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jale (koos kaaslasega) teatrietendusel
"Keisri hull". Vastused palun saata Kuukirja toimetusele: kuukiritartuvald.ee.
Võitjad selguvad veebruari Kuukirjas, nii et ERMi külastuse saab edukalt
ühendada Vabariigi aastapäeva sündmustega.
Alles on veel mõned Tartu valla 2020
aasta kalendrid, kiiremad saavad neid
küsida raamatukogudest ja teeninduspunktidest.
Katrin Sisask
Tartu valla Kuukirja toimetaja

Edukat alanud aastat kõigile lugejatele! Aasta esimesest Kuukirjast leiab
lugeja arvamismängu, mille auhinna
on seekord välja pannud Eesti Rahva
Muuseum. auhindu on koguni kolm
- üks ERMi perepilet ning pilet ühele
võitjale (koos kaaslasega) teatrietendusele "Ööpiltnikud" ning pilet ühele võit-

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.

Väljaandja: Tartu Vallavalitsus ja Volikogu
Toimetaja: Katrin Sisask
Tel. 5627 0280
e-mail kuukiri@tartuvald.ee
Küljendus: Katrin Sisask, Ekes OÜ
Trükk:

AS Ecoprint, Tiraaž: 5000

Tartu Valla Kuukiri ilmub tasuta.
Kuukirja saab elektrooniliselt lugeda valla
koduleheküljel aadressilt:
tartuvald.ee/tartu-valla-kuukiri
Või ajakirjana issuust:
issuu.com/tartuvallakuukiri
 Kui sul on õnnestunud jäädvustada ilus foto Tartu
vallas, saada see toimetusele!
 Kutsun üles kõiki valla elanikke teavitama toimetust,
kui Kuukiri sinu postkasti ei jõua.
 Toimetus ootab vihjeid ettevõtlikest inimestest ja
nende ettevõtmistest, et nendest üks tore lugu
kirjutada!
 Järgmises Kuukirjas avaldatavaid kaaskirju ja
reklaame ootan 3. veebruarini.
 Jälgi Kuukirja tegemisi ka Facebookis:
Tartu Valla Kuukiri

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. Sealt leiad ka Tabivere ja
Kõrveküla Põhikoolide blogid,
milledest on hea jälgida, kuidas edenevad meie valla koolide
suured ehitustööd!
Ja ära unusta alla laadida Tartu
valla äppi!

Skaneeri
QR-kood
Tartu valla
äpi alla
laadimiseks!

Tartu Vallavalitsus
Haava tn 6, Kõrveküla alevik, Tartu vald,
60512 Tartumaa
Tel. 733 7750, e-post tartuvald@tartuvald.ee
Tabivere teeninduspunkt
Tuuliku 11, Tabivere alevik, Tartu vald,
49127, Tartumaa
Tel. 776 6941, e-post tabivere@tartuvald.ee
Laeva teeninduspunkt
Väänikvere tee 8, Laeva küla, Tartu vald,
60608 Tartumaa
Tel. 529 4630, e-post laeva@tartuvald.ee
Piirissaare teeninduspunkt
Valla, Tooni küla, Tartu vald, 62603 Tartumaa
Tel. 529 4630, e-post piirissaare@tartuvald.ee
Tartu Vallavalitsuse ja teeninduspunktide
lahtiolekuajad:
E, K, N 08.00-16.30
T 8.00-18.00
R 8.00-15.00
Lõuna 12.00-12.30
Vastuvõtuajad: Tartu Vallavalitsus, Tabivere ja
Piirissaare teeninduspunktid:
T 8.00-12.00 ja 12.30-18.00
R 8.00-12.00
Laeva teeninduspunkt:
T 8.30-12.00

VALLA INFO

3

19.12.2019 vallavolikogu istungil
vastu võetud otsused ja määrused
Kadri Linamägi, dokumendihalduse spetsialist
MÄÄRUSED
Määrus nr 28 – Tartu valla 2019. aasta
II lisaeelarve
Volikogu otsustas võtta vastu Tartu
valla 2019. aasta II lisaeelarve vastavalt lisale järgmiselt:
1) Suurendada põhitegevuse tulusid
892 803 euro võrra;
2) Suurendada põhitegevuse kulusid
375 930 euro võrra;
3) Vähendada investeerimistegevuse
eelarvet 491 448 euro võrra.
Määrus nr 29 – Tartu valla maamaksu
määra kehtestamine
Volikogu otsustas kehtestada Tartu
valla haldusterritooriumil maamaksu
määraks 2,4% maa maksustamishinnast aastas. Kehtestada põllumajandussaaduste tootmiseks kasutusel
oleva haritava maa ja loodusliku rohumaa maamaksu määraks 1,5% maa
maksustamishinnast aastas.
Mitte kehtestada täiendavaid maamaksusoodustusi maamaksuseaduse
§ 11 lg-te 5 ja 6 kohaselt.
OTSUSED
Otsus nr 114 – hankemenetluse korraldamiseks loa andmine
Tartu vallas ehitatakse praegu
Tabivere Põhikooli uut peahoonet ja
sõlmimisel on Kõrveküla Põhikooli juurdeehituse ehitusleping. Need
ehitushanked ei hõlma koolide sisustust. Mõlemad koolid on vallal plaanis
sisustada kas osaliselt või täielikult
kasutusrendi täisteenusena läbi avatud hanke.
Otsustati anda Tartu Vallavalitsusele nõusolek korraldada riigihange
Kõrveküla Põhikooli ja Tabivere Põhikooli sisustuse kasutusrendile võtmiseks ja hanke võitjaga lepingu sõlmimiseks.
Otsus nr 115 – vallavara rendile andmine Raadi Sihtasutusele
Otsustati lubada Tartu Vallavalitsusel anda rendile Raadi Sihtasutusele (registrikood 90007611) Tila külas Tartu valla munitsipaalomandis
olevast Stardiraja kinnistust 250 000
ruutmeetrit koos allrendile andmise
õigusega.
Otsus nr 116 – isikliku kasutusõiguse
seadmine

Foto: Estrit Aasma
Tartu vallavolikogu soovib kõigile elanikele head alanud aastat!

Ehitusseadustik sätestab, et avalikult kasutatav tee on riigitee, kohalik
tee ja avalikuks kasutamiseks määratud eratee. Avalikult kasutatavat teed
võib kasutada igaüks õigusaktides
sätestatud piiranguid järgides. Tartu
vallas on mitmeid teid, mis paiknevad
eraomandis olevatel kinnistutel, kuid
mis on juurdepääsuks paljudele kinnisasjadele, mistõttu on nende määramine avalikult kasutavaks teeks
otstarbekas.
Otsustati seada isiklik kasutusõigus Tartu valla kasuks järgmistele
Soitsjärve külas asuvatele maaüksustele avalikult kasutatavate teede nr
7940468 ja 7940466 kasutamiseks:
1. Kaasiku kinnisasjale (katastritunnus
79402:001:0250) 1700 m2 ulatuses;
2. Lehtsi kinnisasjale (kinnistu
registriosa 2072804, katastritunnus
79402:001:0034) 1140 m2 ulatuses;
3. T i lga k i n n isa sja le ( k i n n istu
registriosa 3222304, katastritunnus
79402:001:0217) 560 m2 ulatuses;
4. Marjasoo kinnisasjale (kinnistu
registriosa 157004, katastritunnus
79402:001:0360) 708 m2 ulatuses;
5. Veeriku kinnisasjale (kinnistu
registriosa 1077104, katastritunnus 79401:001:0366) 790 m2 ulatuses.
Otsus nr 117 – vallavara omandamine
Otsustati omandada Tartu valla
munitsipaalomandisse järgmised
Maramaa-Lähte kergliiklusteega seotud katastriüksused:
1. Maramaa-Lähte kergtee L8;
2. Maramaa-Lähte kergtee L9;

