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SISUJUHT

Kui kevad aprillis ja mais jõudsalt
peale tungima hakkab, tehakse paljudes kodudes suurpuhastust, remonti
ja koristustöid. Ära ei tohiks aga
unustada ka ühiselt kasutatavaid alasid: mänguväljakuid, istumiskohti ja
majade ü mbr useid meie kodukülades-alevikes. Üle-eestiline Teeme
Ära talgupäev toimub sel aastal
4. mail. Miks mitte samal päeval või
lähiajal korraldada talgud ka oma kodukohas? Kahjuks pean tõdema, et
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märtsi lõpus talgukaarti vaadates oli
Tartu vald nutuselt tühi. Kaardile oli
märgitud Lähte kalmistutalgud 27.
aprillil kell 11–18, et teha kalmistul
kevadisi koristustöid. Teisena oli märgitud Maarja-Magdaleena puhkeala ja
külakeskuse heakorrastamine 4. mail
kell 10–16. Talgute käigus on plaanis
rajada õueraamatukogu ja värvida see
kihelkonna triibuseeliku värvidesse,
ühtlasi valmistutakse laulupeotule
vastuvõtuks.
Õnneks on veel aega, et oma kodukohas talgud korraldada! Kindlasti
märkige need Teeme Ära talgukaardile, et inimesed teaksid, kuhu tulla.
Loodan, et talgutel on palju osalejaid
ja et neid tekib meie piirkonda veel
juurde!
Sel kevadel on maailmas juba aastaid, kuid Eestis esmakordselt toimuvate teabe- ning praktiliste oskuste
edasi andmise päevade raames toimumas lähikandis mitmeid üritusi ja oodatud on kõigi Tartu valla kogukondade
mõtted. Seekord on taastamist ning
taaskasutust väärtustava liikumise
põhiteema puitakende taastamine ja
peasündmused toimuvad 24. mail.
Alates märtsi lõpust on Tartu vallal

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. maini.
 Jälgi Kuukirja tegemisi ka Facebookis:
Tartu Valla Kuukiri

kasutusel oma mobiilirakendus. Kõik
Tartu valla vastu huvi tundvad inimesed saavad laadida rakenduse oma
nutiseadmesse ja selle vahendusel
vallas toimuvat jälgima hakata.
Sügisest avab Tartu vallas uksed
uus Ripsiku lasteaed. Selle tulemusel
saab meil olema rohkem lasteaiakohti
ja loodame, et kaovad või vähemalt
vähenevad meie pidevalt suureneva
rahvastikuga valla lasteaiajärjekorrad. Selleks, et lapsevanem saaks
järjekorraga kursis olla, lasteaiakoha
kodust lahkumata vastu võtta või
sellest loobuda on aprilli algusest
Tartu vallas kasutusel haridusteenuste
haldamise tarkvarasüsteem Arno.
Esialgu näeb seal vaid lasteaiakohtade
infot, kuid plaanis on tulevikus rakenduse kaudu jagada ka koolide ja huvikoolide teavet.
18. mail toimub Saadjärve looduskeskuses Muuseumiöö, milles saavad
kaasa lüüa kõik kogukonnaliikmed.
Oma osaluse soovist anna teada Äksi
raamatukogule.
Katrin Sisask
Tartu Valla Kuukirja toimetaja

Tartu Vallavalitsus
Haava tn 6, Kõrveküla alevik, Tartu vald, 60512 Tartu
maakond.
Tel. 733 7750, e-post tartuvald@tartuvald.ee.
Tabivere teeninduspunkt
Tuuliku 11, Tabivere alevik, Tartu vald, 49127, Tartu
maakond.
Tel. 7766941, e-post tabivere@tartuvald.ee.
Laeva teeninduspunkt
Väänikvere tee 8, Laeva küla, Tartu vald, 60608
Tartu maakond.
Tel. 730 1791, 5302 6608, 505 7340,
e-post laeva@tartuvald.ee.
Piirissaare teeninduspunkt
Tooni küla, Tartu vald, 62603 Tartu maakond.
Tel. 742 3633, 5328 5199, e-post vald@piirissaare.ee.
Alates 01.05.2019 on Tartu Vallavalitsuse ja teeninduspunktide lahtiolekuajad järgmised:
Lahtiolekuajad:
E, K, N 08.00-16.30
T 8.00-18.00
R 8.00-15.00
Lõuna 12.00-12.30
Vastuvõtuajad:
T 8.00-18.00 ja 13.00-16.00
R 8.00-12.00
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Kokkuvõte vallavolikogu istungist Projekt "Puuetega
28.03.2019
inimeste eluaseme
Kokkuvõtte istungist tegi Katrin Sisask
Vallavolikogu istung toimus
28.03.2019 Kõrvekülas. Istungist
võttis osa 21 volikogu liiget, puudus
4 volikogu liiget (Elle Kaljurand,
Üllar Loks, Margus Pärsik ja Vahur
Kerge). Istungit juhatas volikogu
aseesimees Vahur Poolak. Käsitlemisele tuli 15 päevapunkti.
1. Tartu Vallavolikogu 17.09.2003
otsusega nr 70 kehtestatud Kõrveküla
aleviku Aavere 2 maaüksuse detailplaneeringu kehtetuks tunnistamine
Kõigi kohal olnud 21 volikogu liikme
poolt häälega võeti vastu otsus nr 32
„Tartu Vallavolikogu 17.09.2003 otsusega nr 70 kehtestatud Kõrveküla aleviku Aavere 2 maaüksuse detailplaneeringu kehtetuks tunnistamine”.
2. Eraüldhariduskoolide toetamine
2019. aasta vallaeelarvest
Kõigi kohal olnud 21 volikogu liikme poolt häälega võeti vastu määrus
nr 8 „Eraüldhariduskoolide toetamine 2019. aasta vallaeelarvest”.
3. Tartu valla Muusikakooli põhimäärus
Kõigi kohal olnud 21 volikogu liikme poolt häälega võeti vastu määrus
nr 9 „Tartu valla Muusikakooli põhimäärus”.
4. Projektis „Lähte pargi mänguväljak“ osalemine
Kõigi kohal olnud 21 volikogu liikme poolt häälega võeti vastu otsus nr
33 „Projektis „Lähte pargi mänguväljak“ osalemine”.
5. Isikliku kasutusõiguse seadmine
(Ellermaa tee)
6. Isikliku kasutusõiguse seadmine
(Lehtmetsa tee)
7. Isikliku kasutusõiguse seadmine
(Madismäe tee)
8. Isikliku kasutusõiguse seadmine
(Mihkli-Ado tee)
9. Isikliku kasutusõiguse seadmine
(Mudamäe tee)
10. Isikliku kasutusõiguse seadmine
(Siima tee)
(Istungi alguses otsustas volikogu
neid punkte koos arutada.)
Kõigi kohal olnud 21 volikogu liikme poolt häälega võeti vastu otsused:

nr 34 „Isikliku kasutusõiguse seadmine”, nr 35 „Isikliku kasutusõiguse
seadmine”, nr 36 „Isikliku kasutusõiguse seadmine”, nr 37 „Isikliku
kasutusõiguse seadmine”, nr 38 „Isikliku kasutusõiguse seadmine”, nr 39
„Isikliku kasutusõiguse seadmine”.
11. Isikliku kasutusõiguse seadmine
(Kaupmehe)
Kõigi kohal olnud 21 volikogu liikme poolt häälega võeti vastu otsus nr
40 „Isikliku kasutusõiguse seadmine”.
12. Kinnisasjade osade vahetamine
Maja nduskom isjon teeb ettepaneku, et maakorraldustoimingutega seotud kulud jätta teise osapoole
kanda. Ettepanekut toetab 20 volikogu liiget, 1 jääb erapooletuks.
Kõigi kohal olnud 21 volikogu liikme poolt häälega võeti vastu otsus nr
41 „Kinnisasjade osade vahetamine”.
13. Vallavara omandamine (Koidutähe)
Kõigi kohal olnud 21 volikogu liikme poolt häälega võeti vastu otsus nr
42 „Vallavara omandmaine”.
14. Vallavara omandamine (Rähni)
Kõigi kohal olnud 21 volikogu liikme poolt häälega võeti vastu otsus nr
43 „Vallavara omandmaine”.
15. Informatsioon. Kohapeal algatatud küsimused. Vaba arutelu.
- korteriühistud ja paarismajad;
- koristustalgud Tartu vallas;
- revisjonikomisjoni akti tutvustus
(SA Saadjärve);
- puuetega inimeste eluaseme füüsiline kohandamine Tartu vallas
ja toetuse andmise kord;
- kodulehel olev info valla osalusega
ettevõtete kohta;
- kultuuri valdkonna toomine abivallavanema valdkonnaks.

Volikogu istung on reaalajas jälgitav
VOLISe keskkonnas.
Volikogu istungite materjalid on
avalikult kättesaadavad veebis:
tartuvald.ee/et/volikogu-istungite
-materjalis
Järgmine Volikogu istung toimub
25.04.2019 vallamaja volikogu saalis.

füüsiline kohandamine Tartu vallas"
Jaana Puur
Tartu valla sotsiaalnõunik

Tartu vald osaleb projektis
"Puuetega inimeste eluaseme füüsiline kohandamine Tartu vallas",
mille raames kohandatakse kuni
14 erivajadustega inimese eluruume nende vajadustele vastavaks. II
vooru taotluste esitamise tähtaeg
15.05.2019.
Projekti raames on võimalik kohandada koduseid liikumisteid (nt eluruumi sissepääs, hoone välisukse ja
eluruumi vaheline käigutee, hoonesse
ja selle territooriumile sissepääs),
hügieeniruume ja kööke.
II vooru taotlusi koos lisadokumentidega on võimalik esitada perioodil 25.03.2019-15.05.2019.
Taotlus eluruumide kohandamiseks tuleb esitada hiljemalt 15.05.2019
Tartu vallavalitsuse sotsiaalosakonnale. Need tuleb saata meiliaadressil jaana.puur@tartuvald.ee
(digitaalselt allkirjastatud) või postiaadressil Haava 6, Kõrveküla, Tartu
vald märgusõnaga " Elusaseme kohandamise toetus".
Samuti võtavad taotlusi vastu
elukohajärgsed Tartu vallavalitsuse
teeninduspunktid Laevas, Tabiveres
ja Piirissaarel.
Info telefonil 5307 6020
sotsiaalnõunik Jaana Puur

Kas Sinu elukohas on
postkast?
Vallavalitsusel on palve, et valla
elanikud, kellel puudub postkast,
paigaldaks oma maja juurde postkasti. Postkast on vajalik Teile ametliku
posti saatmiseks.
Riigikogu valimistel ei jõudnud
meie vallas postkasti puudumisel
valijateni 103 valijakaarti, mille
Omniva tagastas siseministeeriumile.
Tulemas on Euroopa Parlamendi valimised ja siseministeerium teeb ettevalmistusi valijakaartide saatmiseks.
Kes ei soovi valijakaarti paberkandjal, võib tellida eesti.ee portaali
kaudu e-valijakaardi. Ühtlasi tuletame meelde, et iga isik vastutab oma
elukohaandmete õiguse eest.
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Detailplaneeringute info
Liis Alver, Tartu valla planeeringute spetsialist
Tartu Vallavalitsus kehtestas
28.02.2019 korraldusega nr 191
Vasula alevikus asuva Puupaju maaüksuse detailplaneeringu.
Planeeringuga on Puupaju maaüksusest (79401:003:0018) moodustatud viis elamumaa krunti (4808–9750
m2) ning määratud ehitusõigus, et
ehitada üksikelamuid ja abihooneid.
Juurdepääs kruntidele on kavandatud uue transpordimaa krundi kaudu,
mis saab alguse kohalikult Vahtrapuu
teelt.
Planeeringulahendus on kooskõlas
detailplaneeringu algatamise korralduse lähteülesande ja kehtiva Tartu
valla üldplaneeringuga ning vastab
kehtivale seadusandlusele. Planeeringu avaliku väljapaneku jooksul
esitati vastuväiteid, mis jäid menetlusprotsessis osaliselt arvestamata. Vaide
esitaja ja planeerigu korraldaja omavahel kokkuleppele ei jõudnud. Seetõttu saadeti deta ilplaneer ing
rahandusministeeriumile järelvalveks ja heakskiitmiseks. Riigihalduse
minister kiitis planeeringu heaks
ning otsustas, et planeering on kooskõlas üldplaneeringuga, vastab seadustele ja normidele ning järgitud on avaliku menetluse nõudeid.
Tartu Vallavalitsus on seisukohal,
et kehtestatud Puupaju maaüksuse
detailplaneering vastab valla ruumilise keskkonna arendamise üldistele
suundadele ja ühiskondlikele kokkulepetele. Arvestatud on planeeringust
huvitatud isiku erahuvide ning õigusega kasutada ja arendada talle kuuluvat Puupaju maaüksust vastavalt
kehtivale üldplaneeringule. Seejuures
ei piirata naaberkinnistute omanike
õigusi ja võimalusi maaüksuste kasutamiseks.
Ta r tu Va l lava l it sus a l gat a s
24.01.2019 korraldusega nr 77
Kõrveküla alevikus asuvate Aroonia
tn 3 ja Kõnnumaa maaüksuste
detailplaneeringu.
Planeeringu algatamise eesmärk on
kaaluda Aroonia tn 3 (79403:002:0625)
ja Kõnnumaa (79403:002:1508) maaüksuste jagamist elamumaa kruntideks ning määrata ehitusõigus, et
projekteerida ning ehitada üksikelamuid ja abihooneid. Planeeringuga
tuleb lahendada planeeringuala
haljastus, heakord, juurdepääsuteed,
liikluskorraldus ja varustamine
tehnovõrkudega. Planeeringuala suurus
on ca 1,36 ha.
Kehtiva Tartu valla üldplaneeringu
kohaselt asub planeeringuala detailplaneeringu koostamise kohustusega

