vedu raamatukogu juures
16:00 Kõrveküla vallamaja juures
16:00 Tammistu raamatukogu juures
17:00 Väägvere külaplatsil
17:00 Jääaja Keskuse kivipargis
17:00 Lähte Noortekeskuse juures
18:00 Laeva küla kuuse juures
18:00 Maarja-Magdaleena Rahvamaja juures
18:00 Tabivere Rahvamaja juures
Advenditule koju viimiseks võta kaasa oma pere küünal.
Tule koos sõprade ja perega

Olete oodatud!

PÜHAPÄEVAL 8. DETSEMBRIL 2019

KELL 11.00 – 14.00

JÕULULAAT
KÕRVEKÜLA SPORDIHALLIS
MAITSVAD KÜPSETISED, KAUNID KÄSITÖÖESEMED
JA PALJU MUUD PÕNEVAT!

AVATUD ON KOHVIK!
TULE KOGU PEREGA JA KUTSU SÕBRAD KAASA!
OOTAME NII OSTJAID KUI KA MÜÜJAID!

Oma müügisoovist anna palun eelnevalt teada!
Müügikoha tasu on 5 eurot.
Info ja registreerimine:
meeli.kruus@gmail.com, tel. 55 524 237
või merjekaaret@gmail.com tel. 58 041 083.

14. detsembril 2019 kell 15:00
Kõrveküla Põhikoolis

Memme-taadi
aastalõpupidu
Ajakava:
15:00 vallavanem Jarno Lauri tervitus
15:15 Jüri Homenja
Esinevad Tartu valla isetegevuslased
Tantsuks mängib ansambel
Lõõtspillipoisid
Peo lõpp 21:00
Külla tuleb jõuluvana!
SÕIDUKS PEOLE JA TAGASI ON VÕIMALIK
KASUTADA VALLA POOLT ORGANISEERITUD
TRANSPORTI.
Palume eelnevalt registreeruda (ka neil, kes ei soovi
transporti) ja teatada oma nimi ja soovitav peatus
vallavalitsuse telefonil 51967738 (Anne-Mai Ott) või
53076020 (Jaana Puur) hiljemalt 10. detsembriks.

Laata korraldab Kõrveküla maanaiste selts Miina!

FOTONÄITUS

kAUNId lIblIkAd

AlATeS
9. SepTembrIST 2019 A.
ON VÕImAlUS
SOOTAgA mNS mAjA
2. kOrrUSel
VAAdATA

eVe TOOTSI

lOOdUSFOTOSId
Nb! SISSepÄÄS TAgUmISeST
UkSeST!

HÕbeTÄpIk

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.

NOVEMBER - DETSEMBER 2019
29. nov.

Filmiõhtu Maarja-Magdaleena rahvamajas
EIA JÕULUD TONDIKAKUL. Pilet 5€/4€
Õhina Õpitoas TRIKOOPAELAST HEELGELDAMISE TÖÖTUBA.
30. nov.
Juhendaja Kadri Kass, osalemistasu 20€.
kell 15.00
Reg. kuni 28.nov.: kristakaremaa@hotmail.com.
„AVANGARDI” KOLHOOSNIKE JÕULUOOTUSPIDU Jääaja Kesku1. dets.
kell 14.00 ses. Osalemisest teatada: tel.: 56 988 213 või tel.: 7353 138. Pilet 10€
JÕULUPÄRJA TÖÖTUBA Õhina Õpitoas. Juhendaja Krista
1. dets.
kell 15.00 Käremaa. Osalemistasu 12 €.
Reg. kuni 29.nov.: kristakaremaa@hotmail.com.
ADVENDIAJA ALGUSE TÄHISTAMINE JA ADVENDIKÜÜNLA
1. dets.
kell 16.00- SÜÜTAMINE Tartu valla eri piirkondades. Kell 16.00 Vedu ja
18.00
Tammistu raamatukogude ning Kõrveküla vallamaja juures.
17.00 Väägvere külaplatsil, Jääaja Keskuse kivipargis ja Lähte
Noortekeskuse juures. 18.00 Maarja-Magdaleena ja Tabivere
Rahvamajade ning Laeva küla kuuse juures. Advenditule koju
viimiseks võta kaasa oma pere küünal. Olete oodatud!
I ADVENDI KONTSERT Tabivere Rahvamajas. Sissepääs tasuta.
1. dets.
kell 19.00