3. Maramaa-Lähte kergtee L37.
Otsus nr 118 – projektis „Vahi alevik
Vahi tööstuspargi juurdepääsutee
investeeringutoetus” osalemine
Otsustati rahastada projekti „Vahi
alevik Vahi tööstuspargi juurdepääsutee investeeringutoetus” omaosalust
summas kuni 150 000 eurot.
Otsus nr 119 – Jaana Puuri vabastamine vallavalitsuse liikme kohustustest
Vallavalitsuse liige Jaana Puur esitas 11.12.2019 avalduse vallavalitsuse
liikme kohalt tagasi astumiseks alates
31.12.2019.
Volikogu otsustas lugeda Tartu
Vallavolikogu 14.12.2017 otsusega nr
92 ametisse kinnitatud vallavalitsuse
liikme Jaana Puuri 11.12.2019 esitatud
tagasiastumisavalduse alusel tagasi
astunuks 31. detsembrist 2019. Vallavalitsuse liikme kohustuste täitmise
viimane päev on 31. detsember 2019.
Otsus nr 120 – Preemia maksmine
Otsustati maksta preemiat kahele
vallavalitsuse liikmele.
Järgmine volikogu istung toimub
30.01.2020 kell 16:00 Jääaja Keskuses.
Volikogu istung on reaalajas jälgitav
VOLISe keskkonnas.
Volikogu istungite materjalid on
avalikult kättesaadavad veebis:
tartuvald.ee/et/volikogu-istungite
-materjalis
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Suur koolitalgu.
Valla 2020. aasta tegemistest

Jarno Laur, vallavanem
Alanud 2020. aastal on valla ettevõtmistes ja eelarves rõhk haridusel.
Kui lõppenud aastal alustas Ripsiku
lasteaed ja 144 Raadi piirkonna lapsel
tekkis võimalus Eesti kõige moodsamas ja uuemas lasteaias käia, siis selle
aasta suuremad investeeringud keskenduvad koolidele. Selle aasta sügisel
peaksid valmima kaks kauaoodatud
koolihoonet.
Tabivere vanad koolihooned on juba
muutunud mälestuspildiks ning uue
maja müürid kerkivad jõudsalt. Nurgakivi tseremoonial lubas AS Tartu Ehitus hoone igati tähtaegselt valmis ehitada ja 1. septembrist alustavad Tabivere põhikooli õpilased täiesti uues
koolihoones. Lisaks põhikoolile, saab
samas majas oma uue kodu ka huvikool ja raamatukogu.
Tabivere kooli asenduspindade
vabanemisega saab loodetavasti uue
hoo tegevus Tabivere rahvamajas
ning lasteaia/hooldekodu hoones. On
hea meel, et aasta viimastel päevadel
said hooldekodus tehtud ka vajalikud
ümberkorraldused ning remonditööd
ja seoses sellega on Tabivere hooldekodu ka kõigiti nõuetele vastav asutus,
millel värske tegevusluba ette näidata.
Kõrveküla koolihoone oma mitme
eklektilise ehitusjärguga peegeldab
heitlikku minevikku. Kaks aastat
tagasi vallavanemaks saades oli selge,
et ruumipuudus tuleb lahendada ning
kõik lahendused tuleb teha tempos,
mis vahepealse oote- ja seisakuaja
kasvõi osaliselt kompenseeriks. Nii
oleme suutnud kahte aastasse mahutada paralleelselt toimunud detailplaneeringu menetluse ja hoone
arhitektuurivõistluse, projekteeri-

mise, ekspertiisid ning ehitushanke.
Tänaseks on ehitajaga leping sõlmitud ning ehitustööd uue koolimaja
rajamiseks on alanud. Otsustasime
lähtuda kolme paralleeliga kooli ehk
ca 650 õpilasele mõeldud ruumiprogrammist, lisaks saab uue kodu ka valla
muusikakool ning Kõrveküla raamatukogu.
Koos koolimajade ehitusega korrastame ka kooliga seotud liikumisteid.
Hetkel projekteerime Kõrveküla Kooli
tänava rekonstrueerimist, valminud
on Hariduse tänava kõnnitee projekt,
juba ehitame Lasteaia tänava ringi.
Koos kooliga on kavandatud eelmainitud kõnniteede rajamine, et muuta
liiklus kooli ja lasteaia ümbruses võimalikult turvaliseks. Samamoodi
saab Tabivere alevikus suviste teetööde
planeerimisel esmatähtsaks just koolilaste liikumisteede turvalisus.
Mul on rõõm, et vaatamata koolimajade ehitusest tingitud ebamugavustele ja vajadusele leida koolile
asendusruume ning paindlikke lahendusi õppekorralduses, on kogukonnad
suhtunud ettevõtmisse väga mõistvalt
ja toetavalt. Koos saame nendest ajutistest ebamugavustest üle ja loodetavasti on Eesti moodsaima keskkonnaga
õppehooned ka seda väärt.
Lisaks kahe uue koolimaja ehitusele, mis eelarveliselt neelab lõviosa

vahenditest, ei saa unarusse jätta ka
teisi haridusasutusi. Nii on suuremad
plaanid seotud Maarja-Magdaleenas
vanema lasteaiarühma kolimisega
koolimajja ning Laeva kooli küttesüsteemi ja staadioni uuendamisega.
Väiksemaid töid on ette näha kõigis
koolides ja lasteaedades.
Eraldi arutelu ja mõtteainet pakub
Kõrveküla Põhikooli hoolekogu ettepanek ehitada ühe valuga valmis ka
kooli spordihoone. Tuleb tõdeda, et
tänases konjuktuuris võib sel ideel
jumet olla. Samas on kogu Kõrveküla
kooli territoorium ja ümbritsevad
tänavad niigi ülekoormatud ja praktiliselt muutunud ehitustandriks. Analüüsime vallavalitsuse meeskonnaga
võimalusi ja riske, et spordihoonega
edasi minna võimalikult tempokalt,
samas ühtegi vekslit täna selles osas
anda ei saa.
Järgmine suur valdkond, kus üle
valla investeeringuid plaanime, ongi
just sporditaristu. Alustame sel aastal
Lähte ühisgümnaasiumi ja spordikooli
linnaku välialade ja staadioni projekteerimisega. Need peaksid ehitusse
minema 2021. aastal. Järge ootavad
Kõrveküla ja Maarja-Magdaleena koolide staadionid, mille ehitus on plaanis
2022-23. Samuti on Lähte kooli puhul
kurdetud üld- ja puhkealade vähesuse
üle hoones. Loodame arhitektide abiga