polüfunktsionaalse keskuse alal. Maaala maakasutuse juhtfunktsiooniks
on määratud keskuse maa, mis lubab
muuhulgas planeerida elamumaa
sihtotstarbega maakasutust. Detailplaneeringu eesmärgid on kooskõlas
kehtiva Tartu valla üldplaneeringuga.
Ta r tu Va l lava l itsus a l gat a s
14.02.2019 korraldusega nr 147
Tammistu külas asuva Tammistu
mõisa maa-ala detailplaneeringu.
Planeeringu algatamise eesmärk on
kaaluda võimalust ehitusõiguse määramiseks Tammistu mõisa maa-alal
majutushoone, konverentsikeskuse,
mänguväljaku ja ujula ehitamiseks,
et luua kaasaegne nõustamis- ja koolituskeskus puudega lastele ja nende
peredele. Lisaks tuleb planeeringuga
lahendada planeeringuala haljastus,
heakord, juurdepääsuteed, parkimis
korraldus ja varustamine tehnovõrkudega.
Planeeringuala hõlmab Mõisamaa (79403:006:0231), Mõisatiigi
(79403:006:0153), Reede (79403:006:
05 38), Jo os t i (79 4 0 3: 0 0 6: 01 4 8 ,
79403:006:0127) ning riigimaantee
222 1 2 V ä ä g ver e -Ta m m i s tu t e e
(79403:006:0134, 79403:006:0096,
79403:006:0128) maaüksust.
Planeeringuala suurus on ca 7,8 ha.
Kehtiva Tartu valla üldplaneeringu
järgi asub planeeringuala polüfunktsionaalse keskuse alal. Kompaktse
asustusega aladel, riikliku kaitse
alla võetud maa-aladel ning avalikel
funktsioonidel kasutatavate hoonete
püstitamisel on üldplaneeringust
tulenev detailplaneeringu koostamise kohustus. Planeeringualasse
hõlmatud kruntide maakasutuse
juhtotstarbeks on üldplaneeringuga
määratud suures osas üldkasutatava
hoone maa ning osaliselt elamumaa.
Üldkasutatavate maade planeerimine
on lubatud ka üldplaneeringuga reserveeritud elamumaadel, millest tulenevalt on detailplaneeringu koostamise
eesmärgid kehtiva üldplaneeringuga
kooskõlas.
Ta r tu Va l lava l itsus a l gat a s
07.03.2019 nr 221 Puhtaleiva külas
asuva Kõrtsimäe maaüksuse detailplaneeringu.
Planeeringu algatamise eesmärk
on muuta Kõr tsimäe maaüksus
(79402:001:0376) 80% ulatuses ärimaaks ja 20% ulatuses elamumaaks.
Ühtlasi määrata ehitusõigus olemasoleva hoone rekonstrueerimiseks
ning uue hoone püstitamiseks, et rajada
büroo-, konverentsi- ja majutusruumidest koosnev äri- ja turismikomp-

leks. Planeeringuga tuleb lahendada
planeeringuala haljastus, heakord,
juurdepääsuteed, parkimiskorraldus
ja varustamine tehnovõrkudega.
Planeeringuala suurus on ca 0,9 ha.
Kehtiva Tartu valla üldplaneeringu
järgi asub planeeringuala hajaasustusega alal ning maakasutuse juhtotstarve
on määramata. Üldplaneeringust
lähtudes on detailplaneeringu koostamine kohustuslik, kui väärtuslikel
maastikel (sh riikliku kaitse alla võetud maa-a la l) a rendata kse ä r itegevust. Detailplaneeringu eesmärgid on kooskõlas kehtiva üldplaneeringuga.
Täpsem info algatatud ja kehtestatud
detailplaneeringute kohta on kättesaadav:
www.tartuvald.ee/detailplaneeringud.

Peipsiveere arenguprogrammi tegevuskava koostamiseks võetakse vastu
eeltaotlusi
Tartumaa Omavalitsuste Liit
Tartumaa Omavalitsuste Liit võtab vastu eeltaotlusi Peipsiveere
arenguprogrammi 2019. aasta tegevuskava koostamiseks.
Peipsiveere arenguprogrammi eesmärk on aidata kaasa Peipsiveere piirkonna ja vanausuliste kogukonna elujõulisuse jätkusuutlikule säilimisele
arendades kohapealset ettevõtlust,
inimkapitali ja piirkonna turundust,
suurendades Peipsi järve atraktiivsust ja mitmekesiselt kasutamist ning
rakendades piirkonna kultuurilis-looduslikku eripära kui spetsiifilist arengupotentsiaali.
Programmi rakendatakse Alutaguse,
Mustvee, Peipsiääre, Luunja, Kastre ja
Räpina vallas ning Tartu vallas
Piirissaare ulatuses.
Taotlusi võivad esitada programmi
rakendamise piirkonna omavalitsusüksused ning piirkonnas tegutsevad
mittetulundusühingud ja sihtasutused, kui projektis kavandatud tegevused vastavad tema põhikirjalistele
eesmärkidele.
Eeltaotluste esitamise taotlusvoor
on avatud 08. aprillist kuni 07. maini
2019. Täpsem informatsioon ja taotlusvorm on Tartumaa Omavalitsuste
Liidu kodulehel:
http://www.tartumaa.ee.
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Vallavara võõrandamiseks enampakkumise
korraldamine
Tarmo Raudsepp, abivallavanem
Tartu Vallavolikogu otsustas
28.02.2019 otsusega nr 29 anda
nõusolek Tartu vallale kuuluva 5
kinnistu võõrandamiseks elektroonilisel enampakkumisel osta.ee
keskkonnas.
Müügileping sõlmitakse pärast
enampakkumise tulemuste kinnitamist kõige kõrgema ostuhinna pakkujaga. Tema loobumisel saab ostuõiguse järgmise kõrgeima hinna pakkuja.
Ostuhind tuleb tasuda täies ulatuses
Tartu Vallavalitsuse arvelduskontole
hiljemalt notariaalse müügilepingu
sõlmimisele eelneval päeval. Ostja
tasub kõik tehinguga seotud notaritasud. Müügihinnalt tasub müüja
elektroonilise oksjoni korraldamisega
seotud kulud. Enampakkumisel osavõtumaksu ja tagatisraha ei nõuta.
Enampakkumise korraldamise eest
vastutavaks isikuks on määratud Tarmo
Raudsepp.

Nimetus

Registriosa tunnus Aadress

Pindala m2

Alghind
eurot

Võibki
1974204
korter nr 12

Kärkna küla

48,70

15 000

Kaasiku
korter nr 3

2599935

Otslava küla

52,30

1500

Pärna tn 4
korter 5

2377604

Kõrveküla alevik 39,4

30 000

Parginurga
korter nr 4

4731204

Tammistu küla

29,0

300

Kärevere
kool

4663104

Kämara küla

492,4

30 000

Müügikuulutustega saab tutvuda:
www.osta.ee/120849655
www.osta.ee/120849695
www.osta.ee/120849746
www.osta.ee/120849821
www.osta.ee/120850001







Kevadised talgupäevad
Kadi Kukk, Tartu valla keskkonnaspetsialist
Traditsiooniline Teeme Ä ra
talgupäev toimub sellel aastal
04.05.2019. Et kokku kogutud jäätmed ka ära saaks veetud, on kogukondadel kevadiste talgupäevade
raames võimalik endale tellida konteiner lehtede ja haljastusjäätmete
veoks.
Lehed ja haljastusjäätmed veab ära
Tartu Valla Kommunaal OÜ ja seda
täiesti tasuta. Lisainfot konteinerite
tellimise kohta saab Tartu Valla
Kommunaal OÜlt, kontaktisik Diana
Oja, tel. 5198 5242, e-post kommunaal@
tartuvv.ee. Võimalik on ka biolagunevate jäämete kogumine prügikottidesse, sel l isel ju hu l tu leb
kottidest teada anda Tartu Valla
Kommunaal OÜle. Prügikottidesse on
lubatud panna ainult lehti ja haljastusjäätmeid.
Kevadise koristuse käigus tekkinud muud jäätmed saavad Tartu
valla elanikud viia Tartu linnas
J a a m a 7 2 C a s u v a s s e j ä ät m e jaama. Jäätmejaamas võetakse elanikelt tasuta vastu järgmisi jäätmeid:
• ohtlikud jäätmed (akud, patareid,

		värvi- ja ravimijäätmed, päeva		 valguslambid jm);
• suuremõõtmelised jäätmed (sh vana
		mööbel);
• elektroonikaromud (külmikud,
		 telerid jm; samuti väikeelektroonika
		 (taskulambid, suitsuandurid jms));
• taaskasutatavad jäätmed (vana		 paber ja -metall, plast- ja klaastaara);
• pakendijäätmed;
• töötlemata puit;
• plastijäätmed;
• autorehvid (kuni 8 sõiduauto rehvi
		tooja kohta. Ühe toojana käsitle		 takse ühte või mitut ühiselt rehve
		 üle andvaid isikuid (näiteks ühise
		 järelhaagisega jäätmejaama külas		 tajaid käsitletakse ühe toojana)).
Tasu eest võetakse vastu:
• biolagunevad aiajäätmed, 12 €/t;
• väikeses koguses (kuni 10 kg tooja
		kohta) bioloogiliselt mittelagu		 nevad aia- ja haljastusjäätmed, 48
		€/t (suuremad kogused saab viia
		 Turu tn 48 asuvasse ladestuspaika);
• rõivad/tekstiil, 0,01 €/t;
• suuremõõtmelised ehitusjäätmed
		(aknaraamid, kraanikausid, WC		 potid, klaas, krohvipuru jms), 46,80 €/t;

• eterniit, 78 €/t;
• segaolmejäätmed, 120 €/t.
Jäätmejaamast võivad elanikud
soovi korral mööbliesemeid ka endale
kasutamiseks viia.
Biolagunevaid aiajäätmeid võetakse
jäätmejaamas ühelt toojalt vastu maksimaalselt sõiduauto üks haagisetäis.
Suurema koguse puhul tuleb aiajäätmed viia Aardlapalu ümberlaadimisjaama kompostimisväljakule (tel. 742
4225). Mittekomplekssete külmikute
vastuvõtutasu on 8 € külmiku kohta.
Avalikult kasutatavate pakendikonteinerite ja ka jäätmejaama info
on leitav Tartu valla geoportaalist
ning Tartu valla kodulehelt. Samast
on leitav ka info pakendikotiteenuse
ja korteriühistute pakendikonteineri
teenuse kohta, see on elanikele tasuta.
Kõigis Tartu valla piirkondades pole
selle teenusega veel võimalik liituda,
täpsem info on leitav Tartu valla kodulehelt.
Tartu vallavalitsus korraldab maikuus Tila külas asuvas Majoraadi pargis puude istutustalgud, selle ürituse
kohta tuleb täpsem info Tartu valla
kodulehele ja FB lehele.