kell 18.00
7. dets5. jaan
7. dets

kell 10.-14.00

Vudila ja Jääaja Keskuse ühine JÕULUMAA Jääaja Keskuses.
Tavakülastajatele: 7.-8.; 14.-15; 28.-29. dets. ja 4.-5. jaan. Lisainfo ja
grupikülasuse info: www.jaaaeg.ee/joulumaa
JÕULULAAT Tabivere Rahvamajas. Sissepääs tasuta.

7. dets
kell 19.00
8. dets.

„SOOVIDE KONTSERT“ MAREK SADAM JA TÕNU LAIKRE
Tabivere Rahvamajas. Pilet 12 €/10 €
JÕULULAAT KÕRVEKÜLA SPORDIHALLIS. Avatud kohvik.
kell 11.-14.00 Müügikoha info: meeli.kruus@gmail.com, merjekaaret@gmail.com
ROMANTILISTE JÕULUKUULIDE TÖÖTUBA Õhina Õpitoas. Ju8. dets.
kell 12.00 hendaja Maren Vaher Viljandi VÕÕP Stuudiost. Osalemistasu 25 €.
TALVINE PEOÕHTU ANSAMBLIGA SADA JA SEENED Laeva
13. dets.
kell 20.00 kultuurimajas. Pilet 7 €. Lisainfo kultuur@laeva.ee või 5348 2100
VAHURI JÕULUTURNIIR Lähtel. Traditsiooniline Jõuluturniir
14. dets.
kell 9.45
maadluses noortele. Enne võistluseid kell 9.45 avatakse Vahur
Prooveli mälestustahvel Lähte Maadlusmaja seinal.
Jääaja Keskuses Äksi Hobikoja käsitööde JÕULULAAT.
14. dets.
kell 12.-16.00 Tulge vaatama ja ostma!
JÕULUTÄHEGA KÜÜNLA TÖÖTUBA Õhina Õpitoas. Kaasa
14. dets.
kell 12.00 tuleb võtta valge küünal. Osalemistasu 25 €.
MEMME-TAADI AASTALÕPUPIDU Kõrveküla Põhikoolis. Peole
14. dets.
kell 15.00 ja tagasi sõiduks on võimalik kasutada valla transporti.
Palume eelnevalt registreeruda (ka neil, kes ei soovi transporti)
ja teatada oma nimi ja soovitav peatus vallavalitsuse telefonil
5196 7738 või 5307 6020 hiljemalt 10. detsembriks.

21. dets.
kell 16.00
26. dets.
kell 11.30

PÄRIMUSÕHTU "JÕULUD JA KOMBED" Maarja-Magdaleena
rahvamajas. Külaline on folklorist Mall Hiiemäe.
Elistvere Loomapargis KARU KAROLIINA 22. SÜNNIPÄEV. Külla tuleb Jõuluvana, kellega koos saab Karoliinale torti viia. Pärast
loomapargi ringkäiku loositakse välja sügise algul lubatud põhjapõdra sarved. Sissepääs tavapileti hinnaga.

26. dets.
kell 19.00

JÕULUPIDU Maarja-Magdaleena rahvamajas. Esinevad isetegevuskollektiivid. Tantsuks mängib ansambel Boomer. Sissepääs:
pakike jõuluvana kingikotti. Väärtus 5 €.

TABIVERE
LÄHTE

MAARJA-MAGDALEENA
KÕRVEKÜLA

ÄKSI

LAEVA

ELISTVERE

ERI PIIRKONNAD

