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LK 7
Tartu valla kultuuritööspetsialist Karita Tilk

LK 9-10
102. Eesti Vabariigi
sünnipäev Tartu vallas

LK 12

Mehed Mandrilt
pidas 10. sünnipäeva
Mehed Mandrilt 10. sünnipäevale
Tabivere Rahvamajas kogunesid
7. veebruaril meesandambli austajad lähemalt ja kaugemalt. Nad
on armastatud esineja Tartu vallas ja kaugemalgi Eesti paikades.
10 aastat tagasi moodustati
Mehed Mandrilt Maarja-Magda-

leena segakoori meeslauljatest.
Paljud liikmed laulavad täna mõlemas kollektiivis. Juhendajaks
on algusaastatest alates olnud
Liia Koorts. Juba 2010. aastal
esineti kontsertidega kohalikel
pidudel. Kiiresti koguti tuntust
ja hakati esinema kaugemalgi.

LK 10-11
Pidustused Eesti Rahva
Muuseumis

LK 14
Tartu vald võitis üldarvestuses
Eesti omavalitsuste talimängud
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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.
Kõige uuemad uudised Tartu vallas
toimuvast leiad Tartu valla kodulehelt ning Tartu valla või Kuukirja
Facebooki lehtedelt!
Tartu valla kodulehel külasta kindlasti Nädalalkirja, milles antakse
ülevaade valla töötajate tegemistest
eelmisel nädalal.
Ja ära unusta alla laadida Tartu valla
äppi!

Skaneeri
QR-kood
Tartu valla
äpi alla
laadimiseks!

Kuidas saan hoida ennast
ja teisi viiruste hooajal?

Pesen käsi
regulaarselt ja
hoolikalt

Haigestumise
kahtluse korral
väldin kokkupuudet
teiste inimestega

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
 Järgmises Kuukirjas avaldatavaid kaaskirju ja
reklaame ootan 3. aprillini.
Seoses viiruse COVID-19 leviku tõkestamisega on Tartu
Vallavalitsuses ajutiselt peatatud kodanike füüsiline
vastuvõtt. Palume esitada avaldused ja taotlused kirjalikult kas e-postiga või füüsilisse postkasti. Vallaametnike
vastuvõtt toimub telefoni teel. Vabandame tekkivate ebamugavuste pärast.
Palume uuenevat infot teenuste kohta vaadata Tartu
valla kodulehelt aadressil www.tartuvald.ee või Tartu
valla äpist või Facebooki lehelt https://www.facebook.
com/tartuvald/

Köhides ja
aevastades
katan nina ja
suu käsivarrega

Kasutatud taskuräti
viskan kohe prügikasti

Kui olen tõbine
või haige, jään koju

Tervisemure korral saab nõu perearstilt või perearsti
nõuandeliinilt 1220, välismaalt helistades +372 634 6630
Vajadusel suunatakse kõne hädaabinumbrile 112
Täiendav info koroonaviiruse kohta:
terviseamet.ee/et/uuskoroonaviirus

Tartu Vallavalitsuse ja teeninduspunktide
lahtiolekuajad (vähemalt märtsi lõpuni on peatatud kodanike füüsiline vastuvõtt):
E, K, N 08.00-16.30 T 8.00-18.00 R 8.00-15.00
Lõuna 12.00-12.30
Tartu Vallavalitsus Haava tn 6, Kõrveküla alevik,
Tartu vald, 60512 Tartumaa.
Tel. 733 7750, e-post tartuvald@tartuvald.ee
Vastuvõtuajad (vähemalt märtsi lõpuni on peatatud kodanike füüsiline vastuvõtt)
T 8.00-12.00 ja 12.30-18.00
R 8.00-12.00
Tabivere teeninduspunkt Tuuliku 11, Tabivere
alevik, Tartu vald, 49127 Tartumaa
Tel. 776 6941, e-post tabivere@tartuvald.ee
Vastuvõtuajad (vähemalt märtsi lõpuni on peatatud kodanike füüsiline vastuvõtt)
K, N 8.00-12.00 ja 12.30-16.30
R 8.00-12.00
Laeva teeninduspunkt Väänikvere tee 8, Laeva
küla, Tartu vald, 60608 Tartumaa
Tel. 529 4630, e-post laeva@tartuvald.ee
Vastuvõtuajad (vähemalt märtsi lõpuni on peatatud kodanike füüsiline vastuvõtt)
T 8.30-12.00
Piirissaare teeninduspunkt Valla, Tooni küla,
Tartu vald, 62603 Tartumaa
Tel. 529 4630, e-post piirissaare@tartuvald.ee
Vastuvõtuajad (vähemalt märtsi lõpuni on peatatud kodanike füüsiline vastuvõtt):
T 8.00-12.00 ja 12.30-18.00
R 8.00-12.00
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Info nakkushaiguse tõkestamise kohta
Tekst: Katrin Sisask
info: Tartu Vallavalitsus ja Terviseamet
Koroonaviiruse puhang sai alguse
Wuhani linnast, Hiinas, 31. detsembril 2019. Veebruari lõpus
diagnoositi esimene haige Eestis.
15. märtsil oli Eestis diagnoositud
koroonaviirus 135 inimesel. Selleks,
et hoiduda massilisest ja samaaegsest haigestumisest, peame kõik
ühiselt pingutama, sest selline olukord koormaks üle mediitsiini valdkonna ja inimestele abi andmine
oleks raskendatud.
12. märtsil otsustas Tartu valla
kriisikomisjon sulgeda Tartu valla
raamatukogud, noortekeskused, rahvamajad ja huvikoolid vähemalt kuni
29. märtsini.
Otsustati, et vallavalitsus ja hallatavad asutused ei planeeri lähetusi,
ekskursioone ja õppereise välisriikidesse. Juba planeeritud lähetused,
ekskursioonid ja õppereisid tühistati
või lükati edasi. Sellel perioodil seminare, vastuvõttusid jm üritusi, millest
võtavad osa külalised välisriikidest ei
korrladata. Keelatud on Tabivere Sotsiaalkeskuses viibivate hoolealuste
külastamine. Kõik Tartu vallas toimuvad üritused tühistati.
Tartu Vallavalitsuses ja teeninduspunktides kodanike vastuvõttu ei
toimu vähemalt kuni märtsi lõpuni.
Avaldusi ja taotlusi saab esitada digitaalselt e-postiga või paberil vallamaja
postkasti tuues või postiga saates.
Kodanike vastuvõtt toimub telefoni teel.
Sama päeva õhtul kuulutas Vabariigi
Valitsus Eestis välja eriolukorra, mis
kehtib 1. maini, kui Valitsus ei otsusta
teisiti. Sellest lähtuvalt on keelatud
kõik avalikud kogunemised, muuseumid ja kinod on suletud ning teatrietendused, kontserdid ja konverentsid
ning spordivõistlused keelatud. Piiridel kehtestati sanitaarkontroll. Kruiiside müük Tallinn-Stockholm-Tallinn
liinile peatati. Raamatukogud jäeti
avatuks piiratud ulatuses. Loe kehtestatud piirangutest täpsemalt: www.
valitsus.ee/eriolukord-eestis.
Vabariigi Valitsuse otsusest tulenevalt on alates 16. märtsist suletud kõik
Tartu valla koolid ja õpilasliinid ei sõida.
Kogu õppetöö viidi üle kaug- ja koduõppevormile.
Lisaks otsustas Tartu Vallavalitsus
ennetava meetmena sulgeda 16. märtsist vähemalt kuni 29. märtsini Lähte
lasteaia Kiisupere ja Maarja-Magdaleena lasteaia. Kõrveküla, Raadi, Tabi-

vere ja Laeva lasteaias jäävad alates 16.
märtsist tööle valverühmad, samuti
on Raadi lastehoius avatud valverühmad. Vallavalitsus palub võimalusel
jätta lasteaialapsed koju. Kõigil lasteaedadel on korraldus lubada rühma vaid terved lapsed, st nohu/köha/
palaviku vm haigustunnustega lapsi
asutusse ei lubata.
Märtsikuus jääb ära Tartu vallavolikogu istung ja kõigi komisjonide
koosolekud. Kultuurisündmusi ja avalikke kogunemisi ei toimu vähemalt
kuni 1. maini, kui Vabariigi Valitsus ei
otsusta teisiti.
Kuidas käituda, et Eestis kehtestatud eriolukord võimalikult kergesti
üle elada?
Kuna viirus levib inimeselt inimesele piisknakkuse kaudu, siis
esmaseks nakkuse ennetusmeetmeks on korralik käte pesemine. Pese
käsi sooja vee ja seebiga ning avalikes
kohtades kasuta alkoholipõhist käte
desinf itseerimisvahendit, sedasi
tapad kätele sattunud viiruse.
Kui aevastad või köhid, siis kata oma
suu ja nina ühekordse salvrätiga. Viska
see koheselt prügikasti ja puhasta seejärel käed. Kui sul ei ole salvrätikut,
kasuta oma varrukat (küünarvarre
osa), aga mitte paljast kätt.
Väldi kontakti (vähemalt 1m) inimestega, kellel on välised haigustunnused - näiteks köha või aevastamine.
Arvesta, et sinu käed puutuvad avalikes kohtades kokku mitmete esemete
ja pindadega, mis võivad olla hiljuti
viiruste poolt saastatud. Kui puudutad oma silmi, nina või suud nende
kätega, siis on võimalus, et viirus kandub ka sinule edasi.
Ära tarbi toorest või väheküpsetatud liha ega kuumtöötlemata piima.
Samuti ära tarbi pesemata puu- ja
köögivilju.
Kui oled reisinud riskipiirkonnas,
või oled olnud lähikontaktis kellegagi,
kes on riskipiirkonnas reisinud ja/
või kellel on hingamisteede haiguste
sümptomid palavik, köha või hingamisraskused, otsi varakult abi.
Edasta info tervishoiutöötajale, sest
koroonaviiruse proov võetakse tema
otsuse alusel. Selleks lähtub ta analüüsivajaduse määramisel ilmnenud
sümptomitest ja sellest, kas inimene
on hiljuti viibinud haiguse leviku
riskipiirkonnas või võib olla kokku
puutunud koroonaviiruse kandjaga.

Jälgi enda tervist. Haigusnähtude
ilmnedes tuleb võtta ühendust oma
perearsti või perearsti nõuandeliini
telefonil 1220. Kui teie või teie lapse
tervislik seisund on väga halb, siis kutsuge kiirabi telefonil 112. Ära mine ise
erakorralisse vastuvõtu või haiglasse,
sedasi suureneb risk, et viirus hakkab
levima terviseasutustes. Vajadusel
tuleb kiirabi koju ja teeb analüüsid.
Proovi vältida kontakte teiste inimestega, ära viibi rahvarohketes kohtades ja kui oled haige püsi võimalusel
kodus kuni oled tervenenud.
Poodi külastades ära osta kokku
liiga palju kaupa, Valitsus on kinnitanud, et toidukaubad ei saa otsa.
Kui sul on lapsed, siis räägi nendega
rahulikult ja ausalt maailmas ja Eestis toimuvast. Kuula kuidas laps
on asjadest aru saanud ja vajadusel
seleta olukord lahti. Vasta kõigile
tema küsimustele eakohasel tasemel. Näita kuidas on õige käsi pesta,
köhida ja tuleta meelde, et pragu ei ole
õige aeg sõpradel külas käimiseks või
sünnipäevapeo korraldamiseks. Ole
lapsele eeskujuks oma käitumisega.
Lapsele annab kindlustunnet kui veedad temaga koos rohkem aega äreval
perioodil. Aita koolis käivatel lastel
koduõppega hakkama saada, võimalusel tee seda koos temaga.
Kuna koroonaviirust põevad raskemini vanemad inimesed siis ei ole mõistlik viia lapsi vanavanemate juurde
hoida või külla. Ole hooliv ja suhtle
vanemate inimestega telefoni teel uuri kas neil on kõik hästi ja ega pole
abi vaja.
Kust küsida infot?
Pöörduge terviseameti poole e-posti
teel: kesk@terviseamet.ee. Tervist
puudutavate küsimuste korral helistage
perearsti nõuandetelefonile 1220 või
+372 634 6630 (saab helistada ka välismaalt). Reisimisel tutvu kindlasti Välisministeeriumi ennetavate soovitustega nakkuse levitamise vältimiseks.
Juhised enda ja teiste hoidmiseks
viiruste perioodil leiad Terviseameti
kodulehelt www.terviseamet.ee/uusk
oroonaviirus. Seal on näha ka hetkeseis
Eestis, viiruse sümptomid, Välisministeeriumi, Politsei- ja Piirivalveameti,
Haridus- ja Teadusministeeriumi ja
Kultuuriministeeriumi info.
Täpsemalt Tartu vallas kehtivate
piirangute kohta leiad info Tartu valla
kodulehelt: www.tartuvald.ee.
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27.02.2020 vallavolikogu istungil
vastu võetud otsused ja määrused
Kadri Linamägi, dokumendihalduse spetsialist
MÄÄRUSED
Määrus nr 3 – projekti „Puuetega
inimeste eluaseme füüsiline kohandamine" toetuse määramise kord
Volikogu võttis vastu projekti „Puuetega inimeste eluaseme füüsiline kohandamine" toetuse määramise korra.
Projekti „Puuetega inimeste eluaseme füüsiline kohandamine” toetuse
(edaspidi toetus) määramise kord
sätestab toetuse määramise tingimused ja korra puudega inimese
kasutuses oleva eluruumi kohandamiseks „Ühtekuuluvuspoliitika fondide
rakenduskava 2014–2020” prioriteetse
suuna 2 „Sotsiaalse kaasatuse suurendamine“ meetme 2.5 „Hoolekande
taristu arendamine, kesk konna
kohandamine puuetega inimeste vajadustele vastavaks” raames.
Toetuse eesmärk on puudega inimese eluruumi vastavalt tema erivajadusele kohandada, mille tulemusel paraneb isiku iseseisev toimetulek ning
väheneb lähedaste hoolduskoormus.
Toetuse määramist ja maksmist
korraldab ning toetuseks eraldatud
vahendite üle peab arvestust Tartu
Vallavalitsuse sotsiaal-, haridus- ja
kultuuriosakond.
Toetus makstakse välja Euroopa
Regionaalarengu Fondi meetme raames saadud toetuse vahenditest, Tartu
valla eelarvest ning toetusfondi kaudu
eraldatud sotsiaaltoetuste ja -teenuste
osutamise toetuse vahenditest.
Määrus nr 4 – noorte huvitegevuse
ühingutele ja erahuvikoolidele toetuse andmise kord
Volikogu võttis vastu noorte huvitegevuse ühingutele ja erahuvikoolidele
toetuse andmise korra.
Noorte huvitegevuse ühingutele
ja erahuvikoolidele toetuse andmise
kord sätestab noorsootöö valdkonnas
huvitegevusega tegelemise võimalusi
pakkuvate ühingute, mis on juriidilised isikud, toetamise põhimõtted
ja erahuvikoolide jaoks Tartu valla
eelarvest toetuse taotlemise, taotluse
menetlemise ja toetuse andmise ning
toetuse kasutamise üle kontrolli teostamise korra.
Toetuse andmise eesmärk on arendada huvialast tegevust Tartu vallas
ning süvendada oskuseid kunsti-,