VALLA INFO
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Tartu vald võttis kasutusele
haridusteenuste haldamise
tarkvarasüsteemi Arno

T a b iv e r e s
valmistuti
Pardiralliks

Vallavalitsus
2019 aasta 2. aprillist on Tartu
vallas kasutusel haridusteenuste
haldamise infosüsteem Arno. Keskkond võimaldab panna enda last
Tartu valla munitsipaallasteaia järjekorda ning jälgida järjekorras toimuvat.
See infosüsteem muudab selgeks ja
läbipaistvaks lasteaiakohtade jagamise
Tartu vallas. Sel aastal kasutatakse
infosüsteemi Arno lasteaiakohtade
komplekteerimiseks Tartu valla munitsipaallasteaedades aga tulevikus
kasutatakse seda infosüsteemi laiemalt.
Peale sünni registreerimist saab
lapsevanem esitada avalduse lapse
lasteaeda järjekorda panekuks. Lapsevanem saab e-postile teate, et tema
avaldus on vastuvõetud. Süsteemi
kaudu saab jälgida, mis kohal asub

nende laps järjekorras. Rühmade
komplekteerimisel saab lapsevanem
kohapakkumuse, mille ta peab vastu
võtma 14 päeva jooksul. Kohapakkumuse vastuvõtmiseks tuleb lapsevanemal logida Arno süsteemi sisse
kasutades ID-kaarti, Mobiil-IDd või
SMART-IDd ja kinnitada koha vastuvõtmine.
Kui lapsevanem ei võta kohapakkumust vastu, liigub tema laps järjekorra lõppu ja kohapakkumuse saab
järjekorras järgmine laps. Kõikidest
muutustest annab Tartu Vallavalitsus
aegsasti teada.
*Raadi lastehoius käivate laste
vanemad peaksid infosüsteemi Arno
sisse logima ja kontrollima nende
lapse lasteaiakoha eelistuse üle.

Nüüdsest on Tartu vallas
toimuv sinu taskus!
Estrit Aasma, Tartu valla sekretär-registripidaja
Alates märtsi lõpust on kõigil
huvilistel võimalik Google Play ja App
Storest alla laadida Tartu valla äpp.

valt teada, mis ja kus toimub. Samuti
saab kursis olla uudistega ja tutvuda
üritustega.

Äpi arendamine koostöös Soome
firma Future Dialog OY-ga algas aasta
alguses. Future Dialog tõi rakenduse
Soomes turule aastal 2016. Eestis
kasutab sama äpi lahendust hetkel
veel Elva ja Järva vald.

Miks alla laadida Tartu valla äpp?
Äpi abil on Tartu vallal võimalik
läbi viia erinevaid küsitlusi või üleskutseid kiirelt ja mugavalt. Siinkohal
on oluline roll äpi kasutajal – kasutajad
on need, kellele on need küsitlused
suunatud ja kellelt ootab omavalitsus
tagasisidet. Teadetele ja küsimustele
vastavad Tartu valla ametnikud ja
koostöös püütakse alati leida tekkinud olukordadele lahendused.
Nä iteks, vastates küsimusele
„Millises Tartu valla piirkonnas Sa
elad?“ on järgmisel korral, kui
küsitlus on suunatud eelkõige just
Sinu piirkonnale, omavalitsusel lihtsam suunata see küsitlus Sulle vastamiseks.

Mis on Tartu valla äpp?
Tartu valla äpp on nutirakendus, mis
on loodud Tartu valla elanikele, et
ühendada kogukonda ning luua
vahetult ja mugavalt paremat kontakti
kodanike ja valla vahel. Äpi allalaadimisel on soovituslik luua endale konto
ning lubada endale saata personaalseid teavitusi. Nii on võimalik olla alati kursis kõige värskema infoga.
Äpi kaudu saab esitada küsimusi,
anda oma tagasisidet, saata pilte või
teateid ning võtta ühendust valla
ametnikega, et anda kiirelt ja muga-

Lae enda nutiseadmesse Tartu valla
äpp ja ole toimuvaga kursis!
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Katrin Sisask
Pardiralli on Eesti Vähihaigete
Laste Vanemate Liidu ellu kutsutud
heategevuslik üritus, mille eesmärk
on teadvustada vähihaigete laste ja
nende perede olukorda ning kutsuda ettevõtteid ja eraisikuid andma
panust nende abistamiseks.
8. juunil lastakse juba kuuendat
korda Kadrioru pargis võistlustulle
vannipardid – sel korral lausa 15 000
tükki! Eesti kunstnikud on andnud
panuse, et meenepardikesed saaks
omanäolise välimuse. Selleks on
neile selga maalitud värvilised ja
pilkupüüdvad kostüümid. Meenepardid on väga erilised ja rõõmustavad kindlasti tulevasi omanikke.
Sel aastal lõi partide kaunistamises kaasa ka Tabiverest pärit
kunstnik Virgylia Soosaar, kes maalis
koos Tabivere huvikooli õpilaste Terli,
Tristina, Reili ja Heleni ning õpetaja
Kristiina Värnikuga ühiselt 25 parti.
Rohkem infot Pardirallil osalemiseks ning Vähihaigete Laste
Vanemate Liidu toetamiseks leiad:
pardiralli.ee või vahilapsed.ee

KULTUUR
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"Aasta Keskonnategu 2018" üldvõit läks Laeva jõe
taaselustamise ning tõugja ja tuura asustamise
eest MTÜ-le Eesti Loodushoiu Keskus
Katrin Sisask
30. jaa nua r i l toi mus A asta
Keskkonnateo gala, kus tunnustati
ettevõtteid/asutusi, kelle tegevusel
on olnud positiivne mõju keskkonnale või mis on suurendanud
inimeste keskkonnateadlikkust.
Konkursile laekus 22 kanditaati.
5000 euro suuruse preemia pälvis
MTÜ Eesti Loodushoiu Keskus Laeva
jõe taaselustamise ning tõugja ja tuura
asustamise eest.
Projekti LIFE Happyriver raames
taastati Laeva jõe alamjooks, mis
annab inimestele ja kaladele tagasi
vahepeal inimtegevuse tulemusel
rikutud kauni ja kalarikka jõe. Et
aidata kaasa tõugja populatsiooni
taastumisele jões asustati sinna üle 12
000 ühesuvise kala.
Tõugjas elutseb mageveelistes vooluveekogudes ja järvedes, olles Eesti
suurim omamaine rööv toiduline
ka r pka la line. Eestis elutseb ta
peamiselt Peipsi järves ja Võrtsjär ves, ning nendega ühenduses
olevates jõgedes nagu Emajõgi ja
Narva jõgi. Tõugja püük on Eestis
aastaringselt keelatud ja ta on kantud
Eesti punasesse raamatusse.
2018. aastal jätkati ka tuura populatsiooni taastamist Läänemeres,
milleks asustati Narva jõkke 30 000
läänemere tuura isendit, et see kala
oleks tulevikus Narva jões ja Läänemeres jälle tavaline.

Foto: Eesti Loodushoiu Keskus

Aerofoto Marko Kohv ja luha pilt on Eesti Loodushoiu Keskuse tehtud.
Laeva jõe kalarikkus sai rikutud, tunduvalt rohkem ka Peipsi järves ja
kui ülemöödunud ja möödunud Võrtsjärves.
sajandil Tartu linna küttepuudega
"Aasta Keskonnategu 2018" tunnusvarustamiseks rajati Laeva kanal. tati tänukirjaga ka Veljo Runneli ja
Sellega katkestati voolava vee liikumine Märt Kose Loodusvaatluste maratoni,
jõe looduslikus sängis ja see settis mis on üritus, mille puhul uuritakse
osaliselt täis. Projekti käigus setted koos erialaspetsialistide ja teadlastega
eemaldati ja taastati ühendus Ema- oma kodukohas või lemmikpaigas 24
jõega, ning selle tulemusel sündis tunni jooksul võimalikult palju taime-,
uuesti 8 kilomeetrine looklev jõgi. Et linnu-, putuka-, seene- jm liike.
kalade seisund püsiks hea ka tuleTunnustatud sai ka Huv itava
vikus puhastati võsast üle 10 hektari Bioloogia Kooli projekt Lasteaialaste
kaladele koelmuteks sobivaid luhtasid. loodusteadlikkuse suurendamine.
Emajõe vanajõgede taastamine Antud tegevuse raames viidi 2018.
omab suurt positiivset mõju kalas- aastal ellu kolm loodushariduslikku
tikule ja ökosüsteemile. Kuna jõgi algatust, milles osales ligi 3000
suundub Emajõkke saab kala olema eelkooliealist last 170 lasteaiarühmaga.

Tabivere huvikooli tantsustuudio
tegemised
Sigrid Salomon, Tabivere huvikooli tantsustuudio tantsuõpetaja
Alustasin Tabivere huvikoolis
tantsustuudio tantsuõpeta jana
2018. aasta sügisel. Õpetajaks olen
nii lasteaia- kui ka koolilastele.
Kokku tantsib tänase seisuga meie
tantsustuudios 31 last.
Tantsutundides keskendun eelkõige iga tantsuõpilase individuaalsele arengule. See hõlmab rütmitunnetust, kehalist liikumist ja oma

tunnete, mõtete, emotsioonide edasiandmist tantsulise liikumisega.
Jõuluhooajaks olid meil mitmed
kavad valmis ja juba pärast esimest
esinemist said noorema ja vanema
astme tantsijad esinemiskutseid.
Kodune esinemislava on meil Tabivere
rahvamaja, kuid esinesime veel Jääaja
keskuses, Luua metsanduskoolis,
Jõgeva kultuurikeskuses ning Tabivere
noortekeskuse ja Tabivere huvikooli

jõulukontserdil. Viimasel nädalal
enne jõuluvaheaega oli kokku neli (!)
esinemist.
Uuel aastal seadsime eesmärgiks
osaleda Koolitantsu festivalil ja tantsufestivalil „Kuldne Karikas“.
Koolitantsu festival oli meie jaoks
esimene tantsuvõistlus. Tantsijaid,
tantsuõpetajaid, lapsevanemaid ja
kaasaelajaid oli palju ning emotsioonid olid laes. Noorema astme tantsu-
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Foto: Erakogu
hetk enne võistlustulle astumist
(noorem tantsuaste).

grupp asus võistlustulle tantsuga
„Ootus”. Žürii kiitis õpilaste siirust
ja ausust, mida õhkus tantsimise ajal
nende silmist ja kehakeelest. Oli näha,
et õpilased naudivad tantsimist ja on
sellele juba nii noores eas väga pühendunud.
Vanema astme tantsugrupp osales
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Foto: Erakogu
Festival Koolitants

festivalil tantsuga „Võibolla pahad
on hoopis head”. Palju kiideti nii
esinemiskostüüme kui ka tantsijaid.
Raske on kirjeldada seda tunnet, kui
meid valiti Tartu eelvoorus rahvahääletuse lemmikuks ja kuulsin laste
rõõmukarjeid ning nägin rõõmupisaraid nende silmis. Sellistel hetke-

del tunnen, et tegelen lastega, kellele
on tants midagi rohkemat kui lihtsalt
tants, ning et kõik senised jõupingutused ja unetud ööd ei ole olnud asjata.
Jaanuari lõpus tuli meile imeline
pakkumine esineda iseseisvuspäeva
puhul Tartu valla korraldatud üritusel Eesti Rahva Muuseumis. Äsja oli
lõppenud Koolitantsu festival ja eelolev võistlus („Kuldne karikas“) olid
justkui unustatud ning trennides
keskendusime just esinemisele ERM-is.
Lava jagasime meeskooriga Mehed
Mandrilt ja kogetud emotsioone ei ole
võimalik sõnadesse panna. Suur aitäh
Tabivere huvikooli direktorile Liia
Koortsile, kes meile selle võimaluse
andis.
Juba 6. aprillil toimus tantsuvõistlus „Kuldne karikas“ ja 20. aprillil
osaleme kõigi kolme tantsugrupiga
(lasteaed, noorem aste, vanem aste)
Emajõe Tantsumaagia Festivalil.
Tänan siinkohal kõiki lapsevanemaid ja Tabivere huvikooli kollektiivi,
kes on olnud suureks toeks ja abiks nii
väikeste kui suurte unistuste täitumisel. Ilma teie toetuseta poleks meil
võimalik esinemisi nii suurelt ette võtta
ega endale imelisi kostüüme muretseda.
Aitäh, et alati olemas olete!