Foto: Estrit Aasma
13. detsembril allkirjastati töövõtuleping Tartu Vallavalitsuse ja KRC Ehitus OÜ vahel
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ka nendele muredele lahenduse leida,
et ka selles majas tekiksid alad aruteludeks, puhkamiseks, eraldumiseks ja
liikumiseks.
Jätkuvad ka terviseradade investeeringud. Kui möödunud aastal lisandus
Palalinna valgustatud rajale omajagu
pikkust ning kogu valgustussüsteem
ehitati ümber leed-valgustitele, siis
alanud aastal algab täiendavate hüdrantide ja veetorustiku paigaldamine radade alla. Nii loome paremad
võimalused kunstlume toomiseks.
Paraku on ka kõige parema varustusega lumetootmise eelduseks külmakraadid. Kahjuks neid keegi garanteerida ei suuda.
Talialade harrastajatele saabus
aastavahetuseks rõõmustav sõnum
Tartumaa Arendusseltsilt, kelle maakonna arendamise suurprojektide
meetmest Tartu vallal õnnestus saada toetust statsionaarse jääväljaku
rajamiseks Lähte spordikoolile.
See on esimene samm aastaringselt
tegutseva jäähalli poole, mis võimaldab välistemperatuurist sõltumata
jääalasid – iluuisutamist, jäähokit ja
kurlingut - harrastada.
Alanud aastal lisandub valda hulk
uusi kodusid ja elanikke. Valmivad
Nõlvakaare ridamajad, esimesed
Raadiraja korterelamud, ehituses on
Kaupmehe tänava uued korterelamud
ja ehitustöödega alustab Erminurme
elamupiirkond. Loodetavasti jõuame
lõpule Raadile erakooli ja -lasteaia
ning uue va nadekodu raja m ise
läbirääkimistega ning valmis saavad
esimesed rattaringluse jaamad väljaspool Tartu linna piire. Uuele elule
ärkab Tammistu sajandivanune rahvamaja, valmivad Piirissaare puhkealad.
Kõiki tegevusi ja plaane ei võimalda
napp leheruum üles lugeda, kuid kaasavast eelarvest poleks paslik kõnelemata jätta. On põhjust rõõmustada, et
teist korda toimunud kaasava eelarve
hääletuses osales seekord rohkem
ideid ja inimesi. Seekordsed võiduideed keskenduvad turvalisele liikumisele. Kõrveküla paisjärve promenaad peaks pakkuma turvalise
võimaluse liikuda koolimajast spordihoonesse, või Hariduse tänavalt
Pärna tänavale. Vahile, Narva maantee ületusele kavandame aga nutika
ülekäiguraja. Loodetavasti saavad ka
mitmed teised kaasava eelarve protsessis toetust kogunud ideed – näiteks
kogukonna aed Kaupmehe tänava parki
Vahil või mänguväljakud Tammistusse
ja Koidutähe piirkonda – ellu viidud.
Tänan valla elanikke toetuse ja koostöö eest. Koos suudame kõike!

Jääaja Keskuses peeti koduste
laste jõulupidu
Tekst ja fotod: Katrin Sisask
16. detsembril külastasid Tartu valla
kodused lapsed Jääaja Keskust ja kohtusid jõuluvanaga. Koos tantsiti, loeti
jõuluvanale salme, tehti fotosid ja saadi
kingipakk.
Kutse tulla jõuluvanaga kohtuma
saatis Tartu vald 254 mudilasele vanuses 1–7 aastat, kes ei käi lasteaias ega

koolis. Pisikestel vallakodanikel oli
võimalus veeta tore päev koos perega
Jääaja Keskuses, võtta kerge kehakinnitus ning seejärel suunduda teisele
korrusele, kus neid ootasid jõuluvana
ja jõulumemm. Kokku oli pandud tore
programm, mille käigus tantsiti, lauldi ja jagati kingipakke.

Memme-taadi aastalõpupidu
Kõrveküla Põhikoolis
Katrin Sisask
Traditsiooniline Memme-taadi aastalõpupidu toimus 14. detsembril Kõrveküla Põhikooli saalis. Kohal oli
158 eakat Tartu valla elanikku.
Vallavanem Jarno Laur edastas

pidulistele jõulutervitused ja süütas III advendiküünla. Esinesid Jüri
Homenja ning Tartu valla isetegevuslased naiskoor Tuule ja mustlastantsu
ja -lauluansambel Maljarka. Tantsuks
mängis ansambel Lõõtspillipoisid.

Foto: Anne-Mai Ott
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Tartu valla kaasava eelarve
hääletuse tulemused
Katrin Sisask
Tartu valla kaasava eelarve ideekorje lõppes 31. oktoobril 2019. Hääletamine toimus 25. novembrist kuni
8. detsembrini 2019 elektroonilises
keskkonnas VOLIS. Tartu vallavalitsus viib vähemalt kaks kaasava
eelarve hääletusel kõige rohkem
hääli saanud ideed ellu 2020. aastal.
Tartu valla 2020. aasta kaasavasse
eelarvesse esitati 56 ideed. Komisjon
valis kahe vooruga välja 17, mis suunati edasi rahvahääletusele. Sel aastal
korraldati rahvahääletusele suunatud
ideede tutvustamiseks 21. novembril
Tartu vallamaja volikogu saalis avalik arutelu. Selle mõte oli anda ideede
esitajatele võimalus neid tutvustada
ja koosolekul osalejatele arvamust
avaldada. Oma ideed olid tutvustama
tulnud kaks kodanikku, kes mõlemad
esindasid sama mõtet nr 8, mänguväljak Tammistusse. Loodame, et järgnevatel aastatel on avalikust arutelust
osavõtjaid rohkem.
Eelmisel aastal saavutas hea tulemuse idee rajada kogunemiskoht Vedu
külakeskusse. Olenemata piirkonna
väikesest rahvaarvust võrreldes näiteks Vahi või Kõrvekülaga saavutas
idee eelmisel aastal 88 häälega teise
koha. Kogunemiskoht Vedu külakeskusse avati pidulikult Vedu küla 530.
sünnipäeval augustis. Eelmisel aastal
enim hääli saavutanud Kõrveküla rulapargi idee kogus 111 häält ning avati
5. oktoobril.
Tartu valla 2019. aasta kaasava
eelarve rahvahääletusele suunati 10
ideed ja hääletajaid oli 429. Sel aastal
pääses rahvahääletusele 17 ideed. Volise andmetel oli kokku 562 hääletajat,
ehk hääletusest võttis osa 133 inimest
rohkem kui eelmisel aastal. Kuna hääletada sai kuni kolme idee poolt, siis
kokku kogusid ideed 794 häält.
Taaskord saavutas esikoha Kõrvekülas asuv objekt, seekord 139 häälega
idee teha korda Kõrveküla paisjärve
rannapromenaad. Teisele kohale jäi
ülekäigurada tellitava fooriga Tila
külla, mis kogus 114 häält. Tublid tulemused tegid väiksemate piirkondade
ideed bussiootepaviljon-õuesõppeklass Maarja-Magdaleenasse (83 häält),
Koogi külaplatsi elekter (68 häält) ning

IDEED JA HÄÄLTE ARV
· Kõrveküla paisjärve rannapromenaad
139 häält
114 häält
· Ülekäigurada tellitava fooriga (Tila küla)
· Kogukonna park (Tila küla)
107 häält
· Bussiootepaviljon-õuesõppeklass (Maarja-Magdaleena) 83 häält
· Koogi külaplatsi elekter
68 häält
· Mänguväljak Tammistusse
65 häält
· Koidupargi mänguväljak (Tila küla)
39 häält
· Äksi alevikku välijõusaal
29 häält
· Tabivere ranna ja Kaldaranna pikniku- ja
23 häält
lõkkeplatside rajamine
· Tänavavalgustus Tamme tn. Vasula
· Lähte-Palalinna terviseradade juurde välivõimlemise