muusika- ja muudel aladel, tagamaks
Tartu valla lastele ja noortele mitmekülgne huviharidus.
Toetuse arvestusliku määra lapse ja
noore kohta ning toetatavate laste ja
noorte koguarvu kehtestab vallavalitsus.
Korra alusel ei anta toetust spordiklubidele ega eraõiguslikele spordikoolidele.
Määrus 5 – Tartu Vallavolikogu
22.11.2018 määruse nr 34 „Spordiklubidele ja eraõiguslikele spordikoolidele toetuse andmise kord“
muutmine
Volikogu võttis vastu määruse
Tartu Vallavolikogu 22.11.2018 määruse
nr 34 „Spordiklubidele ja eraõiguslikele spordikoolidele toetuse andmise
kord“ muutmise kohta.
OTSUSED
Otsus nr 5 – Tartu Vallavolikogu
26.09.2019 otsuse nr 90 „Isikliku
kasutusõiguse seadmine“ muutmine
Tartu Vallavolikogu 26.09.2019
otsuse nr 90 „Isikliku kasutusõiguse
seadmine“ punktis 1.5 on otsustatud
seada isiklik kasutusõigus Tartu valla
kasuks Pataste külas asuvale Sukamäe kinnisasjale avalikult kasutatava
tee väljaehitamiseks ning valdamiseks
1274 m2 ulatuses vastavalt otsusele
lisatud asendiplaanile. Tartu Vallavolikogu 28.11.2019 otsusega nr 109 on
seda otsust muudetud, kuna isikliku
kasutusõigusega koormatava Sukamäe kinnistuosa pindala ning asukoht
ei arvesta maaüksuse piiriga ega taga
seega koormatavale alale otstarbekat
kuju. Isikliku kasutusõiguse seadmise
menetluse käigus on maaomanik oma
soove muutnud ning andnud nõusoleku isikliku kasutusõiguse seadmiseks
6 m laiuse ribana.
Otsus nr 6 – vallavara omandamine
Kõrveküla alevikus asuva Linnu
tn 15 maaüksuse ja lähiala detailplaneering kehtestati Tartu Vallavalitsuse 05.04.2017 korraldusega nr 156.
Nimetatud planeering algatati Tartu
Vallavalitsuse 15.05.2012 korraldusega nr 135. Nähtuvalt korralduse nr 135
lisast ei kuulunud algsesse planeeringualasse Kooli tn 12 maaüksus, kuid
kehtestatud planeering hõlmab ka

nimetatud maaüksust.
Volikogu otsustas omandada Tartu
valla munitsipaalomandisse Tartu
vallas Kõrveküla alevikus asuva, 100%
elamumaa sihtotstarbega Kooli tn
12 maaüksuse, kinnistu nr 1824304,
jagamise tulemusena moodustatakse
100% üldkasutatava maa kinnistu suurusega 215 m2. Kinnistu soetatakse
Tartu vallale hinnaga 6450 eurot.
Otsus nr 7 – omafinantseeringu
tagamine
Keskkonnaministri 31.01.2020
määruse nr 10 „Keskkonnaprogrammist toetuse andmise kord ja tingimused“ alusel on käesoleval ajal avatud
Keskkonnainvesteeringute Keskuse
(KIK) keskkonnaprogrammi veemajanduse programmi taotlusvoor.
Veemajanduse programmi eesmärk
on säilitada ja saavutada veekogude
ja põhjavee hea seisund ning tagada
nõuetele vastav joogivesi. Nähtuvalt
nimetatud määruse §-st 31 lg 3 toetab
veemajanduse programmi reoveekäitluse ja joogiveevarustuse alamprogramm reoveekäitluse ja joogiveevarustuse valdkonnas olemasolevate
vee- ja kanalisatsioonisüsteemide vastavusse viimist kehtivate nõuetega ja
reoveekogumisalade piires joogiveeja kanalisatsioonisüsteemide väljaarendamist. AS Emajõe Veevärk kavatseb KIK-i veemajanduse programmi
taotlusvooru esitada projekti „MaarjaMagdaleena vee- ja kanalisatsioonirajatiste rekonstrueerimine“.
Volikogu otsustas tagada MaarjaMagdaleena vee- ja kanalisatsioonirajatiste rekonstrueerimise projekti
omaosaluse rahastamist summas
kuni 422 510 eurot, tingimusel et projekti omaosaluse eest emiteeritakse
Tartu vallale aktsiaid AS Emajõe Veevärk aktsionäride lepingus näidatud
tingimustel.
Volikogu istung 26. märtsil jääb ära
seoses nakkushaiguse leviku tõkestamisega.

Volikogu istung on reaalajas jälgitav
VOLISe keskkonnas.
Volikogu istungite materjalid on
avalikult kättesaadavad veebis:
tartuvald.ee/et/volikogu-istungite
-materjalis
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Noorte
Puuetega inimeste eluaseme
huvitegevuse
füüsiline kohandamine Tartu vallas
ühingutele ja
Tartu Vallavalitsus
erahuvikoolidele
vald osaleb projektis „Puuetega
toetuse andmise Tartu
inimeste eluaseme füüsiline kohandamine Tartu vallas“, mille raames
kord
kohandatakse erivajadustega inimeTartu Vallavalitsus
Tartu Vallavolikogu võttis veebruari
istungil vastu korra noorte huvitegevuse toetamiseks.
Mitmed omavalitsused maksavad
nn pearaha noorte huvitegevusega
tegelevatele organisatsioonidele.
Tartu vald on seni maksnud noorte
huvitegevuse tagamiseks pearaha aga
seni ei ole pearaha maksmise alused
olnud nii täpselt kirja pandud. Tartu
vallal on hea kogemus spordiklubide
ja eraõiguslike spordikoolide toetamisega ning süsteem on hakanud tööle.
Noorte huvitegevuse toetuse taotlemisel on peamised põhimõtted,
et kogu taotlemise protsess toimub
elektrooniliselt läbi SPOKU. Noorte
huvitegevusega tegelevad organisatsioonid saavad esitada toetuse taotlused läbi SPOKU, kuhu nad lisavad
huviringis käivate laste nimekirja
ning pärast seda lapsevanemad kinnitavad SPOKUS laste osalemise
huviringis. Huvitegevusega tegeleva
organisatsiooni ülesanne on teavitada
lapsevanemaid kinnitamise vajadusest. Toetuse arvutamise aluseks on
lapsevanemate kinnitused.
Noorte huvitegevusega tegeleval isikul peab olema vastav haridus või kutsetunnistus ja tegevus peab toimuma
vähemalt 9 kuu jooksul ühel korral nädalas minimaalselt 60 minutit korraga.
2020 aastal toetuse saamiseks
tuleb taotlused koos õpilaste nimekirjadega esitada SPOKU-s hiljemalt
1. aprilliks. Pärast seda on 30 päeva
aega lapsevanematel kinnitada lapse
osalemine huviringis.
Toetust võib kasutada ühingute ja
erahuvikooli personalikulude, kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskulude osaliseks katteks.
Pärast toetuse kasutamist tuleb
toetuse saanud huvitegevusega tegeleval ühingul esitada aruanne toetuse
kasutamise kohta järgmise aasta 15.
jaanuariks.
Täpsemalt on võimalik tutvuda korraga Riigi Teatajas www.riigiteataja.
ee/akt/404032020019.

se eluruume nende vajadustele vastavaks.

2020. aasta III taotlusvooruks
Tartu vallale eraldatud summa on
18 058 eurot, millele lisandub valla
finantseering 15% ehk kokku on kohanduste jaoks 20 767 eurot. Kohanduste arv sõltub tööde maksumusest.
Projekti raames on võimalik kohandada koduseid liikumisteid (nt eluruumi sissepääs, hoone välisukse ja
eluruumi vaheline käigutee, hoonesse
ja selle territooriumile sissepääs), hügieeniruume ja kööke.
III vooru taotlusi koos lisadokumentidega on võimalik esitada perioodil 01.03–30.04.2020.
Toetust saab taotleda isik, kellel on
tuvastatud puude raskusaste puuetega
inimeste sotsiaaltoetuste seaduse
mõistes ja kellel on selle kohta kehtiv
otsus.
Toetuse saamiseks esitab taotleja
taotluse, mis sisaldab:
1) taotleja nime, isikukoodi, kontaktandmeid;
2) vajadusel taotleja esindaja nime,
isikukoodi, kontaktandmeid, esindusõiguse alust;
3) kohandatava eluruumi aadressi
ning kasutamise alust;
4) üürilepingut (selle olemasolul);

5) eluruumi omaniku nõusolekut;
6) korteriühistu või kõigi kaasomanike
nõusolekut korterist väljapoole
jääva kohanduse korral;
7) selgitust eluruumi kohandamise
vajalikkuse kohta;
8) planeeritava kohandamise liiki;
9) kaks tööde hinnapakkumust;
10) nõusolekut menetluse raames andmete töötlemiseks;
11) otsuse ja lepingu kättesaamise viisi.
Kui taotlejal ei ole võimalik kohandustöid ise korraldada või ta ei soovi
seda teha, esitatakse taotlus ilma tööde
hinnapakkumusteta.
Taotlus eluruumide kohandam isek s tu leb esit ada h i ljema lt
30.04.2020 Tartu vallavalitsuse
sotsiaalosakonnale e-posti aadressil
anne-mai.ott@tartuvald.ee (digitaalselt allkirjastatuna) või postiaadressil
Haava tn 6, Kõrveküla alevik, Tartu
vald märgusõnaga „Elusaseme kohandamise toetus“.
Samuti võtavad taotlusi vastu elukohajärgsed Tartu vallavalitsuse teeninduspunktid Laevas, Tabiveres ja
Piirissaarel.
L i s a i n fo: s ot si a a lt ö ösp et si a l i st
Anne-Mai Ott, tel. 5196 7738.