Heli- ja videvikufestival ERMi öö
Tekst ja foto: Katrin Sisask
Kevadise pööripäeva eel toimus
Eesti Rahva Muuseumis taas maagiline heli- ja videvikufestival "ERMi
ÖÖ", kus astusid kodumaiste esinejate
kõrval üles artistid Soomest, Islandilt
ning Ühendkuningriigist. Muuseumi
eri saalides võis nautida nii popmuusikat kui ka eksperimentaalset
elektroonikat.
Õhtut alustas helilistes nüanssides
perfektsionistlik ja eksperimenteeriv
Weekend Guitar Trio ning kava jätkus
meisterjaani transiliku tantsulise
astumisega.
Muuseum oli eri visuaallahenduste
abil muundunud põnevaks kaleidoskoobiks, mis vahendas muusikute
etteastetega suurepäraselt kokku
sobiva dokumentaalfilmi "Tuulte
ta hutud maa" kaadreid loodusmaailmast. Välialal süüdati hämaruse
laskudes küünlad, mis andsid foonina
suurepärase efekti Hurda saali esinejatele – Soomest pärit sisekaemuslikule Lau Naule ning Orelipoisile.

Soomest pärit Lau Nau esinemas lummava kontserdiga

Festivalil andis Erki Pärnoja:
Efterglow koosseis oma viimase kontserdi ning publikul avanes võimalus
kuulata ka Pärnoja uut loomingut.
„ERMi ÖÖ“ üks olulisemaid artiste oli
ROZI PLAIN Ühendkuningriigist, kes
esitas positiivses mõttes veidrat ning
omapärast popmuusikat. Festivali
lõpetas unelev ja maailmale oma muu-

sikaga rahu viiv Mick Pedaja.
Õdusa lounge’ina oli festivalik ü la st ajat ele avatud ER M i ÖÖ
Ambient ruum, kus astus üles orgaanilisi helimaastikke loov Stereo
Hypnosis Reykjavikist. Voogavaid
helisid mängis Söör Paul ehk DJ Paul
Lepasson ning ruumi hüpnootilised
videolahendused lõi Roland Seer.
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Muuseumiöö Äksis tuleb taas
Tiina Tambaum, Äksi muuseumiöö korraldusmeeskonna liige
Selle aasta Muuseumiöö toimub
18. mail teemal „Öös on mustreid“.
Nii nagu eelmisel aastal, on ka
t ä nav u Ä k si koha l i kud a k tivistid otsustanud oma vabast ajast
ja heast tahtest korraldada korraliku
üheöönäituse Saadjärve looduskeskuses.
Läheneme muuseumiöö teemale
loominguliselt ja nii kannab tänavune
näitus nime „Äksi Must reid“. Eksponeerimisele tulevad musta kasti kunstiteosed ja mustermustrid. Musta kasti
kunstiteostena peame silmas musti
kaste, kuhu külastaja saab käe sisse
pista ja leida sealt midagi sellist, mis
tekitab kunstiteose nende peas. Mustermuster seevastu aga on igal inimesel
elu jooksul tekkinud musterasi, mustermõte, musterinimene vms, keda või
mida näitusel eksponeerida.
Lisaks kahele põhiekspositsioonile
sätime Saadjärve looduskeskuses
ülesse mitmeid muid mustriteemaga
seonduvaid näituseid. Ideed on teretulnud. Ootame naisi ja mehi, poisse
ja tüdrukuid, daame ja härrasid, kellel
on huvi osaleda Äksi kogukonna teisel
Muuseumiööl. Kõikidel, kel on soov

Foto: Erakogu
Eelmisel aastal pandi Saadjärve looduskeskuse ruumidesse üles üheöömuuseum
„Õ ja Ä põlvkonna äkslaste ägedad ehted“

olla näituse osa, palume endast märku
anda Äksi Raamatukogu juhatajale
Anita Priksile. Edasi saame arutada
koos, kuidas kogukonnanäitus Muuseumiöö programmis silmapaistvalt esile
tuua.
Eelmisel aastal oli Muuseumiöö
peateema „Öös on pidu“. Koos kogukonnaga pandi Saadjärve looduskeskuse ruumidesse ühiselt üles üheöömuuseum „Õ ja Ä põlvkonna äkslaste ägedad ehted“, mida külastas

ligikaudu 500 inimest. Kõige kaugem
külaline oli kohale tulnud Indiast, kõige
lähem muidugi Äksist. Oma ehteid ja
nendega seotud lugusid eksponeerisid
eelmisel aastal 55 inimest, kõige noorem 8-aastane Birgit ja kõige vanem
81-aastane Aino. Näituselt ei puudunud ka meeste ehted; neid võis leida
nii siseruumidest kui ka väljapanekult
„Mehe ehe“, mille raames oli Saadjärve
looduskeskuse õuele toodud kahe
mehe oma kätega ehitatud autod.

Sisult asjalik, vormilt kodune ja
südamlik
Kaie Nõlvak
Just selline väljend sobib iseloomustama märtsi keskel Tabivere
rahvamajas toimunud muhedat ja
hoogsat pidu, millega tähistati eakateseltsingu Lumeroos ja seenioransambli Laulusõbrad 15. sünnipäeva.
See, et nii seltsingul kui ansamblil
oli põhjust samal ajal sama numbriga
sünnipäeva pidada, oli tore kokkusattumus, sest pea kõik lauljad on ka
Lumeroosi liikmed. Küllap soosis kuu
ja tähtede seis just viieteistkümne
aasta eest aktiivsuse ja seltskondlikkuse tõusulainet.
Sünnipäevapeo kava olid kokku
pannud ning seda ohjasid Lumeroosi

Foto: Kalev Pärtelpoeg
Laulusõbrad esitasid sünnipäevapeol lemmiklaule oma mitmekesisest repertuaarist
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eestvõtja Viive Aunap ja tema pojapoeg Artur Aunap, kes juhendab nii
lauluansamblit kui Tabivere kapelli.
Lisaks Laulusõpradele aitasid kontserti sisustada kolleege õnnitlema
tulnud seenioransamblid Alatskivilt,
Kasepäält ja Palalt.
Viive kasutas võimalust tõsta esile
seltsingu aktiivsemaid liikmeid ning
andis tunnustuslilli ja aukirju jagades
neile ka lühikese ja lööva iseloomustuse.
Nii said kokkutulnud teada, kes on
leidlik sõnaseadja, kes osav küpsetaja,
kes on meelsasti nõus komejandis
kaasa lööma, kes kärme appi tulema,
kui probleemi lahendamine on tema
võimuses.
Tantsumuusikat tegi kapell, mille
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liikmed samuti suurelt jaolt ikka
needsamad „lumeroosid“.
Olgu mainitud, et tantsima ei olnud
vaja kedagi utsitada. Need, kes parajasti kohvilaua ääres ametis polnud,
tegid seda õhinal ja lustiga.
Ansambli juhendaja Artur andis
tänukirja kõigile lauljatele – ka neile,
kes hetkel kaasa ei löö, kuid on alati
teretulnud kollektiivi naasma.
Tänada ei unustatud ka külaliskollektiive, kellega on juba mitu aastat
sõbralikud suhted.
Tänu vanaema ja lapselapse kogenud ja samas lustakale eestvedamisele
kulges sünnipäevapidu koduselt ja
liigse ametlikkuseta, kuid samas
sujuvalt.

Artur, kes on juhendatavatest laias
laastus kolm ja enamgi korda noorem,
tõdes, et tunneb paljusid päevakangelasi peaaegu nii kaua kui ennast mäletab. „Küllap oleksin olnud ka seltsingu
Lumeroos esimesel kokkusaamisel,
aga olin siis just esimeses klassis ja
mul olid tunnid,“ märkis ta naljaga
pooleks.
Tõepoolest, hakkas ta ju koos
vanaema Viivega juba lasteaialapsena
kapellis kaasa lööma ning sai nii kogu
seltskonnaga ammu sõbraks.
Peo jooksul kippus korduvalt pähe
mõte, et elu oleks palju rõõmsam,
turvalisem ja muretum, kui niisugust
eri põlvkondade üht jalga astumist
sagedamini ette tuleks.

Üle-eestiline akende restaureerimise
päev - VAATA VANA AKENT! 24. mail
Anne Tullus, MTÜ Säästva
Renoveerimise Infokeskuse
Tartu Ühendus
Sel kevadel Eestis esmakordselt
toimuva teabe- ning praktiliste
oskuste edasi andmise päevade mõte
on julgustust saanud rootslaste igal
kevadel 30. mail toimuvast akende
restaureerimise päevast.
Käesoleval aastal liitume siinmailgi
selle taastamist ning ka taaskasutust
väärtustava liikumisega. Puitaknad
on vastupidavad ja kestavad teadliku
hoolduse korral aastakümneid!
Aknad on hoonetel nagu silmad,
tuues ruumidesse vähemal või enamal
määral valgust ja pakkudes seestpoolt
välja vaadates erinevaid vaateid.
Juba esimeste päikeseliste veebruarikuu päevadega oli näha, kuidas inimesed elavnevad. Sellise ilusa ilmaga
toast päikese poole vaadates märgatakse akent - tihti ju alles talvetolmust
ning värskendust ootavat. Maikuuks,
mil kutsume kõiki akende taastamise
päevadega liituma, on akende klaasist
paled ammu puhtaks pestud ja vaim
valmis väärikate puitraamidega akende
hooldustööde ettevõtmiseks: mis
vajab värvivärskendust, kus on vaja
kittida või kus koguni kannatada saanud ja pudeneva verandaakna raam
plommida.

Foto: Anne Tullus
Vana aken ootab!

Üle Eesti toimub teavituspäevi ning
praktilisi töötubasid Virust Võruni ja
saartest idaservani, Kesk-Eestist
rääkimata. Kindlasti toimub üritus ka
Eesti Vabaõhumuuseumis.
Reede, 24.mai on teavituspäev, kus
kogunetakse loenguid kuulama või
tehakse ringkäike. Laupäeval ja pühapäeval järgnevad praktiliste tegevuste
töötoad soovijatele.
Kaasalöömisest võib aga jätkuvalt
jooksvalt teada anda. Eriti on oodatud
kogukonnakesksed ettevõtmised.
Informatsiooni kõigi toimuvate
ürituste kohta leiab aadressilt:
www.facebook.com/vaatavanaakent/.

Korralda oma üritus!
Kui tekkis soov ka oma kodukandis sarnane teabepäev ja/või töötuba korraldada või siis hoopis
joonistuste võistlus, oma raamatukogus vastava erialakirjanduse näitus
teha vms, siis pane kirja toimumise
koha aadress, pisut infot toimuva sisu
kohta ning korra ldaja kontaktandmed ja anna sellest teada „Vaata
vana akent!” päeva Lõuna-Eesti koordinaator Annele aadressil tartu@srik.ee,
et saaksime infot levitada. Kui sul on
sisulise korralduse osas soov nõu
küsida või aru pidada, võid samuti
kirjutada.