20 häält

· Piirissaare põhjakaldale pääsuks silla ehitus
· Välikorvpalliväljak (Tila küla)
· Mänguväljak Vasulas
· Võrkpalliplats (Tila küla)
· Valgustus Kärkna bussipeatusest rongipeatuseni
· Koerte jalutusväljak (Lähte)

18 häält

vahendid

mänguväljak Tammistusse (65 häält).
Selle aasta üks eripära oli kindlasti
Tila külas asuvate ideede rohkus. Rahvahääletusele pääses sealt kokku viis
ideed. Teise ja kolmanda koha vahel
käis tihe rebimine – kolmandaks jäänud kogukonnapark kogus 107 häält,
ehk kõigest seitse häält vähem kui
teiseks jäänud idee. Mõlemad olid Tila
külla rajatavad objektid ja häälte jagunemisel tuleb arvestada ka asjaoluga,
et samast piirkonnast oli esitatud veel
kolm ideed. Seega võib teha järelduse,
et Tila küla ja ilmselt ka Vahi piirkonna inimesed olid selle aasta kaasava
eelarve hääletusel väga aktiivsed. Mis
muidugi ei ole üllatav, kuna tegu on
Tartu valla suurima rahvaarvuga kiiresti arenevate piirkondadega.
Kaks ideed esitati ka Lähte alevikku
objekti rajamiseks, ülejäänud piirkonnad piirdusid ühega. Esindatud olid
enam-vähem kõik piirkonnad Tartu
vallas, välja arvatud Laeva, mis polnud esindatud ka eelmisel aastal. Sel

18 häält

18 häält
17 häält
14 häält
13 häält
9 häält

aastal lisandus piirkonnana Piirissaar, mis kogus Piirissaare põhjakaldale pääsuks silla ehitamise ideele 18
häält. Kuna Piirissaarel on sissekirjutatud inimesi 30 ringis, võib oletada,
et pooled sealsetest elanikest osalesid
rahvahääletusel.
Sel aastal kasutati ideede propageerimiseks rohkem sotsiaalmeediat kui
eelmisel. Kolmandaks jäänud idee toetuseks jagati reklaame Facebookis ja
minu andmetel ka paberkandjal infot
postkastides. Julgen uskuda, et ideedele andsid hääli juurde Facebookis
loodud piirkondlikud grupid, kus sai
infot kiiresti läheduses olevatele inimestele jagada. Seda võimalust kasutasid aktiivselt Kõrveküla, Tila, Vahi
ja Äksi piirkonnad. Ühe allika kohaselt kasutasid kogukonnad sõbralikku
koostööd sel viisil, et oma piirkonnas
sel aastal ideed ei esitatud ning hääled anti mõnele teisele piirkonnale, et
siis tulevastel aastatel jälle vastupidist
koostööd teha.
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Kõrveküla Põhikooli juurdeehitus
on alanud
Katrin Sisask

Selline saab olema Kõrveküla Põhikooli hoone peale juurdeehitust.
(Pildil vana hoone paremal üleval ja uus Y tähe kujuline juurdeehitus esiplaanil.)

Foto: Tanel Kindsigo
Kõrveküla Põhikooli hoone täna.
Paremal staadioni ääres hetkel kasutusel olevad moodulhooned.

Tartu vald on mitmeid aastaid pööranud väga suurt tähelepanu siinsete koolide ja lasteaedade arengule.
Sügisel avas oma uksed Vahi alevikus
Raadi Lasteaed Ripsik. Detsembris
sai nurgakivi Tabivere Põhikooli uus
õppehoone, mis plaanide kohaselt
avab oma uksed 1. septembril. Kaua
on räägitud probleemist Kõrveküla Põhikoolis - lapsi on kooli tulnud
igal aastal aina rohkem ja rohkem.

Mitmeid aastaid on koolikompleksi
kuulunud moodulhooned, millele sel
aastal lisandus veel üks, kus õpivad
1.a - 1.d klassi õpilased.
Septembris 2018 oli Kõrveküla
Põhikoolis 2o klassikomplekti 404
õpilasega. Septembris 2019 õppis koolis 45 õpilast rohkem, ehk 449. Kokku
on täna koolis 24 klassikomplekti.
Tartu vald loodab sellele problee-

mile lahenduse saada hiljemalt 25.
oktoobril, mil peaks valmima uus,
turvalise ja mõnusa keskkonnaga koolimaja.
Selle õpeaasta alguses jõudis lõpule
Tartu Vallavalitsuse korraldatud ideekonkurss parima lahenduse leidmiseks Kõrveküla Põhikooli juurdeehitusele. Võitjaks osutus ""Root" ja juur"
ning 13. septembril avaldati riigihangete registri lehel Kõrveküla Põhikooli
juurdeehituse avatud hankemenetlus.
Pakkumuste esitamise tähtajaks sai
18. novembri hommik.
Tähtajaks esitati 12 pakkumust mille maksumused jäid vahemikku 5,747
kuni 7,64 miljonit eurot ilma käibemaksuta. Hankemenetluse protsessis
kontrollis Tartu Vallavalitsus pakkumuste ja pakkujate vastavust hanke
alusdokumentides esitatud nõuetele.
Reeglite kohaselt valiti edukaks vastavaks tunnistatud pakkumustest kõige
madalama maksumusega pakkumus.
Selle pakkumuse tegi ehitusettevõte
KRC Ehitus OÜ. Tegemist on tuntud
Tartu ettevõttega, mis on ehitanud
näiteks Palamuse kihelkonnamuuseumi uue kompleksi ja Jõgeva Põhikooli uue õppehoone.
13. detsembril allkirjastati töövõtuleping Tartu Vallavalitsuse ja KRC
Ehitus OÜ vahel. Hoonete juurde- ja
ümberehituse kõrval rajatakse lisaks uued kooli välialad – juurdepääsuteed, kergliiklusteed, haljasalad,
mänguväljakud, parklad jms.
Hanke eesmärk on rajada kiirelt
kasvavale õpilaskonnale kitsaks jäänud koolihoonele juurdeehitus suurusega ca 5200 ruutmeetrit. Hanke
tulemusena mahutab Kõrveküla kool
27 klassikomplekti ehk ca 650 õpilast.
Uues majas hakkab asuma ka Kõrveküla raamatukogu. Senine vanim koolimaja osa saab Tartu Valla Muusikakooli päris oma majaks.
Ehitustööd algasid uue aasta alguses ja juba on näha, et ehitus on alanud. Tartu Vallavalitsus palub mõistvat suhtumist, kuna tööde käigus võib
tekkida ebamugavusi liiklemisel ja
õppetöö korraldamisel.
Kõrveküla Põhikooli juurdeehitust
puudutava infoga saab end jooksvalt
kursis hoida Tartu valla kodulehel:
www.tartuvald.ee/korvekulablogi.
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Kolm küsimust

Tartu valla maakorraldajale Mari Niinele ja
planeeringute spetsialistile Kristel Altsaarele

Pakkumine tuleb esitada e-postiga 3. veebruariks 2020
aadressile tartuvald@tartuvald.ee. Konkursi korraldamise
aluseks olevad ning osalejale ning pakkumisele nõudeid
sätestavad dokumendid on avaldatud Tartu Vallavalitsuse
kodulehel www.tartuvald.ee.
Konkursi tingimuste kohta selgituste saamiseks tuleb
esitada päring e-posti aadressile tartuvald@tartuvald.ee.