Algatatud ja kehtestatud
detailplaneeringutest
Egle Nõmmoja, vallaarhitekt
T a r t u Va l l a v a l i t s u s a l g a t a s
16.01.2020 korraldusega nr 34
Kõrveküla alevikus asuvate Liiva
tn 5 (kü 79401:001:0484) ja 5a (kü
79601:001:0820) maaüksuste detailplaneeringu.
Planeeringu algatamise eesmärgiks on kaaluda planeeritavate Liiva
tn 5 ja 5a maaüksuste põhjal kuni kolme elamumaa krundi moodustamist

ja kruntidele ehitusõiguse määramist
ridaelamute ja abihoonete ehitamiseks. Planeeritud ridaelamutele ligipääs on kavandatud olemasolevalt
Pärna tänavalt. Planeeringuga lahendatakse ka üldkasutatavad puhkeala,
haljastus (sh tänavahaljastus), heakord, juurdepääsuteed, parkimiskorraldus ja tehnovõrkudega varustamine. Planeeringuala suurus on ca 1, 3
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ha. Planeeringu algatamise eesmärgid on kooskõlas kehtiva Tartu valla
üldplaneeringuga.
Täpsem info planeeringu kohta
http://gis.tartuvald.ee/dokumendid/
Detailplaneeringud/DP_2020_01/
T a r t u Va l l a v a l i t s u s a l g a t a s
16.01.2020 korraldusega nr 35 Vahi
alevikus asuva Killustiku põik 1 (kü
79401:006:1580) maaüksuse detailplaneeringu.
Planeeringu algatamise eesmärgiks on määrata ehitusõigus Killustiku põik 1 maaüksusel oleva ärifunktsiooniga hoone laiendamiseks. Samuti
jagatakse välja Killustiku põik 1 maaüksuse Vahi tänava poolsest osast
transpordimaa krunt jalgtee rajamiseks. Planeeringuga lahendatakse ka
planeeringuala haljastus (sh tänavahaljastus), heakord, juurdepääsuteed,
parkimiskorraldus ja tehnovõrkudega
varustamine. Planeeringuala suurus
on ca 1,26 ha.
Antud planeeringuga muudetakse
alal kehtivat detailplaneeringut (Tartu Vallavalitsuse 12.10.2016 korraldusega nr 509 kehtestatud Vahi alevikus
asuva Killustiku põik 1 maaüksuse detailplaneering). Peale käesoleva planeeringu kehtestamist muutub nimetatud detailplaneering kogu ulatuses
kehtetuks. Planeeringu algatamise
eesmärgid on kooskõlas kehtiva Tartu
valla üldplaneeringuga.
Täpsem info planeeringu kohta
http://gis.tartuvald.ee/dokumendid/
Detailplaneeringud/DP_2020_02/
Tartu Vallavalitsus algatas 27.02.2020
korraldusega nr 193 Soitsjärve külas
asuva Kaasiku maaüksuse (kü tunnus
79402:001:0469) osaala detailplaneeringu ja kinnitas lähteülesande ning
jättis algatamata keskkonnamõju
strateegilise hindamise.
Planeeringu algatamise eesmärgiks on kaaluda Kaasiku maaüksusele
(kü tunnus 79402:001:0469) ehitusõiguse määramist kuivati ja teenindava
abihoone projekteerimiseks ja ehitamiseks ning vajadust Kaasiku maaüksusest ehitusõigusega krundi eraldamiseks. Planeeringu eesmärkidest
lähtuvalt lahendatakse liikluskorraldus, haljastus, heakord ja hoone tehnovõrkudega varustamine. Planeeringuala suurus on ca 6 ha. Planeeringu
algatamise eesmärgid on kooskõlas
kehtiva Tartu valla üldplaneeringuga.
Täpsem info planeeringu kohta:
http://gis.tartuvald.ee/dokumendid/
Detailplaneeringud/DP_2020_03/
Tar tu Vallavalitsus kehtestas
20.02.2020 korraldusega nr 163
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Planeeritava ala skeem - Kõrveküla alevikus asuvate Liiva tn 5 ja 5a maaüksuste
detailplaneering (Alusjoonis: Maa-ameti geoportaal)

Planeeritava ala skeem - Vahi alevikus asuva Killustiku põik 1 maaüksuse
detailplaneering (Alusjoonis: Maa-ameti geoportaal)

Planeeritava ala skeem - Soitsjärve külas asuva Kaasiku maaüksuse osaala
detailplaneering (Alusjoonis: Maa-ameti geoportaal)

Tammistu külas asuva Tammistu
mõisa maa-ala detailplaneeringu.
Planeeringu suurus on ca 7,8 ha.
Planeeringualasse jäävatest maaüksustest on moodustatud kaks krunti. Ühele krundile määratud ehitusõiguse järgi on lubatud krundile rajada
kaks kuni 10 m kõrgust hoonet ning
hoonete suurim lubatud ehitisealune
pind krundil on 1200 m². Teisele planeeritud krundile määratud ehitusõiguse järgi on lubatud krundile rajada
neli kuni 10 m kõrgust hoonet ning

krundi suurim lubatud ehitisealune
pind on 1800 m². Mõlemale krundile on lubatud ehitada maksimaalselt
2-korruselised hooned. Planeeritud
kruntidele määratud ehitusõigused
annavad võimaluse majutushoone,
konverentsikeskus, mänguväljaku ja
ujula ehitamiseks, et luua kaasaegne
nõustamis- ja koolituskeskus puudega
lastele ja nende peredele.
Täpsem info planeeringu kohta:
http://gis.tartuvald.ee/dokumendid/
Detailplaneeringud/DP_2019_03/
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Tegutsemistahtest pakatav Karita Tilk
Tekst ja foto: Katrin Sisask
9. märtsil asus Tartu valla kultuuritööspetsialisti ametikohale Karita
Tilk (35). Kui ma esimest korda
Karitaga kohtun, tekib mul kohe
väga suur tahe midagi tegema
hakata. Mida täpselt, ma veel ei tea,
aga tema näoilmes oleks nagu ilma
ütlemata peidus sõnad: "Hakkame
pihta!"
Karita lõpetas Viljandi Kultuuriakadeemia 2008. aastal ja jätkas magistratuuriõpinguid Tartu Ülikoolis.
Ta on omandanud huvijuht-loovtegevuse õpetaja eriala.
Peale õpinguid töötas ta pikalt projektijuhina praeguses Sakala Keskuses, mis sel ajal kandis Viljandi kultuurimaja nimetust. Seal tegeles ta
palju noortega ja nendele suuantud
üritustega. Aga kuhjaga kogemusi on
ta omandanud ka linna, maakonna
ning rahvusvaheliste ürituste korraldamisega.
Vahepeal toimusid muudatused
elus, mil Karita tegi täieliku kannapöörde, tehes viimased 4 aastat tööd
toitlustuses Ränduri pubi juhiabina.
Aga hing ihkas ikka kultuuritööd ja

teistsuguseid väljakutseid. Nii oligi ta
väga rõõmus, kui nägi ajalehes kuulutust, et Tartu vald otsib kultuuritööspetsialisti.
Uues ametis soovib ta kõigepealt
tutvuda olude, inimeste ja võimalustega, mida Tartu vald endas peidab.
Vallaelanikele soovib ta edasi anda sõnumi, et kõik võivad tema poole alati
pöörduda, ükskõik kui hull idee neil
ka ei oleks. "Oma ideede ellu viimisel
peab olema julge. Kui kellegil on julgusest puudu või vajab ta abi, olen ma
olemas kogu oma jõu ja nõuga, et koos
leida sobivaid lahendusi. Tahan, et inimesed teaksid, et valla uks ei ole hirmuäratav, selle võib julgesti avada. Ma
tahan oma tööd teha nii et olen rahva
sees ja rahvaga koos," sõnab ta.
Veel nimetab ta end maaelu patrioodiks kellele sobib pigem vallas,
kui linnas toimetamine. "Elan Puhja
kandis, talus keset tühja välja. Meie
peres kasvab kaks last. Üks alustas
sügisel kooliteed ja teine harjub lasteaiaga. Minu juured on Põhja-Eestis
ja vahel nutan taga mereõhku, kuid
kuna mu lähedased on siin ja olen hea
kohanemisvõimega, on siin minu elu

ja olen selle üle õnnelik."
Kodus on tal ka loomad, kes kõik
on saanud oma nimed teleserja "Kättemaksukontor" järgi. Seda sellepärast, et poeg on seriaali suur austaja.
Kuna koer Lunal oli nimi juba ennem
perekonnaga liitumist, siis hiljem lisandusid kass Frida, kukk Tiit Marvel
ja kanad, kes on kõik nii sarnased, et
kannavad sama nime Häidi.

Hajaasustuse programmi saab taotlusi
esitada 17. aprillini
Tartu Vallavalitsus
Hajaasustuse programmi 2020. aasta taotlusvoor avanes 17. veebruaril.
Taotlusi saab esitada kuni 17. aprillini. Programmi eesmärk on tagada
hõreda asustusega maapiirkondades elavatele peredele head elutingimused ning aidata seeläbi kaasa
inimeste maal püsimisele.
Hajaasustuse programmi Tartu valla
kontaktisik on Endla Suvi. Taotlusi
saab esitada elektrooniliselt endla.
suvi@tartuvald.ee või paberkandjal
Tartu vallavalitsuse Tabivere teeninduspunkti (Tabivere alevik, Tuuliku tn 11). Infot saab küsida telefonil
5254948 või 7766 941. Endla Suvi vastuvõtuajad Tabiveres on kolmapäeval ja neljapäeval 8.00–16.30 ja reedel
8.00–12.00.

Toetatakse järgnevat:
1. majapidamises joogivee kättesaadavuse tagamist;
2. elamu heitvee nõuetekohast kanaliseerimist tagava süsteemi rajamist;
3. aastaringselt ligipääsetava juurdepääsutee rajamist;
4. leibkonna vajadustele vastava autonoomse elektrisüsteemi rajamist
(tingimusel, et majapidamine ei ole
liitunud elektrivõrguga).
Nõuetele vastavaid taotlusi hindab
vallavalitsuse moodustatud komisjon.
Nõuetele vastavaks tunnistatud taotlusi hinnatakse hindamisjuhendi
alusel, võttes arvesse järgmisi kriteeriume:
1. investeeringu vajalikkus ning tegevuste ja kulude põhjendatus;
2. kuni 18-aastaste (k.a) majapidami-

ses elavate isikute arv ning kohaliku
omavalitsuse eelistatud sihtrühmadesse kuuluvate majapidamises
elavate isikute arv;
3. taotletava toetuse suurus kasusaaja
kohta;
4. leibkonna jaoks laheneva kitsaskoha olulisus (lähtudes muuhulgas
kohaliku omavalitsuse programmist toetatavate valdkondade prioriteetsusest).
Taotluse vorm koos lisadega on Tartu valla veebilehel. Dokumentide juurde on ehitusspetsialist koostanud lisad 1 ja 2, milles on ära toodud nõuded
ehituse alustamiseks ja lõpetamiseks.
Rohkem infot kõige vajaliku kohta
leiab riigi tugiteenuste keskuse leheküljelt.
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Tartu rattaringlus laieneb
Tartu valda
Katrin Sisask
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Koidupargi mänguväljak ootab Sinu arvamust!

Koidupargi mänguväljak

Eelmisel aastal loodi Tartu linnas
rattaringlus, mis osutus ülipopulaarseks. Sel hooajal liitub teenusega
Tartu vald.
Selle tarbeks hangib Tartu Linnatransport laienemiseks vajaliku tehnika Tartusse rattaringluse rajanud
Kanada firmalt Bewegen Technologies
Inc. Tehnika ostu ja parklate ehitust
rahastab Tartu vald. Ostetakse kaks
rattaringluse infoposti, 40 rattadokki
ja 26 elektriratast. Esimesed rattaparklad Tartu vallas rajatakse Tila
küla ja Vahi aleviku piiril kerkiva Coopi
parklasse Kaupmehe tn 2a ja Kõrveküla Coopi juurde Vasula ja Pärna
tänava ristmikule. Tartu Linnatransport sõlmib Tartu vallaga rattaringluse
opereerimise lepingu.
Läbirää k im ised ratta r ing luse
laiendamiseks käivad ka Luunja ja
Kambja vallaga.

kohaliku omaalgatuse programmi taotlusi
võetakse vastu
1. aprillini

Pilt on illustratiivne

Hea Tila küla elanik

Ta r tumaa Omava l it sust e L i it
annab teada, et kohaliku omaalgatuse programmi taotlusi võetakse
vastu kuni 1. aprillini kell 16.30.
Taotlusi saab esitada kogukonna
arengu ning elukeskkonna ja kogukonnateenuste arendamise meetmesse.
Taotlusi võivad esitada avalikes huvides tegutsevad mittetulundusühingud ja sihtasutused.
Programmi taotlusvormid ja info
leiate Tartumaa Omavalitsuste Liidu
kodulehelt www.tartumaa.ee.
Taotlused esitada aadressile:
tol@tartumaa.ee.