KULTUUR
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Segakoor Rõõmusõõmu 5. sünnipäeva kontserdid
„See viis haaras meid“
Merle Kõrgesaar
Ta r tus tegutsev sega koor
Rõõmusõõm on tegutsemas aktiivselt juba viiendat aastat.
Viie aasta jooksul on juhtunud nii
mõndagi: Hulgaliselt kontserte; osalemine mitmel koorikonkursil; heategevusprojekt Tartu perekodu „Käopesa“
toetuseks; osalemine vahvas teles a at e s „ Suven a abr id“; ko os t ö ö
Kurepalu rahvateatriga etendustes
„Nukitsamees“ ja „Koidula“; meie
dirigent Henri Kääriku autorikontserdid ning muusikavideo salvestamine
tema laulule „ Jäine lootus“; kontsertreis Horvaatiasse; koos rahvatantsuansamblitega Tarbatu ning Sõrpus sai
EV 100 aasta raames esinetud kolmel
korral ühisetendusega „Meie Lugu“
Austraalia väliseestlaste kogukondadele Adelaides, Sidneys ja Brisbane´is.
Viimase lavastaja oli Kõrveküla
juurtega tuntud rahvatantsutreener
ja koreograaf Jaanus Randma.
Oleme oma viienda laulu täis juubelihooaja kokku võtta kolme kontserdiga
„See viis haaras meid“. Kontsert saab
olema läbilõige Rõõmusõõmu 5 aasta
jooksul lauldud lemmiklauludest -„Areen“, „ Üle vee“, „Paradiis, „ Ilus
oled Isamaa“, „Laisk karjane“, „ Butterfly“,
„Words“, „ Chili con carne“ jpm.
Kaastatud on bänd, mis koosneb nii
hobi- kui ka profimuusikuist, kellest
tuntumad on ehk löökriistadel Tanel
Ruben, basskitarril ja kontrabassil
Andres Alaru ning elektrikitarril
Jaagup Jürgel. Solistina lööb kaasa
armastatud näitleja Kärt Tammjärv ja

Tartu valla oma lapstäht Mikk Kaasik.
Muusikuid ja soliste on laval esinemas
ka koori seest.
Kogu kontserdis on väga tähtis roll
ühel Lähte Gümnaasiumi muusikaõpetajal - Henri Käärikul, keda näeb
nii laulmas, dirigeerimas kui ka bändis
erinevaid muusikariistu käsitsemas.
Samuti tuleb esitamisele mitu pala
tema autoriloomingust. Henri Käärik
on segakoor Rõõmusõõmu üks kahest
dirigendist.
Kuna on laulupeo aasta, siis toome
ka paar laulupeo laulu kohalikule
rahvale koju kätte. Ühe esitamisel
neist aitab meid ka Lähte lastekoor.
Võime käsi südamel lubada, et tuleb
põnev ja mitmekülgne kontsert, kus
klassikalist koorialulu kõlab oluliselt
vähem kui tavaliselt koorikontsertidel
harjutud.
Tulge kindlasti meie pisikesest juubelist osa saama.

Segakoor Rõõmusõõmu
5. sünnipäeva kontserdid
„See viis haaras meid“
 23.mail kell 19.00 Kastre vallas

Ignase külas Vabriku talus.
Sissepääs kõigile prii.
 24. mail kell 18.00 Elva kultuurikeskuses Sinilind.
 25. mail kell 17.00 Tartus,
H.Elleri muusikakooli Tubina
saalis.
Tartu ja Elva kontsertide pileti hind
eelmüügist 5 EUR (pensionärid, õpilased, üliõpilased) ja 8 EUR.
Kontsertpäeval koha peal pileti hind
7 EUR ja 10 EUR.
Kooliealistest nooremad lapsed tasuta.
Kontsert on vaheajaga ja kestab ligikaudu 2 tundi ja 15 minutit.

KOOL

Pahupidi Pärlitele algas Elva Mitteteatrite Festival
suure pauguga
Kristi Jaanus, Pahupidi Pärlite juhendaja
Koolipäev algab Maarja-Magdaleenas juba mitmendat aastat kell 9,
aga 29. märtsi reede hommikul oli
juba 7.30 paiku Maarja-Magdaleena
põhikooli parkla ebatavaliselt tiheda
liiklusega. Põhjuseks oli Pahupidi
Pärlite noorima trupi (1.–4. klass)

varajane esinemisaeg Elvas.
Kell 9 algava Elva Mitteteatrite
Festivali teist päeva pidi alustama
Maarja-Magdaleena kooli noorte näitlejate „Suure sõnavabriku“ etendus.
26 õpilast 2.–8. klassist ja kolm õpe-

tajat olid varakult kohal. Rekvisiidid,
kostüümid ja koolilõunaks plaanitud
mahl, puuviljad ja saiakesed tõsteti
bussi. Kiire ülevaatus näitas, et kõige
vanema trupi (6.–8. klass) „Morti“
etenduse üks keepidest, liivakell ja
ennustuskaardid olid jäänud pärast

KOOL
teisipäeval, 26. märtsil toimunud
maakondlikku näitemängupäeva
Rõngu rahvamajja. Kiirelt leiti, et suuremat kahju sellest ei sünni, kui neid
etenduses ei kasutata. Sõit algas ja
peagi sõideti juba Pataste bussipeatusest mööda ja mäest alla Tartu poole.
Õpetajad arutasid, et Elvasse jõudmiseks on just parasjagu aega, et
näitlejad jõuavad veel mõnusalt enne
päeva algust ennast lavale sättida, kui
bussi tagaosas kõmas jõuline raksatus. Bussijuht tõdes, et rehv oli pauguga
purunenud.
Hetkeks tundus, et Elva teatripäev
jääbki ära. Huvijuht reageeris kiiresti
ja leidis asendusbussi. Õpetajad teatasid Mitteteatrite Festivali korraldajatele, et Pahupidi Pärlid jäävad
pool tundi hiljaks. Reisiseltskond
vahetas bussi ja sõit Elvasse jätkus.
Elva kultuurikeskuses juba oodati
esinejaid. Teravatipulistes mütsides
ja tumedates nõiariietes korraldajad
juhatasid hilinejad kiiresti garderoobi.
Nii astusid kõige nooremad garderoobist otse lavale. Kuna paar päeva
tagasi esineti esimest korda suuremale publikule Rõngus, siis Elvas oli
olukord juba tuttav ning „Suure
sõnavabriku“ etendus läks viperusteta.
1.–4. klassi trupp sai toreda esinemise
tasuks ühtse trupi preemia.
Järgmisena astus lavale 4. ja 5. klassi
trupp. Nemad esitasid loo „Pöialpoiss
ja 7 Lumivalget“. Peapeale pööratud
muinasjutust jäid silma ning said
näitlejapreemiad hea isuga Lumivalgekest kehastanud Sirle Engelhart,
Pöia l-Liisit mä nginud Nelenora
Poolak ja Pöialpoisi rollis olnud Kaarel
Kristofer Kerge.
Pärast seda said Pahupidi Pärlid
päris pikalt nautida teiste teatritruppide etendusi. Pausi ajal käisid
noored näitlejad kohvikus söömas
ning lähedalasuval mänguväljakul
mängimas. Alles hilisel pärastlõunal
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Foto: Marko Hõrak

said kõige vanemad Pahupidi Pärlid
(6.–8. klass) oma etendusega „Mort“
lavalaudu proovida. Säravate rollisoorituste eest teenisid näitlejapreemiad Kätlyn Saalits printsess
Keli, Henri Poolak Morti ja Maarja
Katariina Kerge Ysabelli rolli eest.
Kohtunikud eesotsas Vanemuise
draamajuhi Anu Tontsuga kiitsid
Pahupidi Pärleid hea tekstimaterjali
leidmise ja oskusliku kasutamise eest.
Päeva lõpus selgitasid korraldajad,
miks nad terve päeva olid nõiakostüümides ringi käinud. Tegu oli
nimelt XIII Mitteteatrite Festivaliga.
Nüüd said Pahupidi Pärlid aru, et
loomulikult ei saanud seekord MaarjaMagdaleena õpilaste teekond Elvasse
teisiti alata kui suure pauguga.
Pahupidi Pärlid tegutsevad MaarjaMagdaleena põhikoolis kuuendat
aastat. Algklasside tublimatest näitlejatest on välja kasvanud Pahupidi

AVATUD USTE PÄEV MAARJA-MAGDALEENA PÕHIKOOLIS
9. mai 2019
Tule tutvuma oma kodukandi kooliga! Oodatud on kõik huvilised!
9.00 Ringkäik koolimajas. Uurime, mis asub kooli keldris ja kuhu pääseb aula laval
olevast uksest
9.30 Direktor ja sotsiaalpedagoog räägivad oma tööst
9.55 Koolitund sügisel 1. klassi astuvatele lastele koos vanematega
10.50 Eelkoolitund 5-6-aastastele
Osalemine avatud tundides - 1. kl rütmika või 2. kl inglise keel
11.35 Koolilõuna – meie koolil on oma köök ja ülimaitsvad söögid!
11.55 Osalemine avatud tundides - Emadepäeva kontserdi proov või 1.-2. kl
matemaatika (Kuidas käib töö liitklassis?)
12.45 Direktor, huvijuht ja sotsiaalpedagoog räägivad oma tööst
14.50 Osalemine avatud tundides – Näitering

Pärlite vanem trupp ja nooremaid
näitlejaid on kaks truppi juurde tulnud.
19. oktoobril 2018 käisid kaks truppi
Pahupidi Pärleid A. Haava luulepäevadel ja tõid koju Lohetapjate ja ansamblimängu eripreemia. Traditsioonilise
kooli jõuluetenduse esitas Pahupidi
Pärlite vanem rühm. Seekordne etendus oli A. Kitzbergi muinasjutu „Kuri
kuningatütar“ uusversioon. Peaosas
säras Avelin Jakovlev. Betti Alverile
pühendatud luulepäevadel „Tuulelapsed“ 18.–19. jaanuaril esinesid
vanemad Pahupidi Pärlid luulekavaga
„Poeem Pärnu Silgust“ ja Henri Poolak
sai väga ilmeka esinemise eest näitlejapreemia.
10. aprillil kell 17 nähti kõiki Mitteteatrite Festivalil esitatud lavastusi
Maarja-Magdaleena põhikooli aulas
traditsioonilisel teatriõhtul. Lisaks
toimus kunsti näitusmüük ja töötas
ka kohvik.
MAARJA-MAGDALEENA PÕHIKOOL –
VÄIKE, KUID SÜDAMELE SUUR!

LASTEAED
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Muumipere
lapsed käisid
Muinasjutumaal
Tekst: Kristiina Raja, muusikaõpetaja
Fotod: Piret Haossar ja Jana Käär
Tabivere lasteaia Maarja-Magdaleena Muumipere rühma lapsed osalesid maakondlikul laulupäeval.
14. märtsil Luunjas toimunud laulupäeva pealkiri oli „Muinasjutumaa“
ning kõik esitatud laulud kandsid
enda s mu i na sjutu l ist sõnu m it .
Esinemas olid lapsed 21 Tartumaa
lasteaiast ning lisaks etteastetele lauldi
kaks ühislugu. Muumipere lapsed olid
kehastunud väikesteks lumehelvesteks ning esitasid laulu „Tuisutaadi
lapsed me“.
Päeva juhtisid Punamütsike ja
Nuki, kes muutsid ligi kaks tundi kestnud ürituse nii põnevaks, et meie rühma
lapsed soovisid veel lavale esinema
minna, mitte ei uurinud, millal üritus
juba läbi saab. Põnevust hoidis üleval ka Punamütsikese pidev telefonivestlus jäätiseauto juhiga, kes täpselt
kontserdi lõpuks viis kasti jäätist saali
kohale toimetas.
Tagasisõit lasteaeda möödus laulupäeva muljeid jagades ning laste üksmeelsel otsusel osaleme üritusel ka
järgmisel aastal.

SPORT

Tabivere Rahvaspordiklubi noored
kergejõustiklased võistlesid edukalt
Tekst ja foto: Toomas Rosenberg
14. veebruaril korraldas Tartu
A kadeemiline Spordiklubi TÜ
spordihallis U10 ja U12 vanusegrupi
noortele kergejõustiku võistlused,
millest võtsid osa ka Tabivere
Rahvaspordiklubis treenivad lapsed.
Kolm auhinnalist kohta võitis Kaur
Raudsepp poiste U12 vanusegrupis. Ta
võitis esikoha 150 meetri jooksus ajaga
23,3; teise koha 60 meetri jooksus ajaga 9,63 ning kolmanda koha kaugushüppes tulemusega 3.72. Sama vanuseklassi kaugushüppes saavutas teise
koha Robin Rajaleid tulemusega 3.80
ning neljanda koha 150 meetri jooksus
ajaga 23,9. Tütarlaste U10 vanuse-

Kollases särgis Liisbeth-Käroliine Laht U10 tütarlaste 150 meetri jooksu stardis

grupis saavutas Liisbeth-Käroliine
Laht viienda koha 150 meetri jooksus
ajaga 27,3 ja kuuenda koha 30 meetri

jooksus ajaga 6,00. Pauline Mikk oli
sama vanuseklassi tütarlaste kaugushüppes 14. kohal tulemusega 2.78.