Mari Niine
Maakorraldaja
Asusin 2003. aastal õppima Tartu
Maaülikoolis maakorraldaja eriala.
Ülikoolis õppimise ajal töötasin maamõõtjana. Olen töötanud erinevates
maamõõdufirmades. Maamõõtjana
olen osalenud maareformi korraldamises erasektoris, samuti ehitusgeodeedina Tallinn-Tartu maantee ehitusel. Kõige suurema tööna osalesin
Eesti kõrgusvõrgu väljaarendamisel.
Alates 2010. aastast töötasin Võrumaal endises Mõniste vallas maakorraldajana. Võrumaalt kolisime perega
Tartusse pärast haldusreformi ning
mõneks ajaks sai aeg maha võetud.
Sündisid lapsed ja olin kodune. Tartu
vallas asusin tööle maakorraldajana
2019. aasta oktoobri lõpust.
Mulle meeldib väga töö, mida teen.
Maakorraldaja töö on väga vaheldusrikas ja põnev. Loodan, et minu teadmistest on abi ning suudan aidata tekkinud probleeme lahendada.
1. Millist raamatut viimati
lugesid?
Mihkel Raua raamatut „Isa“
2. Mis tegevus/asi on parim aja
maha võtmiseks?
Õues jalutamine.
3. Milline on su uusaastalubadus
endale?
Võtan rohkem aega iseendale.
Kristel Altsaar
Planeeringute spetsialist
Planeeringute spetsialistina asusin tööle 2019. aasta septembris ehk
olen värske Tartu valla töötaja. Gümnaasiumihariduse omandasin Tartu
Tamme Gümnaasiumis loodussuunal ning kohe pärast gümnaasiumi
lõppu alustasin õpinguid Eesti Maaülikoolis keskkonnaplaneerimise ja
maastikukujunduse erialal. Pärast
bakalaureusekraadi omandamist jätkasin magistrantuuris samas ülikoolis maastikuarhitektuuri erialal ning
sain diplomeeritud 2019. aasta kevadel.
Olles alles lühikest aega Tartu vallas
töötanud, on minu emotsioonid väga

Haldaja Elistvere mõisa aidale

Tartu vald võtab tööle:

vasakult: maakorraldaja Mari Niine ja
planeeringute spetsialist Kristel Altsaar

mitmekesised. Erialane töö on vaheldusrikas, pakub väljakutseid ning paneb proovile, kuid uued tööülesanded
teevad rõõmsaks ja ootusärevaks.
Vabal ajal tegutsen Kaitseliidu Tartu Kodutütarde ringkonnavanemana
ning minu juhtida on ka kaks rühma.
Tegemised Kodutütardega on andnud
mulle oskuse töötada ühtses meeskonnas ning usun, et organisatsioonist saadud kogemustele tuginedes on
mul lihtsam vallavalitsuse töökorraldusse sisse elada.
Tartu vald areneb väga kiiresti ning
ootan huviga, milliseks kujuneb siinne elukeskkond kõigile pooltele meelepärasel viisil.
1. Millist raamatut viimati
lugesid?
Mihkel Muti „Eesti ümberlõikajat“.
2. Mis tegevus/asi on parim aja
maha võtmiseks?
Kalapüük.
3. Milline on su uusaastalubadus
endale?
Proovin rohkem nautida hetkes
viibimist.

- HANKESPETSIALISTI,
kelle ülesandeks on Tartu vallavalitsuse ja konsolideerimisgrupi hankemenetluste korraldamine, hankemenetlusega seotud dokumentatsiooni koostamine, allasutuste nõustamine hangete
läbiviimisel ning Tartu Vallavalitsuse hankekorra
ja riigihangete seaduse rakendamisel. Hankespetsialist osaleb ka riigihangetega seotud
vaidluste lahendamisel. CV ja motivatsioonikiri
koos palgasoovi ja haridust tõendava dokumendi koopiaga palume saata hiljemalt 31.01.2020
Tartu vallavalitsusele tartuvald@tartuvald.ee.
Lisainfo: www.tartuvald.ee.
- SOTSIAALOSAKONNA JUHATAJA
Sotsiaal-, haridus- ja kultuuriosakonna juhataja ametiülesandeks on osakonna töö
korraldamine ja juhtimine.Palun saada oma
CV ja motivatsioonikiri koos palgasooviga hiljemalt 30.01.2020 e-posti aadressile
tartuvald@tartuvald.ee. Lisainfo: www.tartuvald.ee, jarno.laur@tartuvald.ee või tel 516
7879.
- KULTUURITÖÖ SPETSIALISTI
Tartu Vallavalitsuse sotsiaal-, haridus- ja kultuuriosakond võtab teenistusse kultuuritöö spetsialisti. CV koos motivatsioonikirja ja palgasooviga
palume esitada märgusõna all „Kultuuritöö spetsialisti konkurss" Tartu Vallavalitsusele hiljemalt
28.01.2020 e-aadressil tartuvald@tartuvald.
ee Lisainfo: www.tartuvald.ee, jarno.laur@
tartuvald.ee või tel 516 7879.
- SOTSIAALTÖÖTAJA PIIRISSAARELE
Tartu Vallavalitsuse sotsiaal-, haridus- ja kultuuriosakond võtab teenistusse 0,6 koormusega
sotsiaaltöötaja Piirissaare teeninduspunkti. Nimetatud töökoha ülesanneteks on ka erinevate,
vallavalitsuse jaoks vajalike abitööde tegemine
Piirisaarel asuvates vallavalitsuse ametiruumides, kogukonnaköögi korrashoid jm. CV koos
motivatsioonikirja ja palgasooviga palume esitada märgusõna all "Sotsiaaltööspetsialisti konkurss" Tartu Vallavalitsuse e-posti aadressile
tartuvald@tartuvald.ee hiljemalt 01.02.2020.
Lisainfo: tel 5196 7738 või anne-mai.ott@tartuvald.ee.
- RAAMATUKOGUHOIDJA
PIIRISSAARELE
Tartu Vallavalitsuse sotsiaal-, haridus- ja kultuuriosakond võtab tööle 0,4 koormusega raamatukoguhoidja Piirissaare raamatukokku.
Tööülesanneteks on töö lugejatega ja raamatukogu fondiga (teavikute laenutamine, lugejate
infopäringutele vastamine, laenutustähtaegade
pikendamine, muud raamatukogus vajalikud
tehnilised tööd). CV koos motivatsioonikirja ja
palgasooviga palume esitada märgusõna all
"Raamatukoguhoidja konkurss" Tartu Vallavalitsuse hiljemalt 01.02.2020 e-posti aadressile tartuvald@tartuvald.ee. Lisainfo: anne-mai.ott@
tartuvald.ee või tel 5196 7738.