Kallid lapsevanemad, küsige enne hääletamist
oma lapse arvamust!
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102. Eesti Vabariigi sünnipäev
Tartu vallas
Katrin Sisask
Eesti Vabariigi aastapäeva tähistamiseks sai Tartu vallas minna
kontserdile, võtta osa vabadussõja
mälestusmärkide juures toimunud
pärjapanemise traditsioonist, matkata, osaleda kiluvõileibade võistlusel ja imetleda käsitöönäitust.
Pidustused algasid 23. veebruari
õhtul kontserdiga Maarja-Magdaleena
rahvamajas. Kontserdil esinesid Boris
Lehtlaan ja Are Jaama.
24. veebruari hommikul kell 9 jätkusid pidustused Maarja-Magdaleenas, kus vabadussõja mälestusmärgi
juurde asetati pärg. Kõne pidasid Tartu vallavanem Jarno Laur ja Maarja-Magdaleena kirikuõpetaja Aivo
Prükk. Kohal olid Kaitseliidu Tartu
Maleva Põhja-Tartumaa üksikkompanii ja Maarja-Magdaleena Kaitseliidu
esindajad.
9.45 asetati pärg Äksi vabadussõja
mälestusmärgi juurde. Kõne pidasid
Äksi kirikuõpetaja Esa Luukkala ja
Tartu vallavanem Jarno Laur. Kohal
oli Kaitseliidu Tartu Maleva PõhjaTartumaa üksikkompanii.
Kell 10 kogunesid matkahuvilised
Kõrveküla lasteaia Päikeseratas parklasse. Ühiselt võeti juba kolmandat
korda ette matk ERMini ja tagasi.
Pärast matka koguneti lasteaias
Kõrveküla Maanaiste Seltsi Miina
ruumidesse uhkele pidusöögile. Meelt
lahutas folkduo Ülle Kool & Esta Ruusmann. Kella 12ks oli kohale kutsutud
žürii koosseisus Kaie Tõnne, Esta
Ruusmann, Airi Tuulemets ja Katrin
Sisask, sest valida tuli 2020. aasta parim kiluvõileib.
Võistlustulle asus 22 kiluvõileiba,
mille seast žürii liikmed valisid välja
esikolmiku. Kolmanda koha võitis töö
nr 15, mille autor oli Kaja Lätti, teisele
kohale jäi nr 10, autor kõigi üllatuseks
pisike tütarlaps Mia-Merily Mark,
ning kiluvõileib 2020 tiitli pälvis ja
esikohale tuli samuti noor tütarlaps
Elli Marie Leonurm.
Samal ajal, alates kella 12st, oodati valla elanikke Tabivere Muuseumisse, kus sai imetleda Koeru hooldekeskuse elanike käsitöö näitust ja
kontserdi andis Tabivere seenioransambel Laulusõbrad Artur Aunapi

Foto: Lille Loo
Pidustused algasid 23. veebruaril kontserdiga Maarja-Magdaleena rahvamajas

Foto: Katrin Sisask
Äksi vabadussõja mälestusmärgi juurde kogunenud inimesed 24. veebruari hommikul

Foto: Sirje Roosipuu
Matkalised teel Kõrveküla lasteaia Päikeseratas juurest ERMini

Foto: Katrin Sisask
Foto: Katrin Sisask
Võistlusele toodud kiluvõileivad

Kiluvõileib 2020 esikolmik vasakult:
I koht Elli Marie Leonurm koos vanaemaga.
II koht Mia-Merily Mark koos emaga. III koht Kaja Lätti.
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akordionimuusika saatel. Huvilistele
tegi ekskursiooni Andu Uus. Pakuti
hernesuppi, pirukat ja vastlakukleid.
Meeleolukale üritusele kogunes palju
rahvast.
Kell 13 said kõik koguneda Laeva
kultuurimajja kuulama Paul Neitsovi
ja Brigita Murutari kontserti. Sedasi
möödus Eesti Vabariigi 102. aastapäev
Tartu vallas.

Foto: Triinu Täpsi
Paul Neitsovi ja Brigita Murutari kontsert Laeva kultuurimajas

Foto: Katrin Põdra
Tabivere Muuseumisse kogunenud inimesed kontserti nautimas

Tartu vallavolikogu esimehe ja vallavanema
vastuvõtt Eesti Rahva Muuseumis
Tekst ja fotod: Katrin Sisask
28. veebruari õhtul kogunesid valla
elule ja arengule kaasa aitavad inimesed, valla töötajad ning volikogu
liikmed Eesti Rahva Muuseumisse
Tartu vallavolikogu esimehe Üllar
Loksi ja vallavanema Jarno Lauri
vastuvõtule.
Pidu algas Eesti hümni laulmisega
Andres Leima eestvedamisel. Kuna
2020 on kuulutatud digikultuuri aastaks, siis järgnes uudne ja üllatav Tartu
vallavolikogu esimehe Üllar Loksi
kõne. Nimelt vaadati kõnet ekraanilt,
samal ajal kui volikogu esimees ise
istus vaatajate seas. Kõne oli eelnevalt
salvestatud ja illustreeritud informatiivsete videotega objektidest, millest
kõnes räägiti.
Sellele ei jäänud alla ka Tartu vallavanema Jarno Lauri kõne, mis oli veelgi
üllatavam. Veidi pärast seda, kui vallavanem oli lavale läinud ja kõnega alustanud, sai ta rahulikult maha istuda

ja vaadata, kuidas kõnega jätkab tema
hologramm. Vastavalt teemadele, millest vallavanema hologramm kõneles,
muutusid ka riided tema seljas. Tegu
oli tõeliselt värskendavate ja uuenduslike viisidega, kuidas kõnet pidada ja
meeldejäävaks teha.
Vaadates tagasi möödunud aastale
tänati neid, kes on eriliselt oma panusega Tartu vallas silma jäänud. Kuna
lõppenud aasta oli kultuuriaasta, siis
said tunnustuseks tänukirja ja -meene
seitse valla kultuurielus silma paistnud inimest.
Mall Türk järjepideva töö eest Lähte
naiskoori eestvedamisel
Väljavõte vallavanema kõnest:
„Mall on Lähte naiskoori dirigent ja
seda juba peaaegu 20 aastat – nimelt
16. mail tähistab Lähte naiskoor oma
20. juubelit. Ta on üks lõputu positiivse
energiaga naine. Kooris laulmise kohta
ütleb Mall, et laulmises peitub vägi ja
kui nad koos laulavad, siis nad seda

väge ka jagavad. Mall on läbi ja lõhki
muusikahing. Ja mitte kunagi ei ütle
ta ei; kui ikka midagi on vaja korda
saata või ära teha, siis selle ta ka teoks
teeb.“
Liia Koorts hindamatu panuse eest
Tartu valla kultuuriellu
Väljavõte vallavanema kõnest:
„Tartu vallas ei ole vist peaaegu mitte
ühtegi sündmust, kus Liia ei ole kuidagi
kaasa löönud. Oma kollektiividega,
keda tänasel päeval on meie vallas
kolm, oma õpilastega nii Tabiverest,
Lähtelt kui ka Kõrvekülast või hoopis oma pere või sõpradega. Liias on
see eriline jaatav ellusuhtumine, mis
nakatab kõiki tema ümber olevaid inimesi. Lisaks kõigele sellele arendab
ta ka oma koduküla kogukonnaliikumist.“
Tiia Pärtelpoeg hindamatu panuse
eest Maarja-Magdaleena piirkonna
kultuuriellu
Väljavõte vallavanema kõnest:
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„Tiia on Maarja-Magdaleena rahvamaja
juhataja. Ta on Maarja-Magdaleena
kogukonnaliikumise üks eestvedajatest. Sel aastal ilmub Tiia kirjasulest
Maarja piirkonna inimeste meenutusi
sisaldav raamat. Selle ilmumise jaoks
on tema eelmise aasta öötundidest
kulunud päris mitmeid. Tiia on inimene, kes oma hea ja osava sõnaga
suudab saavutada just selle eesmärgi,
mille ta on endale seadnud. Ja need
peod seal Maarja-Magdaleenas…“
Kalev Kallas pikaajalise panuse eest
Väägvere Pasunakoori eestvedamisel
Väljavõte vallavanema kõnest:
„Kalev on pikaajaline Väägvere pasunakoori vanem. Kalev on koorivanemana olnud heatahtlik, süsteemne,
kohusetundlik ja järjepidev ning kannatanud välja orkestri kirju seltskonna
kapriisid! Mees, kes aitab õpetada
Tartu valla muusikalkoolis orkestrile
järelkasvu, olles seejuures üks laste
lemmikõpetajatest, rahulik ja tasakaalukas.“
Tiina Kivastik pikaajalise panuse
eest muusikaliste traditsioonide
hoidmisel
Väljavõte vallavanema kõnest:
„Tiina töötab Kõrveküla Põhikoolis
alates 2005. aasta sügisest, õpetab
muusikaõpetust ja juhatab kolme
koori. Ta tõi kooli tagasi suhtumise,
et nii muusikaõpetus kui ka koorilaul
ei ole naljatunnid, vaid sama tõsised
nagu põhiained. Pikkade muusikatraditsioonidega koolis on ta viinud heale

tasemele nii laste- kui mudilaskoori. Ta
on taasloonud poistekoori. Kõik koorid on laulupeokoorid. Aastaid on ta
koos kolleegidega korraldanud Miina
Härma sünniaastapäeval maakonna
laste- ja mudilaskooride võistulaulmist, mis toimus sellel aastal juba 13.
korda.“
Rannar Kerge panuse eest Tartu
valla turvalisusse
Juhan Juhaste panuse eest Tartu
valla turvalisusse
Tartu vallavanem Jarno Laur algatas
uue traditsiooni ja tunnustas valla
nimel meie kõigi turvalisusse panustavaid vabatahtlikke.
Väljavõte vallavanema kõnest:
„Sel aastal soovime tänukirja ja hinnalise kingitusega tänada kaht maakonna aktiivsemat abipolitseinikku.
Mõlemad mehed on alati valmis välja
tulema, kui politseis on abikäsi vaja,
seda ka väga lühikese ette teatamisega
tööülesannete puhul. Abipolitseinikena on mõlemad tunnustatavad alati
südamega töö juures, peavad vapralt
vastu ka pikad ning väsitavad tööpäevad ja säilitavad professionaalsuse ka
kõige pingelisemates olukordades.“
Kontserdi vahepausidel esines
võimsalt Trad.Attack! ja meelt lahutasid Olavi Ruitlase kokku pandud
sketšid, mida esitasid Viljar Ilves,
Janek Rand, Liia Koorts, Karoliine
Maria Pihlapuu, Helgi Säär, Eveli Lass
ja Kaido Põdersoo.

Kontserdi vahepausidel esines võimsalt Trad.Attack!

Olavi Ruitlase kokku pandud sketše esitasid Viljar Ilves, Janek Rand, Liia Koorts,
Karoliine Maria Pihlapuu, Helgi Säär, Eveli Lass ja Kaido Põdersoo

Õhina Õpitoas
valmistuti
Eesti Vabariigi
aastapäevaks
Katrin Sisask

Foto: Krista Käremaa
Suupistete koolitusel osalejad

Foto: Katrin Sisask
Valminud suupistelaevuke

16. veebruaril korraldas Kõrvekülas
tegutsev Õhina Õpituba toiduhuvilistele eelseisvat Vabariigi sünnipäeva silmas pidades teemakohaste
suupistete õpitoa.
Suupistete töötuba juhendas Signe
Aid, kes tegutseb Põlvas koduköögi
Päevalill perenaisena. Ta jagas palju
põhjalikke näpunäiteid ja ideid, kuidas maitsvaid suupisteid teha ja millega kaunistada. Töö käigus valmis
osalejatel kaks vaagnat meelepäraste
suupistetega, mille sai koju kaasa võtta.
Töötoa lõpus oli Õhina Õpitoa
perenaisel Krista Käremaal tore üllatus kõigile osalejatele - ta kinkis kõigile sõbrapäeva puhul enda ajatatud
tulbiõied.
Õhina Õpitoas toimub aastaringselt
erinevaid töötubasid. 9. aprillil saab
huviline minna aromaatse käsitööseebi õpituppa; 11. aprillil mõeldakse
kevadele aias ja toimub õunapuude
ja marjapõõsaste hoolduslõikuse õpituba; 19. aprillil toimub taas võileivatordi töötuba; 23. aprillil on tulemas
omapärane töötuba dikroidklaasist
ehted sulatustehnikas ja 1. mail on
õpitoas Airi Ojametsa ja Mait Paldra
kontsert, peale mida Airi jagab oma
reisimuljeid Indiast.
Lisaks on Õhina Õpitoas võimalus
pidada sünnipäevi koos loominguliste
tegevustega. Kõik on oodatud!
Jälgige Õhina Õpitoa toimetusi Facebookis või kodulehel: ohinaopituba.wordpress.com/
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Mehed Mandrilt sai 10-aastaseks
Liia Koorts, koorijuhendaja
7. veebruaril pidasid uhke ja meeleoluka kontserdiga Tabivere Rahvamajas oma 10. sünnipäeva Mehed
Mandrilt.
Tänaseks on Mehed Mandrilt muutunud armastatud esinejaks Tartu
vallas ja kaugemalgi Eesti paikades.
Ilmselt ei leidu kohta, kus nad Tartu
valla territooriumil ei oleks esinenud
või valla elanikku, kes neid ei oleks
esinemas kuulnud.
Mehed Mandrilt on moodustatud
Maarja-Magdaleena segakoori meeslauljatest. Paljud liikmed laulavad
täna mõlemas kollektiivis. Esimene
kokkusaamine toimus 2009. aasta
sügisel, mil koos laulma hakkasid
üheksa meest: Allar Laurend, Arvi
Kirikal, Rein Jõeveer, Marek Kangur,
Rauno Koorts, Enn Pärtelpoeg, Allar
Aardevälja, Tõnis Teppo ja Kalev Kurs.
Meesansamblit juhendas siis ja juhendab täna Liia Koorts. Juba 2010. aastal
esineti kontsertidega kohalikel pidudel. Kiiresti koguti tuntust ja hakati
esinema kaugemalgi. Sügisel liitus
meestega Erlend Kollom.
2011. aastal lahkus Allar Laurend,
kuid asemele tulid lühikeseks ajaks
Raul Uus ja Angel Laanesoo. Kevadel
osaleti Kuremaal vokaalansamblite
laulupäeval ja Põltsamaal I üleriigilisel vokaalansamblite konkursil, kus
tuldi esikohale ja võideti grand prix
ning rahaline auhind. Aasta lõpus esineti Tallinki Rootsi jõulukruiisil.
2013. aasta tõi kaasa palju väljasõite
esinemistele Mustvees, Palal, Luual,
Äksis, Kassinurmes, Jõgeval ja lähipiirkondades. Oma osa meesansambli esinemistesse andis klaverisaatja
Vladimir Karjalainen. Valmis esimene
video lauluga „Õnnesoovid“. Meesansamblist lahkus Rein Jõeveer, kuid
liitusid Andres Leima ja Maigo Täpsi.
2014. aastal pühenduti kevadel toimuvale meesansamblite laulupäevale
Roelas ja Ungari reisile koos Vanemuise Seltsi meesansambliga. Liitus Ragnar Suurmets.
2015. aastal valmis muusikal „Naine laevas“, millega on ringi reisitud
Eestimaa mandril ja saartel. Siinkohal tahame tänada Kalju Kaasikut ja
Miko Täpsit, kes on meid muusikalis
osatäitjana asendanud, kui mõni madrus ei ole saanud esinema tulla. Lisaks
olime oma nime otsingul. Siiani esinesime Maarja-Magdaleena meesansambli nime all, mis tihti tekitas ka
segadust. Arvati et oleme kiriku meesansambel, aga – oh üllatust – esinema
tulid väga lõbusad poisid. Kuulutasime välja avaliku konkursi, mille võitis
kohvik Tabbifer. Tänutäheks tegime