SPORT
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35. Eesti omavalitsuste talimängud Tabivere maadlejad
Tartumaa koolinoorte
tõid teise koha
meistrivõistlustel

Toomas Rosenberg, Võistkonna esindaja

Tekst ja foto: Kaupo Kütt, treener
Tabivere maadlejad käisid mõõtu
võtmas 23. veebruaril Koosa mängude
majas, kus toimusid Tartumaa koolinoorte meistrivõistlused maadluses.
I koht Riho Lipp kuni 85 kg.
II koht Ferenc Šrof kuni 35 kg
I koht Viktoria Kovbasnjuk tüdrukud kuni 60 kg

Foto: Ain Liiva
Tartu valla meeskonna teatevahetus 3 x 5 km teatesuusatamises
(Allar Kivil ja Jürgen Kukk)

2.–3. märtsil toimusid Kadrinas,
Rakveres ning teistes Virumaa
spordirajatistes 35. Eesti omavalitsuste talimängud, kus spordirõõmu
osaliseks said ligi 1500 inimest.
Osales 50 omavalitsust ehk 63%
Eesti omavalitsustest. Talimängudel
võeti mõõtu üheksal spordialal, kusjuures arvesse läks murdmaasuusatamine + viie spordiala kohapunktid.
Tartu vald osales seitsmel spordialal:
murdmaasuusatamises, mäesuusatamises, naiste ja meeste korvpallis,
lauatennises, kabes ning juhtide
mitmevõistluses.
Esikoht võideti naiste korvpallis,
kus finaalmängus Rakvere spordihallis alistati Keila linna naiskond
tulemusega 37:21. Tartu valla naiskonnas mängisid treenerite Iv i
Kaljuvee ja Helbe Erkmaa juhendamisel
Piret Kaljagin, Laina Mesila-Kaarmann,
Karin-Liis Haljaste, Helina Esnar,
Sheila Kodanik, Kadri Pärnpuu, Nele
Laurimaa, Heila Rosenfeldt, Gerta
Müller ja Karmen Ahja.
Murdmaasuusatamise võistlused
toimusid Pariisi Puhkeküla suusaradadel, kus võistkondlikult võideti
teine koht Järva valla võistkonna järel
ning Rae valla ees. Individuaalselt võideti kaks kuld- ning kolm pronksmedalit. Kuldmedalid võitsid Heleri
Kivil N35 vanuseklassis 5 km ning
Aleksander Tamm M18 vanuseklassi
10 km distantsil. Pronksmedali võitjad
olid Kätlin Kukk N16 vanuseklassi 2,5
km ning Allar Kivil M40 vanuseklassi
10 km distantsil. Pronksmedal võideti
naiste 3 x 2,5 km teatesuusatamises
koosseisus Kätlin Kukk, Heleri Kivil ja
Gerda Kivil. Neljanda koha saavutasid
Gerda Kivil N16 vanuseklassis ja Ralf
Kivil M16 vanuseklassis. Meeste 3 x 5
km teatevõistkond koosseisus Tõnis

Edela, Allar Kivil ja Jürgen Kukk saavutas viienda koha.
Mäesuusatamise võistlused toimusid Kiviõli Seikluskeskuses, kus oli
kavas mäesuusa- ja lumelauavõistlus.
Tartu valla mäesuusatajad saavutasid võistkondlikult teise koha ning
jäid napilt alla Rae valla võistkonnale.
Individuaalselt võideti kaks kuld-,
hõbe- ja pronksmedalit. Kuldmedali
võitsid Hanka Mühlberg N16 vanuseklassi mäesuusatamises ning Kaarel
Vihermäe M vanuseklassi lumelauas.
Hõbemedalile tulid mäesuusatamises Hanna Mägi N vanuseklassis ning
Andreas Sisask M40 vanuseklassis.
Pronksmedalid kuulusid Ralf Pettaile
M16 ja Rauno Laivale M vanuseklassis.
Neljanda koha saavutasid mäesuusatamises Siim Mühlberg M16 vanuseklassis ja lumelauas Ralf Mahlakas M16
ning Henry Põvvat M vanuseklassis.
Lauatennise võistkond koosseisus
Erlend Kesa, Rainer Michelson, Reet
Juurik, Jürgen Güsson ning Arabella
Amelia Lepik saavutasid viienda ning
kabetajad koosseisus Enno Eerma,
Algo Laidvee, Anita Seppa, Rene Oras
ja Karmen Terras seitsmenda koha.
Meeste korvpallis saavutati 14. koht.
Juhtide mitmevõistluses osalesid
Tartu valla abivallavanem Tarmo
Raudsepp ja vallavolikogu esimees
Üllar Loks, kes andsid panuse üle
8000 elanikuga valdade arvestuses
teise koha saavutamisesse. Individuaalselt võitis Tarmo Raudsepp
juhtide mitmevõistluses teise koha.
Omavalitsuste üldarvestuses kogus
kõige rohkem punkte Rae vald (269),
järgnesid Tartu (263) ja Viljandi vald
(241), mis olid parimad ka suurte, üle
8000 elanikuga valdade arvestuses.
Linnadest oli parim Rakvere linn (233)
ning väikestest alla 8000 elanikuga
valdadest Alutaguse (230).

RihoLipp, Ferenc Šrof ja
Viktoria Kovbasnjuk

Tartu valla meeskond
võitis kevadturniiri
meeste võrkpallis
Tekst ja foto: Toomas Rosenberg
Tabivere Rahvaspordiklubi korraldas 16. märtsil Tabivere põhikooli
võimlas traditsioonilise meeste võrkpalli kevadturniiri. Turniiri võitis
kõik vastased alistanud Tartu valla
meeskond koosseisus Margus Pärsik,
Taavi Heinleht, Tair Vaher, Hannes
Freiberg, Siim Villako ja Magnus
Kuusik. Teise koha saavutas Tabivere
Rahvaspordiklubi meeskond ning kolmanda Põltsamaa Kahuri meeskond.
Turniiri parimaks mängijaks tunnistati võitjavõistkonna liige Margus
Pärsik. Kevadturniiri toetasid Eesti
Kultuurkapitali Tartumaa ekspertgrupp ja Tartu vald.

Kevadturniiri võitja Tartu valla meeskond

VARIA
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FC Helios kutsub jalgpallitrenni
Katrin Sisask
FC Helios on 2010.
tatud jalgpalliklubi,
seb Tartu linnas ja
(Kõrvekülas, Lähtel,

aastal asumis tegutTartumaal
Tabiveres).

T reen i ng utel osa levad kool ilapsed, noored, täiskasvanud ja ka
lasteaia lapsed. Eesti III Lõuna liiga
esindusmeeskonda kuuluvad enamasti
FC Heliose esimesed kasvandikud,
mida täiendavad mõned kogenumad
mängumehed. Klubis on poisse ja tüdrukuid, mehi ja naisi.
Tähtsaks peetakse järgnevaid väärtusi: hoolivus, edasipüüdlikkus,
läbipaistvus, iseseisvus, omavaheline
koostöö ja sära. Lähtutakse väärtustest klubi juhtimises ning soovitakse
anda neid edasi ka kõikidele lastele.
Klubis treenib 260 last/noort, 30 täiskasvanut ja 250 lasteaialast.
Miks ja kuidas?
FC Helios usub, et jalgpallil on võimas jõud pakkuda hulgaliselt emotsioone! Neil on haritud treenerid, kes
armastavad enda tööd ja soovivad oma
teadmisi edasi anda. Soodsad treeningtingimused, et pakkuda võimalusi
kõikidele jalgpallihuvilistele. Üksteist
toetav kogukond, mis loob toreda jalgpallipere.
FC Heliose missioon on pakkuda
lastele ja noortele võimalust areneda
läbi jalgpallialaste tegevuste täisväärtuslikeks kodanikeks. Soovitakse
pakkuda peredele lisaks jalgpallialastele tegevustele lisandväärtust erinevate ettevõtmiste ja sündmuste näol.

Foto: Heigo Kosemets, treener FC Helioses
Poisid trennis

Hoolitsetakse selle eest, et ükski jalgpallitalent ei läheks kaduma ning pakutakse neile võimalust sirguda tippjalgpalluriks läbi FC Heliose.
Treeningud Tartu vallas
Lähtel on tegutsemas kaks gruppi:
2007–2008 ning 2010–2011 sündinutele. Kõrvekülas 2009–2010 ja 2011–
2012 sündinutele. Tabivere noored
viiakse bussiga Lähtele ning vanemad
rühmad Tartu gruppi trenni. Selle
eesmärk on sportlikus plaanis tugevamate treening- ja võistlusgruppide
moodustamine. Suve alguses on plaanis Tabiverre juurde teha üks nooremate grupp, mis juba toimetaks kohapeal.
Klubi sündmused
Noorematele vanustele on meil
oma turniir. Hetkel kannab see nime
Heliose Sõbrad, kuid lähiajal võib
see muutuda mõne sponsori nimeks.
Turniir on suunatud noorematele
vanusegruppidele, et pakkuda võistlus-

kogemust – võistlevad meie enda treeninggrupid ja teiste klubide võistkonnad. Kokku on aastas 10 turniiri,
mis toimuvad erinevates asukohtades: Tartus, Kõrvekülas, Tabiveres ja
Lähtel.
Lisaks spor tlikule tegev usele
korraldatakse sündmusi kogu perele.
Suvel (enne jaanipäeva) on perepäev,
kuhu on oodatud kogu pere. Seal
korraldatakse erinevaid mänge ja
veedetakse niisama lõbusalt aega.
Toimuvad talgupäevad, mille käigus
peamiselt korrastatakse noorte võistluspaika, Veeriku kooli staadionit. Aasta
lõpus peetakse jõulupidu ja lõpupidu,
kus tänatakse klubi toetajaid, klubisse
panustajaid ja teisi tublisid inimesi,
kes on FC Heliosega seotud.
Treeningutega liitumiseks mine
FC Heliose kodulehele www.fchelios.ee
ja otsi üles LIITU. Täida ära ankeet,
vali treeninggrupp ja peale seda võetakse teiega ühendust ning antakse
edasised juhised ning treeninginfo.

Kas Lähte postkontor jääbki suletuks?
Katrin Sisask
Eelmisel sügisel avas Omniva
pakiautomaadi Kõrvekülas. Hiljuti
sai omale pakiautomaadi ka Tabivere.
Lähte postkontor on aga endiselt suletud juba pikemat aega ning Omnivalt
saadud info põhjal, suure tõenäosusega
seda enam ei avatagi.
Siinkohal jagan Omnivalt saadud
infot, millega saab lähemalt tutvuda
nende kodulehel: www.omniva.ee/
era/abiinfo/kirjakandja_tellimine
Vastavalt seadusele on Omniva

kohustatud universaalseid postiteenuseid osutama sooviavaldaja elu- või
asukohas. Seega juhul, kui klient soovib oma saadetise kätte saada elu- või
asukohas, mitte postiasutuses, siis
kliendil on võimalus tellida kirjakandja. Kirjakandja tellimise teenust
osutatakse maapiirkonnas klientidele
tasuta, kui saaja elab lähimast postiasutusest kaugemal kui 5 km, maksta
tuleb vaid teenuse või kauba eest
juhul, kui klient soovib saadetist teele