VALLA INFO

9

Tartu rahulepingu sõlmimisest
möödub 100 aastat
Katrin Sisask
SÜNDMUSI TARTU RAHU 100 JA
EESTI VABARIIGI SÜNNIPÄEVA
TÄHISTAMISEKS
30.01.2020
Tartu rahulepingu originaali esitlus
Eesti Rahva Muuseumis (kutsetega.)
Rahuleping on ERM-is 30.01-2.02.
1.02.2020
kell 10.00 2-eurose käibemündi
„Tartu rahu 100“ esitlus ERMis.
2.02.2020
Kell 9.00 Asetab Tartu vald MaarjaMagdaleena Vabadussamba jalamile
pärja.
Kell 9.45 Asetab Tartu vald Äksi
Vabadussamba jalamile pärja.
24.02.2020
Kell 9.00 Asetab Tartu vald MaarjaMagdaleena Vabadussamba jalamile
pärja.
Kell 9.45 Asetab Tartu vald Äksi
Vabadussamba jalamile pärja.
Veel sündmusi leiad:
www.tartu.ee/et/tarturahu100

Foto: Eve Kallas
Maarja-Magdaleenas asetas Vabadussamba
jalamile pärja vallavanem Jarno Laur

Alanud aasta alguses, 3. jaanuaril
2020 kell 10.30 möödus sada aastat
relvarahu kehtima hakkamisest
Vabadussõjas. Selle sündmuse meeles pidamiseks süüdati küünlad ning
asetati pärjad Vabadussõjas osalenute rahu- ja mälestuspaikades kogu
maal.
Üle Eesti helisesid kirikukellad

Foto: Katrin Sisask
Äksis asetas Vabadussamba jalamile
pärja abivallavanem Tarmo Raudsepp

3. jaanuaril kell 10.30, mille järel süüdati küünlad või asetati pärjad kõigis
Vabadussõja mälupaikades, mille tulemusel kogu Eesti kattus tänuküünaldega Vabadussõja võidu tähiseks.
Tartu rahuleping allkirjastati
2. veebruaril 1920, kuu aega peale
relvarahu sõlmimist. Vabadussõja lõpuga kinnitati Eesti Vabariigi sünd
24. veebruaril 1918.

KULTUUR

Karu Karoliina pidas teisel jõulupühal sünnipäeva
Elle Mäerand, Elistvere loomapark
26. detsembril pidas Elistvere loomapargi üks armastatuim asukas karu
Karoliina 22. sünnipäeva.
Juba mitmeid aastaid on karupiiga
keeldunud talveunne jäämast ja nii ka
sel aastal nautis ta teisel jõulupühal
jõuluvanade toodud uhket jõululõunat. Karoliina korjas oma marjatordist paremad palad välja ja tegi oma
lemmik trikki - määris tordiga näo
kokku. Jõuluvanad külastasid ka oma
lemmikut põhjapõtra.
Täname koos Karoliinaga kõiki, kes
tulid ja vabandame nende ebamugavuste pärast, mis tekkisid seoses parkimise ja pileti ostuga. Loomapark ei
osanud nii palju külastajaid oodata!
Anname teada, et 09. veebruaril
tähistame sõbrapäeva. Kell 11 saavad
loomad sõbralikke suupisteid.

Fotod: Aldo Luud
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Külaskäik Euroopa
Parlamenti

Tabivere Põhikool
sai tunnustuse
Info: Tartu Ülikooli eetikakeskus

Mari Leover
Vesisest ja hallist novembritaevast
laskub hõbedane teraslind Brüsseli
lennuväljale.
Väljujate seas jääb kohe silma suur
grupp elavalt eesti keeles rääkivaid
naisi, sekka ka energilist venekeelset
juttu. Tulijaid ootav noormees juhatab
seltskonna bussini ja algabki sõit Euroopa Parlamenti.
Need 42 naist, kelle hulgas on ka 6
Kõrveküla maanaiste seltsi Miina liiget, on külla kutsunud meie eurosaadik Marina Kaljurand.
Valimiste eelsel perioodil kohtus
Marina väga paljude inimestega erinevatest kollektiividest ja tema sõnul
tegi ta valiku nende seast, kes talle eriliselt meelde jäid.
Ta on võtnud südameasjaks toetada
aktiivseid naisi nende tegevuses Eesti
elu edendamisel, see seletab ka meie
grupi feminiinset koosseisu.
Olemegi kohal, tohutu suures fuajees sagib tõeline rahvaste paabel.
Marina on meile vastu tulnud ja hakkame liikuma külaliste vastuvõtuks
valmis seatud ruumi poole.
Meid ootab rikkalik suupistelaud
ja peale kosutust sätime end kuulama
kommunikatsiooni peadirektoraadi
töötajat Jana Jalvi-Robertsoni, kes
tutvustab meile Euroopa Liidu kodanike esinduskogu tööd ja toimimise
põhimõtteid.
Sõnajärje võtab üle Marina Kaljurand, kes räägib oma tööst Euroopa
Parlamendis. Kõik koos suundume
uudistama täiskogu istungite saali,

mille suurus on tõesti muljet avaldav.
Oleme palutud õhtusöögile, mis kujuneb juhuse tahtel vägagi meeleolukaks. Nimelt väikese segaduse tõttu
köögis eine viibib ning saamegi omavahel ja Marinaga pikemalt vestelda.
Siis võtab laulu üles meie Ülle Kool,
kellel on pill alati kaasas.
Kõik löövad hoogsalt kaasa, samuti
meie võõrustajad, meeleolu on laes.
Õhtusöök möödub elava vestluse saatel, kõik huvituvad üksteise tegemistest, Marina ja tema abid suhtlevad
kordamööda kõigi laudkondadega.
Lõpetuseks vastastikused tänusõnad ja lõpulaul ning tõepoolest, kõigi
nägudelt peegeldub siiras rahulolu.
Järgmisel hommikul on plaanis külastus Eesti alalisse esindusse Euroopa Liidu juures. Kohtume kahe esinduse töötajaga, kuulame ülevaadet
nende töö sisust ja probleemidest.
Lennuki väljumiseni on aega veel
mitu tundi ja see annab võimaluse
natuke ka omal käel Brüsselis ringi
vaadata. Kuna meie majutuskoht asub
südalinnas, siis on palju imelisi arhitektuurišedöövreid kohe siinsamas.
Wikipediast loen, et Brüsselis on üks
Euroopa ilusamaid hilisgooti stiilis
raekodasid.
Kaks tihedalt tegevust ja muljeid
täis päeva on möödunud lennates, olemegi koduteel.
Täname Marina Kaljuranda küllakutse eest, see oli harukordne võimalus avardada oma maailmapilti ja saada uusi teadmisi.