Foto: Katrin Sisask

kohvikus toreda kontserdi. Nii hakkasime kandma nime Mehed Mandrilt.
2016. aasta sügisel 18.10 moodustasime MTÜ Mehed Mandrilt. Meie ridadesse liitus Mart Mängli.
Hakkasime hoolega raha koguma,
et osta endale buss, sest mitme autoga pidev liikumine ei ole nii tore kui
üheskoos sõita. Tihti ka harjutame
bussis, kui sõidame esinema. Bussiraha kogutud ja… 2018. aastal sõitis Maigo Hollandisse bussile järele. Muidugi
oli vaja bussile ka logo peale saada, et
ikka vana sõiduk uhkeks muuta.
2019. aasta. Oleme suurt puudust
tundnud oma helitehnika ja -tehniku
järele, sest tihti on esinemised suurtel
lavadel ja väljas, kus laul kaigub kaugustesse ega kosta rahvani. Kogusime
jälle esinemistega raha ja abistava käe
andis ka Tartu vald. Ostsime endale
tehnika, kaheksa mikrofoni, kõlarid,
tahvelarvuti, hunniku juhtmeid jne.
Karl võttis enda kanda helitehnika
hankimise ja meie helindamise. Suur
aitäh sulle tõeliselt suure südame ja
pühendumusega meie heaks töötamise eest! Tehnikat oleme täiendamas,
lõppu pole veel nähagi. Pärast oma
juubelipidu ostsime kohe tehnikale
korralikud kastid ja ümbrised, et neid
mitte kilekottides tassida ja saime ka
kõlaritele jalad alla.
Siin väike graafik meie paari suvekuu esinemistest 2019. aastal: 10.05
Põlgaste raamatukogu, 25.05 Kastre
valla emadepäeva kontsert, 31.05 Taevaskoda, 1.06 Luua külapäev, 14.06
Tartu Ülikooli raamatukogu, 29.06
Kooraste külapäev. Muidugi ei jäta me
vahele ühtegi suvist saare külastust,
et tutvuda erinevate saarte kultuuriga, kuhu mehed saavad ka pere kaasa võtta. Sellel suvel sõidame 7.–8.08
Vilsandile, kus toimub kontsert koos
Jaan Tättega. 08–09.08 oleme Saaremaal Viikingite külas. Need suvised
väljasõidud liidavad meie toredaid peresid. See on tänuavaldus ka liikmete
naistele ja lastele selle eest, et issid ja
vanaisad veedavad tihti aega laulusõprade seltsis.
Kui minult küsitakse, kuidas sa küll
jõuad, siis vastan, et see on ju minu
kvaliteetaeg oma armsa venna, poe-

gade ja teiste imearmsate inimeste
seltsis. Kui valida, kas istuda kodus
televiisori seltsis või olla koos nende
meestega, siis ei näe ma isegi mitte
valikuvõimalust. Loomulikult laul ja
tore huumoririkas õhtu meesansambliga! Mu vanem poeg Maigo alustas
laulmist 30-aastaselt. Ta ütles kodus:
„Tahan ka laulma õppida. Mul on kodus kaks õpetajat. Ma peaks loll olema, kui ma seda ära ei kasuta.“ Alguses oli viisipidamisega natuke raskusi,
aga suur töö ja järjepidevus on teinud
temast väga tubli ja iseseisva ansambliliikme. See on ka julgustus neile, kes
laulda soovivad. Kunagi pole hilja.
Eks muidugi on ka raskusi proovide ja esinemistega. Kaks meest käivad
tööl Tabivere Päästeametis ja lisaks
veel Tartu kiirabis. Graafikud ja graafikud, mida vahetada niisama lihtsalt
ei saa. Suur aitäh Imre Tõekaljule, kes
on ulatanud abistava käe graafiku tegemisel, kui on varakult esinemised
teada. Paraku pole aegade ühildamine
ka alati võimalik.
Kümme aastat koos lauldud? Kuidas? Mehed ka veel? Tuleb seada pidevalt uusi sihte, mille poole me oma
sammud seame, selliselt me ka püsime. Sellel aastal soovime teha uue
video, mille maksumus on julgelt üle
1000 €, sellele lisaks veel autoritasud
ja lindistused. Tehnikast soovime kõrvamonitore, mille üks komplekt maksab 300 €. Meil neid vaja ju kaheksa.
Nii et pole rohkemat soovida. Jõudu
tööle, MEHED, laulurõõmu südamesse, vastutustunnet kollektiivi ja lagistavat naeru põue.

MEHED MANDRILT KOOSSEIS
Juhendaja: Liia Koorts
Helitehnik: Karl Kobin
Liikmed: Ragnar Suurmets,
Maigo Täpsi, Andres Leima,
Erlend Kollom, Marek Kangur,
Kalev Kurs, Rauno Koorts, Arvi
Kirikal.
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Tegus sõbrakuu Maarja-Magdaleena põhikoolis
Tekst ja foto: Kristiina Raja, huvijuht
Veebruarikuu oodatuim päev on
kahtlemata sõbrapäev. Maarja-Magdaleena põhikoolis toimub selle tähistamiseks traditsiooniliselt sõbrapäevapidu fotonurga, kirjakasti
ja kaasahaaravate playback-stiilis
etteastetega. Sõprus ja sõbralikkus olid fookuses paljudes teisteski
ühistes tegevustes.
Veebruari alguses tegi õpilasesindus kokkuvõtte koolisisesest KiVa
konkursist „Joonistan rõõmu!“. Konkursile esitati 40 kunstitööd, millest
10 parimat hakkavad kaunistama
kooli koridore. Lisaks anti välja kolm
eripreemiat kõige emotsionaalsemale
ja parema sõnumiga tööle.
Samal ajal, kui vanemate klasside
õpilased kogusid teavet edasiste õppimisvõimaluste kohta Intellektika

messil, käisid koolis külas lasteaia
Muumipere rühma lapsed. Näiteringi
õpilased esitasid neile etenduse „Timbu-Limbu ja lumemöldrid“.
Tihe sagimine käis sõbrapäeva eel
aulas. Iga klass tegi ettevalmistusi
oma tantsulise etteaste esitamiseks.
Sõbrapäevapidu korraldas 8. klass
ning seekordseks teemaks olid tüdrukute- ja poistebändid. Ansamblid,
mida jäljendamiseks valiti, olid väga
erinevad ning sellest tulenevalt oli
pidu justkui üks suur kontsert. Laval
sai näha nii ansambleid Naised Köögis
kui Mehed Mandrilt, aga ka 5Miinust
ja O-Zone. Meeldejääv esitus oli kindlasti 2. klassi Rammstein, kus lisaks
ehedatele kostüümidele olid laval ka
värvimuusika ja tossumasin.
Sõbrapäevale kohaselt oli koolis
üles seatud postkast, mille abil sai

Sõbrapäevapeol astusid lavale mitmed
kõigile tuntud ansamblid

sõpradele toredaid kaarte ja kirjakesi
edastada.
Meie õpilaste hea sõber on noortekeskuses toimetav Anne-Liis. Alati on
ta lahkelt nõus osalema õpilastega väljasõitudel ning juba mitmendat aastat
on tema korraldada sõbrapäevapeole
eelnev pildistamine teemakohases fotonurgas. Head sõbrad ja toimiv koostöö teevad meele rõõmsaks!

LASTEAED

Väikeste printsesside ball „Sõber raamat”
Merle Raiküla, Laeva lasteaia direktor

Liina Miidla ja Margit Kaarna, Kõrveküla lasteaia
Päikeseratas Mesimummide rühma õpetajad

Foto: Kristel Huum

5. veebruari hommikul oli lasteaed täis saginat ja
ootusärevust, sest õhtul pidi toimuma kauaoodatud ööpidu – väikeste printsesside ball.
Lapsed osalesid kuninglikul joonistusvõistlusel. Õhtul
pandi kuldkroonid pähe, ilusad riided selga ja pidu võis
alata. Kõigepealt esitati taani muinasjutu põhjal lavastatud
etendus „Rumala poisi suur õnn“. Siis kuulutas kuningas
balli avatuks. Avatantsuks tantsisid 6–7-aastased lapsed
valssi, populaarseks kujunes laulumäng „Okasroosike“.
Toimus fotosessioon, kus printsid ja printsessid said end
jäädvustada. Pidulikul õhtueinel maiustati omavalmistatud küpsisetordi ja puuviljadega. Printsidele korraldati
jõu- ja osavusvõistlusi, printsessid said kätt harjutada
lõnga kerides. Populaarne oli hobusega aja peale ratsutamine. Pärast hilist õhtusööki toimus disko, kuhu saabus
hea nõid, kes jagas üllatuskingitusi ballist osavõtjatele.
Väsinud peokülalised vaatasid „Lumivalgekese“ unefilmi,
pesid hambad ja uinusid oma pehmetes voodites. Suured
kuningannad aga jäid printside ja printsesside und valvama ning toredat pidu meenutama.

Foto: Liina Miidla ja Margit Kaarna

Sõbranädala raames toimus veebruari keskel Kõrveküla lasteaias Päikeseratas raamatulaat „Sõber raamat”.
Sellele eelnes raamatute kogumine, mille juures olid
abiks pered, õpetajad ja Tartu Linnaraamatukogu.
Raamatuid kogunes kokku 455. Laadal sai iga laps endale
uue ja meelepärase raamatu valida. Ülejäänud raamatud
läksid rühmade vahel jagamisele. Täname kõiki emasid ja
isasid, kes kodudes koos lastega oma raamaturiiulid üle
vaatasid ja olid nõus osadest raamatutest loobuma, et sõpru
rõõmustada. Suur aitäh ka Tartu Linnaraamatukogule ja
meie lasteaia õpetajatele. Lõbus sõbranädal lõppes sõbrareedel tantsuhommikuga „Tantsud sõbraga”.
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Tartu vald, 36. Eesti omavalitsuste
talimängude üldvõitja
Toomas Rosenberg, võistkonna esindaja

Foto: Külli Leola

Foto: Toomas Rosenberg

I koht Tartu valla 3 x 2 km teatesuusatamise naiskond

Tartu valla võidukas naiskond korvpallis

36. Eesti omavalitsuse talimängud
toimusid 29. veebruarist 1. märtsini
Viru-Nigula vallas, Rakveres, Haljalas ja Otepääl.
Kokku ligi 1400 sportlast võistles
murdmaasuusatamises, mäesuusatamises (mäesuusk ja lumelaud),
naiste korvpallis, meeste korvpallis, lauatennises, males, kabes, ujumises ja juhtide võistluses. Võistkondlikku arvestust peeti suurte,
üle 8000 elanikuga ja väikeste, alla
8000 elanikuga valdade ning linnade vahel, kus läksid arvesse murdmaasuusata m ise ja v iie pa rema
spordiala punktid.
Tartu vald osales kõikidel kavas
olnud spordialadel ning võitis suurte
valdade arvestuses esikoha 285 punktiga. Teise koha saavutas Rae vald 275
ja kolmanda koha Saue vald 239 punktiga. Väikestest valdadest oli parim
Kiili vald 229 ja linnadest Rakvere
228 punktiga. Võistkondliku esikoha
taganud spordialadest võideti esikoht
mäesuusatamises, males ja naiste
korvpallis, teine koht murdmaasuusatamises ja lauatennises ning kuuenda koht kabes.
Mäesuusatamises võistkondliku
esikoha võitnud Tartu valla võistkond
edestas Rae ning Luunja valda ning
võitis individuaalselt kokku kolm
kuld- , kolm hõbe- ja kaks pronksmedalit. Kuldmedali võitsid mäesuusatamises Anna Liisa Kärson naiste ning
Kaarel Grünberg meeste võistlusklassis ning lumelauas Kaarel Vihermäe
meeste võistlusklassis. Hõbemedali
võitsid mäesuusatamises Erik-Marten Zernant M16 ja Andres Sisask M40