panna.
Kirjakandja tellimiseks tuleb täita
kas siis kodulehel vastav vorm/
tellimus või helistada Omniva klienditeeninduse üldnumbrile 661 6616.
Teenust osutatakse tööpäeviti kella
8.00-16.00. Pärast tellimuse vormistamist võetakse tellijaga ühendust ning
lepitakse kokku täpne teenindamise
päev ja aeg. Kirjakandja saabub mitte
rohkem kui 3 tööpäeva jooksul alates
tellimuse kättesaamise päevast.
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Säde ees, häving taga
Riivo Mölter, Lõuna päästekeskuse ennetusbüroo nõunik
Tartu Annelinna päästekomando
meeskonnavanem Raul Suits meenutab üht kevadist ohtlikku kulu
põlengut, mida Tartu lähistel kustutamas käidi. „Saime väljakutse
kuivati kõrvale ehitatud laohoone
juurde, kus vanametalli lõikamisel
pritsinud sädemetest oli süttinud
poolde reide ulatuv kuluhein.
Suure tuulega levis põleng kiiresti
ja juba enne meie tulekut nägid kaks
kohalikku meest hoonete kaitsmisega
kurja vaeva,“ räägib Raul. „Õnneks
tuli neile traktori ja veepütiga appi
veel üks naabruses elav mees ning
hooned jäid alles.“ Kuigi ka päästjad
jõudsid kahe autoga üsna kiiresti
kohale, oli selleks ajaks kulutuli juba
laiale kõrrepõllule levinud. Tulekahjule saadi kiiresti piir peale tänu
kahele õnnelikule asjaolule. Esiteks oli
kuivanud maa juba tahe, põld kandis
autot ja nii said päästjad voolikuliini
otse masinalt maha panna ning kohe
kustutama asuda. Teiseks jäi leekidele
ette kraav, mis võttis põlengu hoogu
tublisti maha. Siiski sai pisikestest
sädemetest süttinud põlengus tuleroaks ligi kaks hektarit taimestikku
koos seal elavate loomade ja putukatega.
Kui vanasti oli kulupõletamine
suhteliselt tavapärane nähtus ja
mõnel pool osaks maastikuhooldusest, siis nii see juba aastaid enam ei
ole. Sihilik kulu süütamine on keelatud ning ka päästjad puutuvad sellega
üha harvemini kokku. Päästjate kogemuse kohaselt panevad kulu tahtlikult
põlema ainult igavlevad põnevust
otsivad noored või vanast harjumusest
ja teadmatusest eakamad inimesed.
Selge on see, et iseenesest ohtlikud ja
keskkonda hävitavad kulupõlengud ei

sütti ja enamus neist saab alguse inimeste endi mõtlematutest tegudest.
Näiteks sellest, kui koduümbruse või
koduõue koristustöödel süüdatakse
lõke tuulise ilmaga, mille toel väljub
tuli lõkkeasemest või lendavad sädemed ümbrusele. Või visatakse auto
aknast välja kustutamata suitsukoni
või tikk, mis teeäärsele krõbekuivale
kulule kohe tule otsa paneb.
Nii teavad kogenud päästjad igal
kevadel, et veidi pärast lumesulamist,
kui ilm on mõne päeva olnud tuuline,
päikeseline ning kuiv, tuleb oodata
väljakutseid rasketele kulupõlengutele. Nendeks valmistudes kontrollitakse maastikusõidukite töökorras
olekut ning otsitakse välja ja paigaldatakse autodele kulukustutuse luuad.
Meeskonnavanem Raul Suitsu
kodukomando tööpiirkonda jäävad
suured Emajõe äärsed luhad, kus
põlengute kustutamine on eriliselt
kurnav töö. Eelmise aasta kevadel saadi
väljakutse Tarumaale Luunja uue
sadama lähistele, kus luht põlema oli
süttinud. Selle süttimises oli ilmselt
süüdi mõni tiku või suitsukoni maha
pillanud hooletu kalamees. „Autoga
sinna juurde ei saanud ja ainuke võimalus oli kululuud käes läbi kraavide
ja üle mätaste sumbata,“ räägib Raul.
„Siis andis väsimus tunda juba enne
põlengupaigale jõudmist.“ Märjal ja
soisel pinnasel põlesid kõrged mättad
ehk niinimetatud „pokud“, mille otsas
kõndida polnud võimalik. Pokude vahel müttavatel päästjatel oli vahel tunne, et tuli liigub kiiremini kui nemad
ise. Ka seal tulid kustutajatele appi
kuivenduskraavid, mille taha tule
levik kinni jäi. „Pokudepõleng“ jõudis
enne kustutamist üle hektarilisele
alale levida.

Suur osa maastikupõlengutest, mille
kustutamiseks päästjatel palju aega ja
jõudu kulub, saavad alguse hooletust
ümberkäimisest lahtise tulega või lõkke tegemisest. Et selliseid tulekahjusid ära hoida, PEA MEELES:
• Lõket tohib teha ainult tuulevaikse
ilma või nõrga tuulega (kuni 5,4
meetrit sekundis, mil liiguvad ainult
puude peenikesed oksad).
• Lõkkekoha ümbrus tuleb puhastada
põlevmaterjalist ja kulust, et tuli ei
leviks taimestikule või turbapinnasesse. Hea mõte on lõkke jaoks kaevata auk, et lõkkeaseme põhjaks
jääks tulekindel muld, savi või liiv.
Lisaks on kasulik lõkkease ümbritseda mittepõleva pinnase, näiteks
liiva või kividega.
• Lõkkel tuleb olla juures ja valvata, et
tuli ümbrusele ei leviks.
• Lõkke vahetus läheduses peab hoidma
käepä rast esmaseid kustutusvahendid. Selleks sobib veega täidetud ämber, kustutusluud, tulekustuti
või veega survestatud voolik.
• Lõkkes tohib põletada ainult puhast
puitu ja haljastusjäätmeid.
• Mitte mingil juhul ei tohi põletada
lõkkes prügi või kemikaalidega
töödeldud puitu, milleks on näiteks
mööbli osad. See on tekkiva keskkonnakahju pärast seadusega keelatud.
• Enne kui lõkkeaseme juurest lahkud,
veendu, et lõke on kustunud või
kustuta see ise. Uuesti süttimise
vältimiseks kalla lõkkease veega üle
või kata see pinnasega.
• Omavalitsused on kehtestanud lõkete
tegemiseks täiendavaid piiranguid.
Nende kohta otsige infot omavalitsuste heakorra või jäätmekäitluse
eeskirjadest.
• Tuleohutusalast infot küsi lisaks
päästeala infotelefonilt 1524 või
uuri, mida ja kuidas tohib lõkkes
põletada, internetist keskkonnaministeeriumi teemalehelt:
www.loke.ee.

Suvepuhkuseks puhas joogivesi ja
kanalisatsioon majja!
Keskkonnainvesteeringute Keskus (KIK)
Keskkonnainvesteeringute
Keskus (KIK) ootab eraisikuid, kelle
majapidamine asub enam kui 2000
tarbijaga reoveekogumisalal, toetust taotlema vee ja kanalisatsiooniga
liitumiseks või reovee kogumismahuti paigaldamiseks.

„Kui praegu taotlus ära esitada,
saab ehitustöödega alustada hiljemalt
juunikuu alguses. Pärast positiivset
otsust on aega kuus kuud vajalike
tööde tegemiseks,“ selgitab KIKi
veemajanduse valdkonnajuht Kai
Eisenberg. „Seega on hetkel just sobiv

aeg taotluste esitamiseks, et suveperioodil puhas joogivesi ja kanalisatsioon majja saada. Tänaseks on ehitustööd lõpetanud ja toetuse kätte saanud
juba 590 eraisikut, lisaks oleme 460-le
andnud positiivse otsuse tööde tegemiseks. 10-miljonilisest taotlusvooru
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eelarvest on enam kui poole aastaga
rahastusotsustega kaetud juba 3 miljonit eurot,“ sõnab Eisenberg.
Eraisikute ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga liitumise taotlusvoorust
saab toetust üle 2000 tarbijaga reoveekogumisaladel elamu ühendamiseks ühisveevärgi ja/või -kanalisatsiooniga ning elamu kogumismahuti
rajamiseks või ümberehitamiseks.
Kogumismahutitele jagatakse toetust
piirkondadesse, kus puudub ühiskanalisatsioon ning kus on teada, et
seda lähima viie aasta jooksul ei rajata.
Ühisveevärgi ja/või -kanalisatsiooni
ühendamist toetatakse juhul, kui
selleks on võimalus olemas, aga mingil
põhjusel ei ole liitutud.
Seda, kas majapidamine asub
rohkem kui 2000 tarbijaga reovee-

kogumisalal, saab kontrollida KIKi
kodulehe otsingumootorist. Kõige
enam on taotlusi esitatud Tallinna ja
ümbruse (204), Kärdla (95), VäänaJõesuu (86), Rakvere (83), NarvaJõesuu (75), Kilingi-Nõmme (51), Elva
(50), Tõrva (46), Võru (42) ja Tapa (42)
reoveekogumisaladelt.
Taotlemine käib läbi E-toetuse
keskkonna või KIKi kodulehelt leitava
vormi kaudu, mida on võimalik KIKi
saata nii e-posti teel (info@kik.ee) kui
paberil (Narva mnt 7a, 10117, Tallinn).
Toetuse summad jäävad sõltuvalt
toetatavatest tegevustest vahemikku
1382-3792 eurot. Ühe kinnistu kohta
võib esitada ühe taotluse. Toetust saab
taotleda kuni vooru eelarve täitumiseni või kuni 31.12.2020.
Rohkem infot taotlusvooru kohta

saab KIKi kodulehelt või projektikoordinaator Kadri Haamerilt (kadri.
haamer@kik.ee, tel.: 6 274 183).
Toetust antakse struktuuritoetuste
perioodi 2014-2020 meetmest „Veemajandustaristu arendamine” ning
Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfondi
vahenditest. Meetme töötas välja
Keskkonnaministeerium.
KIK on riigile kuuluv finantsasutus,
mis rahastab keskkonnaprojekte Eesti
keskkonnatasudest laekuvast rahast,
CO2 kvoodimüügi tuludest ning
Euroopa Liidu struktuurifondidest.
Lisaks pakub KIK võimalust taotleda
sihtotstarbelist laenu keskkonnaprojektide elluviimiseks. Kaheksateistkümne aastaga on riik KIKi
kaudu toetanud ligi 20 tuhandet keskkonnaprojekti.

MEESTE JUTUD

Seeniormeeste klubi meenutas vastlapäevakombeid
Tekst ja foto: Maldo Kikkull
Ta r tu Kodukotuse S een iormeeste Klubi mehed külastasid
vastlapäeval, 5. märtsil 2019 hobumajandit Lesta Tall ja tähistasid
pereüritusena vastlapäeva Põlvamaal Voore külas Vinni talus.
Talu peremees, Tartu 2018. aasta
parim ratsasportlane ja hobuste üherakendite võistlusklassis 2017. aastal
maailma edetabelis 12. kohal olev Ülar
R audsepp tutv ustas põhja likult
hobumajandit ja rakendispordi omapära. Kõrge koha saavutas ta tänu oma
lemmikhobusele Friidomile võistlustel Leedus, Lätis, Hollandis ja mujal.
Kostitasime kaunist särtsakat 13-aastast Friidomit porganditega ja tegime
ühispilte. Nautisime koos pererahvaga vastlatoitu, et kombe kohaselt alates vastlaööst alustada paastumist.
Meeldiva vestluse käigus saadi vastuseid huvitavatele küsimustele. Rõõmsas seltskonnas mängis suupilli Rein
Külm ja seltskond laulis ajakohaseid
laule. Seeniormeeste Klubi president
Kalev Jahnson kinkis peremehele
lisaks olemasolevatele hobuseraudadele Tartut meenutava hobuseraua
Kaarsilla kujutisega. Kõigil tekkis
tahtmine kohtuda uuesti suvel hobumajandis avatud talude päeval. Liugu
ja lusti jätkus kõigile!
Elagu ühiskondlik ja põlvkondadevaheline sidusus!