Foto: Kaisa Kaljurand

Foto: Õnne Allaje/TÜ eetikakeskus
Tunnustust võtab vastu koolijuht
Piret Siivelt

9. detsembril toimus Tartus 12. väärtuskasvatuse konverents „Harjutades kujuneb iseloom“. Üritusel selgusid koolid, kus väärtuskasvatusega
tehakse eeskujuväärivat tööd.
Teiste seas sai tunnustuse „Hea
kooli edendaja 2019“ Tabivere Põhikool. Tartu Ülikooli eetikakeskus on
toetanud ja tunnustanud koolide ja
lasteaedade väärtusalast tegevust
alates 2009. aastast. Tunnustusprogrammides (varem konkursitööde kirjutamisel) said koolid osaleda juba
seitsmendat korda. Hea kooli ja hea
lasteaia nimelistele tunnustusprogrammidele on aastatel 2009–2019 oma
tööd saatnud 113 lasteaeda ja 92 kooli.
Tartu Ülikooli eetikakeskuse juhataja prof Margit Sutrop andis väärtuskasvatuse rändkarikad ja tiitli
„Väärtuskasvatuse kool 2019“ üle Võru
Gümnaasiumile ja Võru Kesklinna
Koolile.
Väljaantavate tiitlite ja nende statuutidega tutvu eetikaveebis: https://
www.eetika.ee/et/hea-kool/hea-koolitunnustamine.
Tunnustusprogrammi ja konverentsi korraldab Tartu Ülikooli
eetikakeskus Haridus- ja Teadusministeeriumi riikliku programmi
„Eesti ühiskonna väärtusarendus
2009–2013“ jätkuprogrammi raames.
Konverentsi toetas Briti Nõukogu Eestis.
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Tartu valla õpetajate koostööprojekt
Piret Siivelt, Tabivere Põhikooli direktor
Tartu valla koolide loodusainete
õpetajad osalevad enda koostatud
ühisprojektis „Vooremaa looduse digiõppeklass“. Projekti kestus on neli
aastat (2018–2022) ning see toimub
Euroopa struktuurivahendite toel.
Projektiga toetatakse õpilaste kujunemist uuendusaltiteks ja nüüdisaegseid tehnoloogiaid
eesmärgipäraselt kasutada oskavateks inimesteks, kes tunnevad huvi
ümbritseva
elukeskkonna, selle uurimise ning
loodusteaduste ja tehnoloogia saavutuste vastu
ning on motiveeritud edasi õppima. Eesmärk on, et õpetajad hakkaks
õuesõppe läbiviimisel senisest süsteemsemalt digivahendeid kasutama.
Koolituste ja seminaride põhjal algatatakse klassi- ja kooliüleseid projekte,
mis suurendavad õpetajate ja õpilaste
vahelist koostööd.
Projekti eesmärkide täitmiseks
soetati ühistöövahendid: erinevad
Vernieri seadmed ning foto- ja videotehnika, mille kasutamiseks läbiti
vastavad koolitused.
Projekti tulemusena valmivad mitmekesised loodusainete tunnikavad

Foto: Erakogu

ja e-õppematerjalid, mis on tulevikus
kättesaadavad e-koolikotis. Vooremaa
maastikule valmivad QR-koodid õpilaste loodud digimaterjalidega, mis
paigutatakse loodus- ja kultuuriobjektidele. Luuakse koolide ülene ajaveeb,
kuhu koondatakse projekti käigus valminud materjalid, mida saavad kasutada kõik õpetajad üle Eesti.
Suurem ja üldisem projekti eesmärk on kõikide valla haridusasutuste vahelise koostöövõrgustiku,
õpiväljundite põhise asutuste ülese
õpikeskkonna loomine.
Aluse koostööle ja õpikogukondadele pani Tartu Ülikooli koolitus „ Pro-

fessionaalse õpikogukonna juhtimine
LTT valdkonnapädevuste omandamiseks ning STEAM- lõiminguks üldhariduskoolides nüüdisaegse õpikäsituse juurutamise eesmärgil“. Õpetajad
kohtusid kuuel korral valla erinevates
koolides, igal koolituspäeval oli konkreetne teema. Koolituste vahel katsetasid õpetajad uusi õppevahendeid
ja lõid tunnimaterjale, mida tutvustati koolituspäevadel kolleegidele. 2.
detsembril, viimasel koolituspäeval
vallamajas, tehti kokkuvõtteid projekti tulemustest ning plaaniti edasisi
koostöötegevusi projekti edukaks jätkamiseks.

Jõulupidu ja soe lõunasöök
kriisiolukorras
Kristiina Raja, huvijuht
Jõulueelsel nädalal Eestit vallutanud
torm muutis Maarja-Magdaleena põhikoolis viimased koolipäevad enne
vaheajale minekut erakorraliselt
põnevaks. Elektrikatkestusest hoolimata toimus jõulupidu ning sooja
maitsvat jõululõunat mahtusid sööma ka lapsevanemad.

Foto: Ariana Rooba ja Liisi-Triin Siimenson

Kui kolmapäeva, 18. detsembri
õhtupoolikul kadus Maarja-Magdaleenast ja mitmest teisestki ümberkaudsest asulast elekter, ei olnud selles tugevate tormituulte tõttu midagi
imekspandavat. Küll aga muutus olukord tõsisemaks, kui saabus info, et
eeldatavalt võib rikke parandamine
võtta aega kuni 72 tundi!

KOOL
Maarja-Magdaleena koolipere oli
teinud mitmeid ettevalmistusi 19.
detsembri jõulupeoks. Päeva esimeses pooles pidid toimuma klassiõhtud
ning jõulupeo peaproov. Kostüümid
jõulunäidendiks olid juba ammu muretsetud ning laulud ja tantsud õpitud.
Rääkimata luuletustest, mida jõuluvanale kingi lunastamisel lugeda. Kooli
söökla külmkappides ootasid toiduained jõululõuna valmistamist. Elektri
puudumine seadis kogu päeva toimumise kahtluse alla.
Kuna koolimajas oli olemas vesi
ning temperatuur ruumides päris
hea, siis koolipäev ära ei jäänud. Jõulupidu tuli olude sunnil tõsta mitu tundi
varasemaks, et seda päevavalguses
pidada saaks. Direktor Ariana Rooba

12
võttis kiiresti ühendust Kaitseliidu
Jõgeva malevaga ning uuris võimalusi väliköögi katla kohale toomiseks.
Aktiivse naiskodukaitsjana on Ariana
ametlikult väliköögi kokk ning kuna
oli teada, et katel läheb asjatundjate
kätesse, jõudiski komplekt pisut enne
jõulupeo algust kooli hoovi. Samal
ajal, kui aulas esitas algklasside näitering jõuluetendust „Timbu-Limbu
ja lumemöldrid“, käis kooliõues vilgas
sagimine. Tänu kooli kokkade tegutsemistahtele valmis külmkappides
oodanud toidust maitsev jõululõuna
ning pärast kingituste jagamist kogunes kogu koolipere koos lastevanematega sööklasse ühise pidulaua ümber.
Kui inimesed tahavad ja pingutavad, saabki jõuluime sündida!

J. V. VESKI NIMELISE
MAARJA-MAGDALEENA
PÕHIKOOLI 340. SÜNNIPÄEVA TÄHISTAMINE
JA VILISTLASTE KOKKUTULEK
toimub 14. märtsil 2020 koolimajas.
13. märtsil kell 19 vilistlaste korvpallilahing võimlas
14. märtsil kell 17 kontsert aulas.
Järgneb tantsuõhtu ansambliga
PS Troika.
Lisainfo:
Huvijuht Kristiina Raja, tel 5078033,
rajakristiina@gmail.com

NOORED

Lõuna vallavanemaga
Tartu valla noortevolikogu esinaine Liia Kass ja tegevliige Margit Orma
4. novembril toimus koosviibimine Lõuna vallavanemaga J. V. Veski
nimelises Maarja-Magdaleena põhikoolis. Kohal olid Tartu valla koolide õpilasesindused, kelle eelnevaks
kodutööks oli välja selgitada enda
piirkonna suurimad murekohad.
Üheskoos vallavanem Jarno Lauri ja
sotsiaalnõunik Jaana Puuriga leiti
murekohad, millele tuleks rohkem
tähelepanu pöörata ning alustati
neile lahenduste leidmisega.
Üheks laudkonna teemaks, oli huvijuhtide roll koolikeskkonnas ning
selle käigus tuli välja, et Lähte õpilasesindus peab vajalikuks huvijuhi olemasolu, kes täielikult on pühendunud
kooli ja klassiväliste tegevuste organiseerimisele ja juhtimisele.
Õpilasesindused arutasid ka valdade ühinemise plussid ja miinused.
Õpilasesindused on rahul haldusreformiga, mille tulemusena vallad ühinesid. Noored tõid välja, et koolide vaheline suhtlus on seetõttu paranenud
ning noorte omavaheline kokku puutumine samuti.
Kõige tulisem arutelu toimus laudkonnas, kus arutati ühistranspordi
plusse ja miinuseid. Tuli välja, et pal-