võistlusklassis ning lumelauas Martin Bachmann meeste võistlusklassis.
Pronksmedali võitsid lumelauas Stiina Mitt naiste ja Jorma Võik meeste
võistlusklassis.
Kuldmedal võideti ka males, kus
edestati Vinni ja Lüganuse valla võistkondi. Tartu valla võidukas võistkonnas mängisid Tauno Metsalu, Pavel
Vorobjov, Karmen Viikmaa, Karl-Mattias Kokk ja Adeliis Karro. Kahel päeval võistles kokku 21 viieliikmelist
võistkonda.
Tartu valla korvpallinaiskond võitis
esimesel võistluspäeval Haljala spordihoones toimunud alagrupiturniiril
kõik neli vastast ning alistas ka teisel
võistluspäeval Kunda spordikeskuses
toimunud esikohamängus Keila linna
naiskonna tulemusega 71:25 ning tuli
ülekaalukalt 36. Eestimaa talimängude võitjaks. Kolmanda koha saavutas
Rapla valla naiskond. Tartu valla naiskonnas mängisid Piret Kaljagin, Sheila Kodanik, Karin-Liis Haljaste, Mirjam Nikolai, Laina Mesila-Kaarmann,
Sandra Reinvald, Eleriin Vaino, Kadi
Kals, Liina Vähi, Kadri Uiga, Anna
Gret Asi ja Doris Park ning treener
Helbe Erkma.
Talimängude põhialal murdmaasuusatamises osales hoolimata lumevaesest talvest 325 suusatajat. Teatesuusatamises sai tulemuse kirja 25
nais- ja 27 meeskonda. 10 parema individuaaldistantsi ja kahe parema teatevõistkonna kohapunktide liitmise tulemusel oli võidukas Järva vald. Tartu
vald kogus Valga vallaga võrdse arvu
punkte. Otsustavaks sai parem koht
teatesuusatamises, mis tagas meile
võistkondliku teise koha. Esikoht või-

deti naiste 3 x 2 km teatesuusatamises
koosseisus Kätlin Kukk, Heleri Kivil
ja Gerda Kivil. Meie teine võistkond
koosseisus Teele Lill, Laura Tamm ja
Tuuli Lill saavutas 19. koha. Meeste
I võistkond koosseisus Jürgen Kukk,
Ralf Kivil ja Arvi Anton saavutas neljanda koha ja II võistkond koosseisus Tõnis Edela, Allar Kivil ja Andres
Rõõm 11. koha. Individuaaldistantsidel võideti murdmaasuusatamises
neli hõbemedalit ja üks pronksmedal.
Neli hõbemedalit võideti Kivilite perre: Gerda N16, Ralf M16, Heleri N35 ja
Allar M40 vanuseklassis. Pronksmedali võitis Kätlin Kukk N18 vanuseklassis.
Lauatennise 23 viieliikmelist võistkonda mängisid Aseri Vabaajakeskuses, kus Tartu valla võistkond võitis
Viljandi linna järel ja Põhja-Pärnumaa
võistkonda edestades hõbemedali.
Võistkonnas mängisid Erlend Kesa,
Andres Hõrak, Reet Juurik, Ilja Kulak
ja Arabella Amelia Lepik.
Talimängude kabevõistlustel saavutas Tartu valla võistkond 24 võistkonna osalusega turniiril kuuenda
koha. Tartu valla võistkonnas mängisid Jüri Lätt, Algo Laidvee, Anita
Seppa, Keir-Cristian Sugul ja Karmen
Terras. Kolm esikohta saavutasid
Saue, Jõgeva ja Rae vald.
Juhtide võistlusel, mis koosnes
kolmest alast (robootika, sisenutiorienteerumine ja taekwondo), võitis
Tarmo Raudsepp valdade arvestuses
hõbemedali.
Tartu vald osales veel ka meeste
korvpallis ja ujumises. Meeste korvpallis saavutati 31 võistkonna hulgas
17.–22. koht ning ujumises 17. koht.
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Tartu Valla Spordikooli treener Iivi Kaljuvee
pälvis tunnustuse
6. veebruaril toimus Tallinnas Õpetajate Majas 2019. aasta parimate
seeniorisportlaste autasustamine.

niorsportlane korvpallis. Iivi saavutas
tiitli eduka esinemise eest korvpalli
EM-võistlustel.

Autasud spordialade parimatele
ning medalivõitjatele andsid üle
Eesti Olümpiakomitee president
Urmas Sõõrumaa ja asepresident
Tõnu Tõniste.
Tunnustuse pälvis ka Tartu valla
spordikooli korvpallitreener Iivi
Kaljuvee, kes oli Eesti parim nais-see-

Iivi medalid seeniormängudelt
OM 1 kuldmedal ja 2 hõbemedalit
MM 2 kuld-, kaks hõbe- ja 3 pronksmedalit
EM 2 kuldmedalit ja 1 hõbemedal
Iivit õnnitlevad Tartu vallavalitsus ja
spordikool!

Foto: Eesti Seeniorispordi ja
Spordiveteranide Liit
Iivi Kaljuvee tunnustust vastu võtmas

KESKKOND

Alusta liigiti jäätmete kogumisega
juba täna
Pakendikoti teenus Tartu vallas
Katrin Sisask koostöös Tartu valla keskkonnaspetsialisti Kadi Kukega
Selles numbris ja järgmistes Kuukirjades peatume jäätmete liigiti
kogumise teemadel. Räägime, kuidas ja miks jäätmeid liigiti koguda,
ning millised võimalused on selleks
Tartu valla elanikel. Anname lugejale võimalikult palju infot, et prügisorteerimisega alustamine oleks
selge ja lihtne. Seekord peatume
pikemalt pakendikoti teemal.
Kui teil on küsimusi või probleeme,
võite saata need toimetusele ja järgmises Kuukirjas anname koos Tartu valla
keskkonnaspetsialisti Kadi Kukega
vastused. Nii on teie küsimustest ehk
abi ka teistel.
Keskkonnaministeeriumi sõnul
sorteeritakse Eestis vaid 28,1%
olmejäätmetest. See tähendab, et
väga suur protsent inimestest reostab igapäevaselt loodust, ilma ise
seda tajumata. Kõik sorteerimata
prügi muutub olmeprügiks, mis
tekitab kõige rohkem kasvuhoonegaase. Prügi sorteerides on võimalik teha keskkonnale suur teene,

sest suur osa prügist on taaskasutatav. Selleks, et prügi jõuaks taaskasutusse ja ringlusse on vaja seda
liigiti koguda. Prügi taaskasutusse
suunamisega saab kokku hoida vett,
elektrit jt ressursse.
Üks kergemaid ja odavamaid viise
olmeprügi eraldamiseks taaskasutatavast on pakendikoti teenus. See
on tasuta ja mugav – pead ainult õigel
päeval koti koduväravas oleva prügikonteineri kõrvale asetama.
Tartu vald liitus pakendikoti teenusega 2018. aasta sügisel. Täna saavad seda teenust kasutada kõik Vahi,
Tabivere, Äksi, Kõrveküla ja Lähte alevike ning Tila küla eramajad. Eespool
nimetatud piirkondade kortermajad
saavad kasutada pakendikonteineri
teenust. Konteineri rent on tasuline,
kuid tühjendus tasuta. Selleks, et teenusega liituda, tuleb minna Tootjavastutusorganisatsioon OÜ kodulehele,
kust leiab ka kogu vajamineva info ja
juhised (https://www.tvo.ee/elanikele/eramajale, https://www.tvo.ee/elanikele/kortermajale).

Tartu valla kodulehel asuvast geoportaali rakendusest
näed, kus asub sinule lähim
sorteerimist võimaldav konteiner. Infot saab ka aadressilt
kuhuviia.ee.
Sellele järgnevalt saadetakse paari
päeva jooksul sinu e-postile allkirjastamiseks leping. Kui digiallkirja andmine on sulle võõras või sul puudub
Internet või arvuti, siis mine abi saamiseks lähimasse raamatukokku või
palu abi naabrilt/sugulaselt/lapselt.
Peagi saadetakse eramaja omanikule tasuta postkasti esimene kollane
kott koos juhistega, kuidas prügi sorteerida. Pakendikott viiakse ära kord
kuus 28-päevase intervalli tagant.
Graafik saadetakse e-postile. Iga ära
antud koti asemele pannakse uus tühi
(tavaliselt postkasti). Kui sul on vaja
rohkem kui üht kollast kotti, siis võid
prügiautojuhilt paluda lisakotti või
anda oma soovist teada lepingus näidatud kontaktil.

KESKKOND
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Foto: Katrin Sisask
Pakendid ootamas pakendikotti panemist

Mida panna pakendikotti?
Kõik pakendid peavad olema tühjad, puhtad ja vajaduse korral loputatud. Pakendeid ei pea pesema seebiga,
piisab kergest loputamisest puhta
veega nii, et pakend ei määriks teisi
kotis olevaid pakendeid. Pakendid
peavad olema kuivad. Et kotti mahuks
rohkem, pressi pakendid eelnevalt
kokku.
Mis juhtub pakendikotis oleva
prügiga edasi?
Pakendid läbivad täiendava sorteerimise, et liigitada need materjali
järgi 90 erinevasse liiki. Edasi lähevad sorteeritud pakendid pakkimisse,
kust need eksporditakse Rootsi, Saksamaale, Hiina ja paljudesse teistesse
riikidesse, kus pakendid purustatakse,
veel kord pestakse ja muudetakse
uuesti tooraineks.
Näiteks valmivad plastpudelitest
erinevaid spordirõivaid, veinipudelitest uuesti pudelid ja klaasvill,
alumiiniumpurkidest autod, jogurtitopsidest stepslid, patareidest päikesekreemid jne.

MINU KOGEMUS PAKENDIKOTI
KASUTAMISEL

Kuna raske on mõelda kaugematele
eesmärkidele ja kergem ikka vana harjumuse kohaselt kõik prügi kokku ühte
konteinerisse panna, siis mugavusest
ja laiskusest tingituna ei sorteerinud
ka mina veel aasta tagasi oma prügi.
Ainus, mille eraldasin, oli biolagunev
prügi ja see läks kompostrisse.
Kui ühel päeval mu algklassides
käiv laps koju tuli ja küsis: „Emme,
miks meie prügi ei sorteeri?“ jäin vastuse võlgu, sest kuidas sa ütled lapsele,
et ma ei tea, kuidas seda teha? Eks ma
ikka olin eelnevalt kuulnud pakendikotist ja teadnud, et prügi võib sorteerida mitmesse prügikasti, mida tühjendada erinevatesse konteineritesse.
Aga mida ma ei teadnud, oli see, et ka
eramajade elanikel on võimalik endale
prügisorteerimiseks eraldi konteinerid muretseda.
Lisaks pakendikotile võid olmeprü-

gikonteineri kõrvale paigutada ka näiteks vanapaberi- ja biojäätmete konteinerid. Tõsi, sellised võimalused on
hetkel küll vaid endise Tartu valla territooriumil, kuid uuel hankeperioodil
(Tabivere piirkonnas 2021 lõpp ja Laeva
piirkonnas 2022 lõpp) tekivad sellised
võimalused ka teistes piirkondades.
Kuna neid teisi jäätmeid aga
tekib meil suhteliselt vähe, ei ole ma
seda teenust kasutanud. See on ka
tasuline. Tegelikult on nii, et pärast
pakendikoti kasutama hakkamist mul
eriti muud prügi enam ei tekigi. Klaas
läheb nii ehk naa taaraautomaati
ja ilma pandimärgiseta pudelid saab
panna pakendikotti. Ajalehed lähevad
kasutusse aias ja käsitöös, reklaamid
pakendikotti. Kodukontoris töötades
tekib ka printeripaberit ja väikeste
lastega joonistuspaberit. Need olen
eraldi pakendanud ja pannud samuti
pakendikotti.
Seega võin öelda, et pärast pakendikotiga liitumist on minu prügivedu
peaaegu et tasuta. Varem tühjendati
meil olmeprügikonteinerit kord nädalas. Kuu tagasi muutsin selle sageduse
üle nädala tühjendamiseks, aga peaks
vist lausa korra kuus tellima, sest kui
ma täna prügikasti vaatan, on see
tühi. Samas on kevad ja suvi tulemas
ning kuna sooja käes ei lõhna prügi
meeldivalt, siis hetkel ei ole ma kord
kuus tühjendamisele üle läinud.
Alguses kartsin, et kogu see sorteerimine on kallis ja ajamahukas. Selle
asemel aga mu väljaminekud hoopiski
vähenesid ja kokku saab hoida ka
aega. Iga päev ei pea enam prügikotti
välja viima ja pidevalt muretsema täis
oleva olmeprügikonteineri pärast.
Tänaseks on meie perel välja kujunenud süsteem, kuidas prügi sorteerida.
Esialgu võib segadusse ajavaid
küsimusi tekkida lademeis ja see on
arusaadav. Näiteks kuidas ma tean,
milline prügi on pakend? Kas ma
tohin pakendikotti panna joonistuspabereid? Need ju ei ole pakendid. Aga
osad pakendid on ka ju paberist, miks
need siis pakendikotti sobivad?
Nendest küsimustest ei tohiks lasta
end heidutada. Kuna meil on suur,
viieliikmeline pere, tekkis ka meil
palju küsimusi. Palju abi sain koos
kotiga kaasa tulnud juhend ist.
Alguses oli meie pakendisorteerimine lünklik. See tähendab seda, et
esimestel kuudel läksid pakendikotti, mis seisis köögi nurgas, vaid sõna
otseses mõttes pakendid. Näiteks tühjad saiakotid, müslipakid ja kuivainete
pakendid. Kõik sellised asjad, mida ei
pidanud eelnevalt pesema. Aega võttis