SEENIORMEESTEKLUBI ÜRITUSED aprill - mai 2019

 Kodukotus töötab E; T; K; N 10-15.30; R 10-14.
 Klubi juhatus tel.: 5024575, e-post: seeniormehed@gmail.com
 24. aprillil kell 12 Vestlusring-jututuba
 15. mail kell 12 ÜLDKOGU: Teated, ettekanded, külalistena Haabersti klubi 65+

esindajad ja klubiliikmete sünnipäevade tähistamine: HEILO MARKEN 88; HANNO
SELG 87; KALJU SIIGUS 83; VELLO PADRIK 82; LEVO LEMETTI 81; TAIVO PÜSS 81;
KALJU VALGERIST 79; MATTI LINNO 74; AARNE PETERSON 73; REINO RÕIVAS 73
 22. mail kell 12 Vestlusring-jututuba
ORIENTEERUMINE: Korraldab Lembit Nöps, tel.: 5115047
NOOLEMÄNG: Korraldab Rein Vahter, tel.: 53414625
TERVISLIK VÕIMLEMINE: E; N kell 12. Korraldab Endel Saulep, tel.: 56833495;
Juhendab Tiiu Oras tel.: 58119980
PILJARD PÜRAMIID: Korraldab VladimirLeimann, tel.: 56653480
PILJARD ,,PUUL“: Korraldab Arvo Teder, tel.: 5294650
KOROONA: Korraldab Lembit Nöps, tel.: 5115047
LAUATENNIS: Korraldab Enn Kivisaar, tel.: 53733596
MALE, KABE: E kell 11 ja kokkulepitud aegadel. Korraldab: Vello Kaik, tel.: 53620937
BRIDZ: Korraldab Aarne Peterson, tel.: 53516962
BOWLING: T- 7, 14, 21, 28. mail kell 16, Võru 55 F bowlingu saal. Korraldab Kalev
Jahnson, tel.: 5024575
RIVI TANTS: K-10; R-12. Korraldab Riro Kangro
DISCGOLF ehk taldrikugolf: Tähtvere dendropark. Aeg kokkuleppel. Korraldab:
Jüri Erm, tel.: 55624305
PETANK: Korraldab Peeter Zirk, tel.: 5074884
I ja III N kell 13 osavõtt lauluklubi EHAVALGUS harjutusest. Korraldab Enn Kivisaar,
tel.: 53733596
TANTSUÕHTUD II JA IV P Atlantises kell 16, tantsuklubis SHATE. Korraldab Matti
Linno, tel.: 5245937

TEATED
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OST
Ostan isiklikuks kasutamiseks garaaži
Tartus või selle lähiümbruses.
Kontakt: 5666 9006.
Soovin osta talukompleksi, maja,
maad Tartu vallas. Seisukord ei ole oluline. Soovi korral pakume ka vahetust
korteriga. Pakkumisi ootan telefonil
5355 6666.
MÜÜK
Pakkuda looduslikku puukoore multši
ja rohenäppudele naturaalset hobusõnnikut turba allapanuga. Tel.: 501 8431.
Kuivad küttepuud Tartu vallas. Müüa
kuiv kask võrkkotis. Kohale toimetamine alates 20-kotist Tartu linna piires
TASUTA. Infot telefonil 53417534
TEENUSED
Õunapuude lõikus. Tel.: 53942369
Viljapuude lõikus. Arborist Martin
Pau, Tel.: 503 9906, www.puidur.ee
Teostame Tartu vallas, Kõrvekülas rehvivahetust sõiduautodel ja kaubikutel.
Pakume lisaks rehvide vahetusele
pisemaid hoolduse- ning remonditeenuseid. (sillad, pidurid, õli vahetus,
keevitus jne.) Töökoda avatud E-R,
kokkuleppel ka nädalavahetustel.
Info tel.: 5770 5868.

OTSIME
Usaldusväärne, kvaliteetne, paindlik.
WWW.RELSS.EE

KLIENDITEENINDAJAID

JÄÄKARU KOHVIK

TEENUSED

on imeilusa Saadjärve kaldal asuv
mõnus kohvik, kus pakutakse
maitsvaid toite ning vahvaid eriüritusi.

Juurdepääsuteede, platside ja
parklate ehitus

Otsime enda meeskonda suviseks
hooajaks klienditeenindajaid.

Tiikide kaevamine, planeermisja mullatööd
Liiv, kruus, killustik, muld,
purustatud betoon ja
freesasfalt koos transpordiga

RÕÕMSAMEELSUST
HEAD SUHTLEMISOSKUST
TÖÖTAHET
PUHTUST JA KORREKTSUST
KOHUSETUNDLIKKUST

KANDIDEERIMISEKS
SAADA ENDA CV JA LÜHIKE
MOTIVATSIOONIKIRI
liina.arike@jaaaeg.ee

PAKUME

Vaheldusrikast ja põnevat töökohta
paindliku graafiku alusel.

Lammutustööd ja
ehitusjäätmete käitlemine

OOTAME

LISAINFO:
5911 1448

Kohapealset väljaõpet
Kaasaaegseid töötingimusi ning
toetavat meeskonda

INFO@RELSS.EE / TELEFON: 512 5350

www.jaaaeg.ee

MÜÜA METT

Maarja Perejuuksur Avatud: N kell
9 -19; R kell 9-18. Võimalus osta ja tellida
Avon`i ja Oriflame`i tooteid. Suletud 2324.mai. Tel.: 5665 9988.

Klaaspurk 700g 5€
Plastikämber 1kg 7€
Kreemjas mesi
Klaaspurk 470g 4€
Võtke meiega ühendust:
www.facebook.com/mesilepa
Tel. 5384 0097

Mesi on pärit Luunja vallast! Tartu ja Luunja
piires kohaletoimetamine tasuta ning vajadusel
saadame pakiautomaadiga.
Suu magusaks!

MULD

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

N
C
pH
P
K
Ca
Mg

1,23
%
17,6
%
5,8
1,2 mg/100g
8,4 mg/100g
750,8 mg/100g
93,0 mg/100g

Müüa toitaineterikast
mulda/komposti.
Tegemist on vanade
kalakasvatustiikide
setetega. Sellest tulenevalt
on muld pestitsiidide-,
insektitsiidide- ja
umbrohuvaba. Sobib
maheviljeluseks. Hind algab
12EUR/m3. Laadimine hinna
sees. Erikaal hetkel umbes
850kg/m3. Kohalevedu
kokkuleppel. Ladustatud
Kaiavere külas Tartumaal.
Helistada ette 57859915.

KUHU MINNA
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Ivar, Ülle, Vete, Merike!
Üksainuke elu on elada antud
ja käia üksainuke tee.
Olgu see teil rõõmudest kantud,
mis siiani käimata veel!
Palju, palju õnne!
Maarja-Magdaleena Maarahva Selts

Kallis Evi!

Olgu päikest ja tähtede säramist,
olgu paljugi nii nagu enne
aga rohkem, kui ühtegi varandust
saagu olema tervist ja õnne!
Õnnitlevad: Salme, Madli, Renate ja Reet

Meie hulgast
lahkunud
ELLEN ZETTERMANN
EINAR KALVIK
EHA TREIER
INNA LAUGUS
HELDUR JAAGO
TÕNIS JALAKAS

27.02.19
03.03.19
04.03.19
08.03.19
19.03.19
24.03.19

Palju õnne pisipõnni
sünni puhul!
NATALI SULG
ROBERT HUGO ANTSOV
SIIRI KALLASTE
SENNY SOPP
LAURA LUMI
MARTA-LUISA MERILA
ISABEL LOSSMANN
KÄTY VAARIK
ADRIANA JÄRV
SANNA SOFIA TENG
SAARA KIVISÄKK
RAMON MEHINE

26.02.19
28.02.19
02.03.19
04.03.19
05.03.19
06.03.19
06.03.19
07.03.19
08.03.19
12.03.19
15.03.19
18.03.19

Maimu!
Õnne ja lilli ja päikest!
Rõõmu nii suurt kui väikest!
Õnnitleme juubeli puhul!
Eakaaslased Juulalt

Alo, Evi, Katrin ja Harri
Päikesevalgust eneses kanna,
Südamesoojust edasi anna.
Lillede ilust Sa naeratust võta,
Rõõmsalt Sa ikka edasi tõtta.

Õnnitleme!
MTÜ Juula Küla Heaks

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.

APRILL - MAI 2019
5. aprill10.mai
18. aprill
kell 20.00

Kõrveküla raamatukogus avatud ANDRUS PEEGLI NÄITUS
NÄDALA NÄOD 2018.

KARAOKE Tabivere Rahvamajas. Kohvik Tabbifer Seltskondlik
Karaokeõhtu viktoriini, laulu ja tantsuga. Laulmist korraldab Janno
Meldre. Parimatele auhinnad! Avatud kohvik Tabbifer. Sissepääs
tasuta. Info tel.: 5044479, www.tabikas.ee, www.facebook.com/tabikas/
27. aprill TARTU VALLA TEATRIPÄEV Tabivere Rahvamajas. Etendused
tasuta. Avatud kohvik.
Info tel.: 5044479, www.tabikas.ee, www.facebook.com/tabikas/
27. aprill LÄHTE KALMISTUTALGUD. Kalmistu kevadine koristamine.
kell 11-18
Talgujuht Anne Räpp, tel.: 5010575.
27. aprill TANTSUÕHTU Tabivere Rahvamajas. Pillimees Taavi Taar
kell 20.00 esitab erinevat tantsumuusikat. Pilet 5€, avatud kohvik.
Info: tel.: 5044479, www.tabikas.ee, www.facebook.com/tabikas/
29. aprill- RAAMATULAAT Lähte Ühisraamatukogus. Pakkumises raama3.mai
tud tasuta või sümboolse hinnaga. Kes ees, sel suurem valik!

kell 8-15

29. aprill
kell 12.30
30. aprill
kell 18.00

PÄRASTLÕUNA ELISTVERE RAAMATUKOGUS koos Eesti
vabariigi presidendi rahvaluule kogumispreemia laureaadi Ene
Raudkatsiga. Olete oodatud!
NÕIDADE TRALL JA ÖÖLAULUPIDU Laeva külas. Korraldavad:
MTÜ Saunalahvka, Laeva Noortekeskus ja Laeva Kultuurimaja.
Kell 20.00 Laeva küla öölaulupidu kus lõõtsaga on kohal Rauno
Koorts. TASUTA! Info: Laeva Noortekeskus Karmen tel.: 55511774,
Laeva Kultuurimaja Veronika tel.: 53482100.

3. mai
kell 19.00

KINOÕHTU "MEHED" Maarja-Magdaleena rahvamajas. Osades:
Tiit Sukk, Margus Prangel, Veikko Täär, Andrus Vaarik, Piret
Laurimaa, Mihkel Vendel, Tõnis Niinemets, Ursula Ratasepp-Oja,
Carmen Mikiver, Eva Püssa ja paljud teised. Pilet 5€ ja 3.50€.
MAARJA-MAGDALEENA PUHKEALA JA KÜLAKESKUSE
4. mai
kell 10-16 HEAKORRASTAMINE. Heakorrastame puhkeala, rajame õueraamatukogu, valmistume laulupeotule vastuvõtuks. Talgusupp,
kohv, kringel. Talgujuht Tiia Pärtelpoeg, tel.: 5205906.
ROHEVAHETUS JA KAPI TUULUTUS! Õhina Õpitoas. Tule ära andma
4. mai
kell 12.00 või soodsalt müüma oma vana, kuid korralikku kaupa ning taimi.
Avatud kohvik, arveldamine sularahas! Info: kristakaremaa@hotmail.com
MINIKURSUS "KÄSITÖÖKOMMID" Õhina Õpitoas. Töötoas
7. mai
kell 18.30 valmistame šokolaadist komme. Juhendajaks on hobitegija Kaiu.
Osavõtt 20€. (Alla 16-a. lapse osalus koos vanemaga 5€.)
Info: kristakaremaa@hotmail.com
KEVADLAAT Tabivere Rahvamajas. Info tel.: 5044479, www.
11. mai
kell 10.00 tabikas.ee, www.facebook.com/tabikas/
EMADEPÄEV ELISTVERE LOOMAPARGIS. Kella 11-st 15-ni
11. mai
kell 11.00 meisterdame külastuskeskuses emale üllatusi. Emadele sissepääs tasuta ja päeva jooksul veel väikesi üllatusi emadele.
EMADEPÄEVA KONTSERT Tabivere Rahvamajas.
11. mai
kell 12.00 Info: tel. 5044479, www.tabikas.ee, www.facebook.com/tabikas/
EMADEPÄEVA KONTSERT Maarja-Magdaleena rahvamajas.
12. mai
kell 15.00 Maarja-Magdaleena muusikakollektiivi esimene kontsert. Kaasa
teeb ka naisansambel "Tormilind".
Pajusi Teater Tabivere Rahvamajas. Lavastus „ ...JA SIIS TULEB SIIA
18. mai
kell 19.00 KUNINGAS!“ Autor ja lavastaja – Tarmo Kruus. Laval – Diana Tuul,
Juta Kallis, Gunnar Vasemägi, Lea Krass, Ellen Kuslap, Aivar Natus,
Laura Ikmelt, Reigo Viks, Tiiu Mattis või Kätlin Visnapuu . Pilet 6€.
Info: tel. 5044479, www.tabikas.ee, www.facebook.com/tabikas/
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