Pakendikoti teenus on kättesaadav
Vahi, Tabivere, Äksi, Kõrveküla ja
Lähte alevikes ning Tila külas.
ka teiste pereliikmete harjutamine
uue süsteemiga. Köögi nurgas aina
kõrguv kollane kott riivas silma. Nii
täituski pakendikott esimestel kuudel
vaid poolenisti.
Vaikselt aga juurdus harjumus ja
avastasin, et peaaegu kogu prügi ongi
pakend. Näiteks on märkamatult harjumuspäraseks muutunud piimapaki
veega üle loputamine pärast selle tühjaks saamist, kookospiima plekkpakendi asetamine nõudepesumasinasse
jne. See kõik tuleb nii iseenesest, et
teisiti ei kujuta enam ettegi. Ka lastele
ei tule enam meelde tuletada, et see
või teine on pakend ja olmeprügisse ei
käi. Ja kui vahel lähebki mõni pakend
ka olmeprügikasti, no mis siis ikka.
Enamik prügi saab siiski sorteeritud
ja sellest on suur kasu. Olen lähtunud põhimõttest, et kui ma pole kindel, kas tegu on pakendiga, läheb see
olmeprügisse.
Kollane kottki ei kõrgu enam kööginurgas. Ühte köögikappi sai asetatud pappkarp, kuhu mahuvad
umbes nädala pakendid. Nii saavad
pestud pakendid enne kollasesse kotti
minekut kuivada. Seda karpi tühjendan täissaamisel kollasesse kotti, mis
asub garaažis. Et kott rohkem mahutaks, surun piimapakid jt mahulised
pakendid enne sinna panemist kokku.
Kui kott saab täis, asetan selle juba
õue, aga varjualuse alla, sest kogutavad pakendid ei tohi olla märjad.
Telefoni ja seinal olevasse kalendrisse
on märgitud päevad, millal pakendikotte ära viiakse. Ainus asi, mida
meeles pidada, ongi see kuupäev. Täis
saama hakkav pakendikott tuletab
seda sulle ka ise meelde. Samuti saadab vedaja meeldetuletuseks e-kirja,
et sa kuupäeva ei unustaks. Kui sind
sel kuupäeval kodus ei ole, saab teatades ajutiselt pakendikoti teenusest ka
loobuda.

Foto: Katrin Sisask
Pakendikotid ootamas ära viimist
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Piirkonnapolitseinik: oled sa kõik endast oleneva
oma vara kaitseks juba teinud –vargad teatavasti
võimalust maha ei maga?!
Teie piirkonnapolitseinikud Kadri Kroonberg ja Kadri Ala

Fakt, et enamus vargusi eramutest
pannakse toime ilma suurema ette
planeerimiseta, kiiresti ja võimaluse
tekkides, ei tule ilmselt kellelegi
üllatusena. Seega ei tohi kunagi kaotada valvsust ning aeg-ajalt tasuks
endalt üle küsida, kas on tehtud
ikka kõik, et vargale teie eluruumidesse tungimine tunduks ebaatraktiivne ning keerukas.
Hekikäärid teravaks
Seegi pole ilmselt uus teadmine, et
varas tahab tegutseda märkamatult,
kiiresti ning enesega kaasa viia seda,
mis kergesti kättesaadav on. Seepärast on soovitav igal majaomanikul
oma aed kujundada nii, et kõrged
hekid, puud ja põõsad ei annaks halbade kavatsustega isikule võimalust
varjatult tegutseda.
Kuritegude ennetamine läbi keskkonna kujundamisegi räägib, et
majaomanikel tuleks oma puud ära
pügada maapinnast vähemalt 2,5
meetri kõrguseni ning põõsadki ei
tohiks olla kõrgemad kui umbes meeter maapinnast. Nende põhimõtete
järgmine tagab hea nähtavuse ning
vähendab kurjategijatel enese kõrvaliste pilkude eest varjamise võimalust. Endale turvalise elukeskkonna
loomine peitub suuresti detailides,
läbimõeldud tegutsemises, hoiakutes
ja koostöös.
Hädaolukorras on määrav info
liikumise kiirus
Ühel päeval märkab mööda tänavat liikuv juhuslik möödakäija, et kahekorruselise suure maja juures toimetab keegi kahtlane isik. Ta haarab

telefoni ja valib häirekeskuse numbri.
Paraku ei saa ta ärevas situatsioonis
kiirelt öelda sündmuspaiga täpset
aadressi. Tänavanimi on möödujale
küll teada, ent maja number puudub
sootuks. Ja see aeg, mil mööduja peab
häirekeskuse töötajale kirjeldama
sündmuspaika ja maja väljanägemist,
on varga jaoks kulla hinnaga. Mida
kauem võtab aadressi fikseerimine,
seda suurem on võimalus, et kahtlase
teguviisiga inimene jõuab oma töö
lõpule viidud enne kui politsei välja
jõuab sõita, sest lihtsalt puudub teadmine, millise maja juures kahtlast
tegevust märgati. Seega vaadake üle
oma maja, kortermaja või korter ja
veenduge, et välisseina või ukse külge
on kinnitatud selgesti loetav ning
möödujatele nähtav number.
Vargad läbi seinte ei kõnni
Soovitud elamisse sisenemiseks on
vargal väga mugav sinna pääseda klassikalisse kohta peidetud varuvõtmete
abil, eksole ju?! Seega ei ole sobilikud
paigad varuvõtme peitmiseks uksemati alune, lillepott, vihmaveerenn
või postkast. Kui üldse on tarvis mingil põhjusel see varuvõti kuhugi jätta,
siis tuleb omanikul olla kaval ning loominguline. Kui aga ühel päeval sealt
kavalast kohast see võti on jalutama
läinud või on võtmekimp kuskil taskust või kotist välja pudenenud, tuleks
esimesel võimalusel ukselukud üldse
välja vahetada.
Vargaid ahvatlevad ka tuulutusasendisse või suisa lahti unustatud
uksed ja aknad. Seega tuleb kodust
lahkudes alati läbi mõelda ning üle
vaadata, kas kõik võimalikud sissepääsud said korralikult kinni pandud.
Niisamuti peavad korraliku tabaga
lukustatud olema ka kõrvalhoonete
ja varjualuste uksed ning aknad. Ja
seda ka siis, kui ise kodus olete. Oma
vara kaitsmise seisukohast on oluline
seegi, kui aiaomanikud panevad kõrvalise silma alt ööseks ning kodust
eemal veedetud ajaks ära kõik kergesti
minema tassitavad esemed, alustades
muruniidukitest ning lõpetades õuemööbliga.
Teinekord on väga tõhusaks vara
kaitsmiseks ka visuaalne territoo-

riumi jaotamine. Füüsiline aed kui
selline, näitab konkreetselt ära territooriumi, kuhu võõras oodatud ei ole.
Korralikult ehitatud aia kasuks räägib
ka see, et sinna siis saab jooksma lasta
koera, kes teatavasti kurjade kavatsustega inimesed enamasti eemal
hoiavad.
Samavõrd hoolas ning tähelepanelik peab olema ka paljude korteritega
korrusmajas elades. Kui kortermaja
trepikojas ei ole näiteks fonolukku,
kaaluge koos teiste majaelanikega
selle paigaldamist. Ka kortermaja trepikojas oma vara hoides peab omanik
olema hoolas ning kasutama erinevaid
lukusüsteeme, et rattad, lapsevankrid
ja muu selline jalgu alla ei võtaks.
Elektroonilised lisasilmad on alati
abiks
Lisaks hoolsusele ning tähelepanelikkusele, on oma vara kaitsel
tõhusaks abiks ka elektroonilised lisasilmad. Turvakaamerad on alati oma
kindla koha peal ning jäädvustavad
valvatavas kohas nii päeval kui öösel
toimuvat. Seejuures on erakinnistule
paigutatud kaamerate salvestised
politseile tihti suureks abiks kuritegude kiiremale lahendamisele. Kaamerate paigaldamisel peab aga olema
teadlik, kuhu ja mida need vaatama
suunata. Kui ses vallas napib teadmisi,
siis lisainfot saab nii andmekaitse inspektsioonist kui ka erinevate turva
ettevõtete käest.
Topelt ei kärise
Ajal, mil pererahvas pikemalt
kodust eemal viibib, paluge kas naabritel või mõnel sõbral elamisel silma
peal hoida ning postkasti tühjendada.
Aeg-ajalt võiks hea abiline omapäi
jäetud majapidamist külastada, et
möödujatele üksi olev valdus silma ei
kriiskaks.
Elamurajoonides, kus mitmeid
majapidamisi, on heaks abivahendiks
ka naabrivalve sektori loomine. Ühelt
poolt aitab see luua tihedamaid sidemeid ja suhtlust naabritega ning teisalt teatavad sektoriga liitunud kogukonnad julgemini tähelepanekutest ja
korrarikkumistest, mille nad varasemalt ehk enda teada jätsid või sootuks

TURVALISUS
märkamata jäid.
Kuigi kogukonna tugi võib turvalisuse loomisel olla väga efektiivne,
ei tohiks üksi inimene vaid sellele
lootma jääda. Oma vara kaitsmiseks
tuleks alati vargast kaks sammu
nutikam olla. Nii on näiteks soovituslik oma koduse vara seerianumbrid
üles märkida, väärtuslikud esemed
üles pildistada või asjad suisa mikrotäppmärgistusega tähistada. Selliselt
saate politseinikele halvima juhtudes
olla suureks abiks, sest nende omanäoliste tegevuste kaudu on hiljem
asju kergem tuvastada ning omanikku
üles leida.
Tulime teie elektrikilpi kontrollima
Oma väärtuslike asjade kaitsmisel
tuleb meeles pidada sedagi, et varaste käekiri on väga erinev ning nad ei
tegutse ilmtingimata vaid pimedas ja
öösel. Mõned neist teevad eelnevalt
luuret ja võivad kasvõi päise päeva ajal
sattuda kellegi ukse taha ning end seal
ükskõik kellena tutvustada ning püüda
tuppa pääseda. Seepärast ei tohi valvsust kaotada ka päevasel ajal ning
pealtnäha korralike inimeste puhul.
Ebameeldivusi saab vältida:
• Uksele vastu minnes küsige alati,
kellega on tegemist
• Ärge avage ust koheselt vaid vaadake
läbi uksesilma või kasutage ukseketti
• Kui isik esitleb end politseinikuna
või soovib kontrollida gaasi- või
elektrimõõdiku näitu, paluge tal näidata oma töötõendit
• Loa ehtsust saate kontrol l ida
asjaomasesse firmasse helistades.
Sel momendil ärge kasutage töötõendile märgitud telefoninumbrit, vaid
otsige see firma kodulehelt
• Ärge laske end häirida, kui külastaja
väidab, et tal on väga kiire. Õige inimene
ei pane pahaks, kui peab teie helista-
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mise ajal veidi aega ukse taga ootama
• Rääkige ka lastele ning eakatele, et
nad ukse taha tulnud võõrastele isikutele ust üldse lahti ei teeks ning
kui olukord tundub imelik, helistaksid kohe lähedastele
• Kui teil on mingeidki kahtlusi inimese
kohta, kes teie ukse taga, ärge laske
teda sisse!
Kui halvim on siiski juhtunud:
• Helistage häirekskusesse (112) ning
rääkige, mis on juhtunud – mida kiiremini politsei sündmuskohale kutsuda, seda enam tõendeid sealt kätte
saadakse
• Püüdke säilitada sündmuskoht
politsei saabumiseni võimalikult
puutumatuna. Ärge liikuge sündmuskohal ringi ning ärge hakake
kohe tuba koristama - seal võib olla
jälgi, mis aitavad viia asja lahendamiseni. Selliseid jälgi ei pruugi te ise
märgata ning võite tahtmatult rikkuda
• Püüdke säilitada puutumatuna ka
elukoha ümbrus, sest ka maas või
koridoris võivad olla jäljed, mis on
uurijatele olulised
• Kui just peate midagi puudutama
(tõstma midagi maast üles, avama
uksi vm), siis tehke seda kinnastatud
käega, et mitte hävitada võimalikke
tõendeid
Turvaline elu ja turvalisus meie kodus
algab ennekõike ikka meist endist.
Olge palun hoolsad ning vaadake, kas
olete ise teinud kõik, et teie kodu oleks
teie kindlus ning kõrvaliste pilkude ja
pikkade näppude eest kaitstud. Olge
tähelepanelikud ja märgake ka naabreid ning nende juures toimuvat. Turvaline tervik koosneb väikestest hoolikalt lihvitud detailidest – pingutage
selle nimel, et tulemus oleks kvaliteetne ja kauakestev.

ÜÜR/OST
Soovin üürida või osta garaazi vedu
külas, võib pakkuda ka hooneid mida
saab antud otstarbel kasutada. Võib
pakkuda samuti Tartu valda jäävaid
garaaze. Info: 5897 7133.
MÜÜK
Värske ja suitsutatud kala. Kutseline
kalur Käreveres Ihamaakingul Andres
Põhjala. Tel.: 509 6511, andres@do.ee
TEENUSED
Viljapuude lõikus ning muud kujundus- ja hoolduslõikused. Murdumisohtlike puude võrade vähendus ja
sidumine. Sektsioonlangetus hoonete-rajatiste lähedal. Puude seisundi
hindamine. Arborist Martin Pau, tel.
503 9906, www.puidur.ee.
Viljapuude lõikus. Tel.: 5394 2369.
Ohtlike puude langetamine, puuja hekihooldus , vihmaveerennide
puhastus eraisikutele ja ettevõtetele.
Töötame ka nädalavahetustel, tasuta
nõustamine. Info: Korrastusraie OÜ,
tel.: 5364 5833, vahersander@gmail.com

Alates 5.03.2020 on Piirissaare

Alateskvaliteetset
5.03.2020 on
Piirissaare
raamatukogu
avatud!
Pakume
veoja kolimisraamatukogu
avatud!
teenust/vanamööbli utiliseerimine
ettevõtetele ja eraisikutele. Töötame
E-P, Alates
24/7, töö
kiire ja korralik. Info tel.:
5.03.2020 on Piirissaare
5897RAAMATUKOGU
7133, www.kolija24.ee.
ja INTERNETIPUNKTI
raamatukogu avatud!

LAHTIOLEKUAJAD
RAAMATUKOGU
ja INTERNETIPUNKTI
LAHTIOLEKUAJAD
Alates 5.03.2020
on Piirissaare
raamatukogu avatud!
RAAMATUKOGU ja INTERNETIPUNKTI
LAHTIOLEKUAJAD
TEISIPÄEV
9.00 – 14.00
TEISIPÄEV 9.00
NELJAPÄEV
9.00 –– 14.00
14-00
RAAMATUKOGU
ja
INTERNETIPUNKTI
9.00
– 14-00
VäljaspoolNELJAPÄEV
lahtiolekuaega
eelneval
kokkuleppel.
LAHTIOLEKUAJAD
Väljaspool lahtiolekuaega
eelneval
56680556 Ülle Lindjärvkokkuleppel.
56680556 Ülle
TEISIPÄEV
9.00Lindjärv
– 14.00
NELJAPÄEV
9.00 – 14-00
TERETULEMAST!
TERETULEMAST!
Väljaspool lahtiolekuaega
eelneval kokkuleppel.

NB! Vähemalt
29. märtsini
on suletud
TEISIPÄEV
9.00 – 14.00
56680556
Ülle Lindjärv
kõik Tartu
valla raamatukogud!
NELJAPÄEV 9.00 – 14-00

www.arbaminch.ee

Telli meilt
Ehitise audit, üügieelne audit, ehitise
korraline audit, kasutuse eelne audit,
poolelioleva ehitise audit,
mõõdistusprojekt

Väljaspool lahtiolekuaega eelneval kokkuleppel.
TERETULEMAST!
HEA TARTUMAA TURISMI- JA TOIDUASJALINE – TULE
ÕPPEREISILE !
56680556 Ülle Lindjärv

Millal? 6.-7. mai 2020

Kuhu? Kesk- ja Põhja-Eestisse

TERETULEMAST!

Esialgne programm:
Esimesel päeval külastame Järvamaad, sh Hindreku Turismitalu, Türi Elamusparki, Wile Alpaca Farmi,
Kirna mõisa, kus sööme ka lõunat.
Seejärel suundume Harjumaale – Siidrifarm, Virla külas, põikame läbi Kernu mõisast.
Ööbime Paekalda Puhkekeskuses ja tutvume järgmisel päeval Paekalda Veespordi- ja Puhkekeskuse
tegemistega, mis tõi ettevõtjale 2019.a. Harjumaa parima väikeettevõte tiitli !
Külastame Rummu karjääri aherainemäe puhkeala, kevadel taasavatavat Padise kloostrit
Põikame läbi Pakri tuletorni juurest ning seejärel Arvo Pärdi Keskusest.

• KASVAVA VÕSA OST • KÄNDUDE JUURIMINE
• VÕSASTUNUD MAA JA METSAMAA OST
• VÕSA LÕIKUS GOLJOTIINIGA
• RAADAMISTÖÖD
• info@arutehnika.ee • www.arutehnika.ee • tel 5626 4020

Hind osaleja kohta selgumisel, jääb vahemiku 75-100eur, sisaldab ka toitlustust, majutust.
NB! Kohtade arv on piiratud, palun kiirusta registreeruma!
Kontakt: Elo Mets, elo@arinouandla.ee, tel 511 3932

TEATED / REKLAAMID

19

Kutsume lugejaid osa võtma lugemise väljakutsest "Lugemine ühendab:
lugemissild Tartumaalt Põhjamaadesse", et juhtida tähelepanu
põhjamaade kirjandusele. Kümme kuud vältav lugemisüritus on
põhjamaade kirjandust tutvustav ja meelde tuletav ettevõtmine aga
eelkõige põnev teekond, mille jooksul on võimalik seigelda nii vanade
saagade karmis maailmas, nautida põhjamaade aegumatut klassikat,
lasta end haarata kirevatest muinaslugudest ja mütoloogiast, uudistada
uuemaid põhjamaiseid autoreid ning elada kaasa teravate
süžeepööretega kriminullidele. Ampluaa on lai ning lugemist leiab sellest
nimekirjast iga raamatusõber, osalema on oodatud nii lapsed kui
täiskasvanud! Lugeja, kes soovib väljakutsest osa võtta, saab endale
raamatukogust nostalgilise lugejakaardi, millele kirjutatakse kõik need
põhjamaised teosed, mille ta raamatukogust lugemiseks laenutanud on.
Eesmärgiks on täiendada oma lugemispagasit 50 põhjamaa autori
raamatuga (loomullikult võib ka rohkem!) ning ületada seeläbi sild
Tartumaalt Põhjamaadesse, pea kohal veiklemas virmalised, kõrvus
kajamas polaarrebase hüüd ning tagataskus mitu väärt raamatut, mis
selle teekonna võimalikuks teevad. Väljakutse saab alguse 2020. aasta
jaanuaris ning läheb lukku oktoobri viimasel päeval. 2020. aasta
novembris aset leidva põhjamaade kirjanduse nädala raames toimub
tublimate lugejate autasustamine ning kokkuvõtete tegemine
väljakutsest. Lugejat sõbralikult suunavad ning raamatukoguhoidjat
abistavad nimekirjad eesti keelde tõlgitud põhjamaade kirjanduse
loeteluga on raamatukogudes olemas.
Seniks: püsige lainel ning hoidke meeled karged ja vahedad nagu
põhjamaine väits! Küsimuste korral ning täpsema info saamiseks
pöörduge oma kohalikku raamatukokku!

Äksi Segakoor
ootab oma ridadesse uusi
lauljaid. Eriti oodatud on
meie sõbralikku kollektiivi
mehed.

MIDA TEEME
Paadisildade tootmine ja paigaldus
Ujumissildade tootmine ja paigaldus
Käiguteede tootmine ja paigaldus
Katamaraanide tootmine ja müük
Lisavarustuse müük
Ujuvplatvormide hooldus
Rannaalade arendus

Tartumaa raamatukoguhoidjad

17.02.2020 - 17.04.2020
HAJAASUSTUS PROGRAMMI
TAOTLUSVOOR

Müük: 55 932 309 info@sillad.ee www.sillad.ee

Täpsem info hajaasustus programmi kohta kohalikust
omavalitsusest!

Veeanalüüside teostamine
Filterseadmete valik
Filterseadme paigaldus
Survetõste seadmete
paigaldus

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

www.miridon.ee | tel. +372 5066 775 või +372 7362 633
miridon@miridon.ee | Rehepapi tee 31, Kambja vald, Tartumaa

MULD
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.

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

TAGAKÜLG

Palju õnne pisipõnni
sünni puhul!
KREN KEVIN PILT
20.01.20
JAKOB REITSNIK
27.01.20
ALORE MÄNNIMETS
27.01.20
EMMA PRUEL
28.01.20
KAREL KULLAMAA
28.01.20
HANS KRISTJAN NAGEL 05.02.20
MARTA KAEVAL
10.02.20
LILIAN KIRS
13.02.20
RUUDI PIIGLI
13.02.20
AIDRO OJASAAR
13.02.20
ADRIAN WILLAM KOZAK 15.02.20
MARTEN SIIM
17.02.20
VELLO NIINEMETS
18.02.20

Juubilar
Jaana Puur 55!
Et noorusaeg meelest ei läheks,
et sajandat juubelit näeks,
sellesks vaid jõudu ja rammu
pea püsti ning sajani sammu.
sind õnnitlevad 55. juubelil
Laeva sotsiaalmaja elanikud.

Juubilar

Malle Ranne-Pütsep-Saar
Kallis endine ja praegune
Kärkna küla elanik!
Õnnitleme Sind 80. juubeli puhul!
Abikaasa Valdo, 5 last, 16 lapselast ja
4 lapselapselast.

Et tõkestada nakkushaiguse levikut võttis Eesti Vabariigi Valitsus
12. märtsil vastu otsuse välja kuulutada riigis eriolukord kuni
1. maini, kui Valitsus ei otsusta teisiti. Eelnevalt samal päeval oli Tartu
valla kriisikomisjon otsustanud sulgeda kõik raamatukogud,
noortekeskused, rahvamajad, huvikoolid ja spordihooned Tartu
vallas vähemalt kuni 29. märtsini. Kõik sellel perioodil planeeritud üritused
jäävad ära. Jälgitakse Terviseameti edasisi soovitusi. (info 13. märtsi seisuga).
Infot saad Tartu valla kodulehelt: www.tartuvald.ee/koroonaviirus

TARTU VALLA KULTUURIKALENDER

Ajas muutuv kultuurikalender on leitav aadressil: www.kultuurikava.ee
Üllar, Marju, Ulvi, Marili, Indrik

Nii palju õnne, kui elu suudab anda,
nii palju õnne, kui ise suudad kanda.

Õnnitleme!
Juula küla

Veste, Laine, Endla, Ivar!
Linnulaulu te aiale,
päikesepaistet te aknale,
sõbrakätt te uksele!

Palju õnne ja head tervist!
Maarja-Magdaleena Maarahva Selts

ALATI OPTIMISTLIK
Juubilar Malle Ranne-Pütsep-Saar
sündis siia maailma mõmisedes enne
aprillinalja Tartus 31.03.1940 kell
20.20. Ämmaemand oli öelnud, et sellest tuleb üks laululind.
Esimest korda laulis ta 1945. aastal
Maramaa kooli nääripeol laulu „Mu
koduke“. Juba 1947. aastal laulis Malle
ema ja isaga Maramaa segakooris Tartu
rajooni laulupäeval.
Malle on laulnud solistina, duetti vend
Antsuga ja teistega. Ta on laulnud
mudilas-, laste-, nais- ja segakoorides.
1957. aastal võitis ta solistina hõbemedali

Meie hulgast
lahkunud

Täname südamest kõiki,

LAINE KASCHAN
25.11.1925 - 01.02.2020
HILLA PUNG
19.02.1923 - 02.02.2020
LINDA REINO
05.12.1942 - 04.02.2020
AULO SINIMETS
23.07.1964 - 21.02.2020

meie isa, vanaisa ja abikaasa

kes jagasid meie leina ja
olid toeks

Indrik!
Õnnel pole otsa ega äärt,
sest Sa oled seda väärt!

Õnnitlevad!
Pered Tallmeister ja Nahk.

Kallis Reet!

Ole endiselt see, keda oodatakse,
kelle juures on külmaga soe,
kelle jaoks pole miski liiga raske,
kelle käsi on alati toeks.

Palju õnne!

Salme,Renate,Madli,Eda,Evi!

Eesti NSV I taidlusfestivalil Tallinnas.
Malle on laulnud ja mänginud Tõrva
külakapellis, rahvakunstiansamblis
Toru-pill, Pauluse kiriku- ja Tarbatu
segakooris ning Lähte naiskooris, kus ta
mängis ka koori kandleansamblis. 2017.
aastal käis ta naiskooriga kontsertreisil Austraalias, kus nad nägid koaalasid
ja känguruid. Malle on käinud 11 aastal
Euroopas käimise olümpiaadidel, kus ta
läbib päevas 20 km.
Malle suur perekond on musikaalne.
Kõik nad laulavad, tantsivad ja spordivad.
Soovime juubilarile jätkuvalt rõõmsameelsust ja indu tema tegemistes!
Valdo Ranne

Avaldame sügavat kaastunnet
kallile õpetajale,
Kätlyn Järvele, isa kaotuse puhul.
Kalakeste rühma lapsevanemad

VAMBOLA PIHO
ärasaatmisel tema viimsel
teekonnal ja tema puhkepaika
lilledega kaunistasid.
Lesk ja lapsed

Kõrveküla lasteaia Sipelgate rühma

lapsed koos vanematega
avaldavad kaastunnet Piretile
isa kaotuse puhul.