Foto on illustratiivne

jud bussid on ülerahvastatud ning
bussid ei liigu vastavalt noorte vajadustele. Toodi välja, et mõne Tartu
valla piirkonna vahel ei ole üldse bussiliiklust, mida noored siiski oluliseks
peaksid.
Õpilasesinduste noored pidasid va-

jalikuks Tartu valla koolide ühistegevuse korraldamist, milleks võiks nende sõnul olla koolidevaheline Playback
järgmisest õppeaastast. Suured tänud
vallavanemale ja sotsiaalnõunikule.
Kohtumiseni juba järgmisel koosviibimisel!
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Päkapikumütsi pajatused Ripsiku
lasteaias
Ripsiklased
Et kõik ausalt ära rääkida, peame
alustama algusest…
Juba novembrikuu keskpaigast alates ootavad kõik väikesed ja veidi suuremad ripsiklased, nina vastu külma aknaklaasi, lund. Uisuriiul on uiske täis,
kelguvirn on laeni, suusaplaanid ammu
tehtud, aga mida ei ole, seda ei ole. Oota
ja mossita palju tahad – no ei ole seda
lund. Kuhu see siis ometigi jääb?
Selgus saabus esimese advendiga.
Meie lasteaia saali ilmus salapärasel
kombel üks vana päkapikumüts. See
müts teadis väga palju lugusid jõuludest. Teadis väga vanu lugusid ja
uuemaid ka. Tuli lihtsalt müts pähe
panna ja kuulata. Meie kõik kuulasime väga hoolega. Terve advendiaja,
igal reedel jutustas müts meile ühe loo
Pätukratist, kes ei armastanud üldse jõule. Tema meelistegevuseks oli
näppamine ning ta tegi kõik selleks,
et inimeste jõuluootus tuksi keerata.
Alustuseks näppas ta lumemöldritelt
lumekotid ja hea jõululume retsepti.
Lumekotid tassis Pätukratt oma koju
voodi alla. Mitu nädalat seisid lumekotid seal, kuni ühel hommikul ärkas
Pätukratt keset veelompi ja pidi nädal
aega toas kummikutega liikuma. Seejärel asus ta piparkoogitainast näppama. Seda peitis ta igasse võimalikku ja
võimatusse kohta – peaasi, et lapsed
piparkooke küpsetada ei saaks. Oh,
kus, meil oli alles otsimist! Pätukratt
ei kannatanud üldse piparkoogi lõhna. See lõhn ajas ta nina kihelema. Isegi nina hõõrumine vastu keldriseina
ei aidanud.
Ühel hommikul märkas ta aknast
välja vaadates metsloomade jäljerida.
Suure jäljekütina asus ta kohe tegutsema: kes, kus, kuhu, millal? Ja mida
ta märkas – iga maja ette oli ilmunud
kuusepuu. Isegi Ripsiku hoovis oli
kaunis kuusk. Kõikidele kuusekestele
oli tulukesed külge riputatud ja need
särasid silmipimestavalt. No muidugi taipas Pätukratt, et metsloomad
olid tulnud oma kuusepuudele järele.
Mis mets see siis ilma kuusepuudeta
on? Ja kuidas need puud üldse metsast siia said? Aga kuna puud olid nii
kenasti jõuluehteis, otsustasid mets-

Foto: Paula Kuusik

loomad need meile rõõmuks jätta. See
rõõm aga Pätukratile ei meeldinud ja
ta otsustas kõik kuuseehted ära näpata. Ka Ripsiku kuuseehted rändasid
Pätukrati peidupaika. Meie saali uhke
kuusk nägi aga ilma eheteta väga kurb
välja. Lapsed otsustasid puu enda toodud ehetega ära kaunistada. Lõpuks
oli Ripsiku lasteaia saalis imekaunis
jõulupuu – pisikeste ripsiklaste ehitud. Selline ilus laste ehitud jõulupuu soojendas isegi Pätukrati külma
südant. Üha tihedamini käis ta seda
jõulupuud piilumas. Kuid jõulupeo
hommikul ei suutnud ta siiski kiusatusele vastu panna ja näppas jõuluvana kingikoti, puges ise sinna sisse ja
jäi ootama. Lapsed leidsid jõuluvana
kingikoti üles ja Pätukrati selle seest.
Nüüd pidi Pätukratt kõik pahateod
üles tunnistama. Väikesed ripsikla-

sed võtsid Pätukrati soojalt ja rõõmsal
meelel vastu. Nad lubasid Pätukratil
jääda Ripsiku esimesele jõulupeole ja
aidata jõuluvanal üles otsida laste kingitused. Hea sõna võidab ikka kurja
väe. Lisaks veel väike amps võlupiparkoogist ja ripsiklased saidki endale
uue sõbra – Pätukrati. Koos pidutseti
ja leitigi üles kadunud kingikott laste
kingitustega.
Selline vahva lugu vanalt päkapikumütsilt. Jõululugu, mis ei olnudki
ainult lugu!
Loodame, et lumemöldrid suudavad uue talvelume retsepti välja mõelda ja üsna pea katab maad valge kohev
lumi. Suusad ja kelgud ju juba ootavad.
Lapsed muidugi ka. Ja mis seal salata
– täiskasvanudki ei jõua lund ära oodata.
Ilusat talvemuinasjuttu kõigile!
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Jõulukuu Kiisuperes
Lähte lasteaed Kiisupere
Jõuluaeg Kiisuperes oli sündmusterohke ja salapärane. Esimesel
advendinädala hommikul tervitasid
päkapikud lasteaeda tulijaid piparkookidega juba väravas.
Jõulukuu teisel päeval avati jõuluvana postkontor, kus lastel oli võimalus postipäkapikkude juhendamisel
tutvuda postivedamise ajaloo ja tööga. Jõulukuu jooksul said kõik läbi
astuda jõuluvana postkontorist ja kohapeal kirjutatud kirjad kohe jõuluvana postkasti panna. Ühel päeval oli
avatud muinasjututuba, kus elustusid sellised tegelased nagu villasokk,
taskulamp ja piparkoogivorm. Laste
abiga sai villasokk omale jõuludeks
paarilise, taskulamp aitas jõuluvanal pimedas õiged teeotsad üles leida
ning piparkoogivormist sai jõulupuu
kaunistus. Et jõulud on magus aeg, siis
ei puudunud ka maiustuste töötuba,
kus lapsed said valmistada trühvleid.
Advendiaega mahtus veel jõulupudru

Foto: Katrin Sisask
Jõululaat Lähte lasteaias Kiisupere

söömise hommik peredele, piparkookide ja jõuluehete valmistamine
koos emmede ja issidega ning suur
heategevuslik jõululaat. Kõikide rühmade lapsed ja vanemad valmistasid
laadale kaupa ja nagu korralikule
laadale kohane, ei puudunud ka meil
laadakohvik hea ja paremaga. Tuntud
laululugu „Pühad on saabunud linna“

inspireeris Kiisupere õpetajaid looma
oma jõululugu, mis aitaks jõule oodata
nii lastel kui ka peredel. Mõnusas pühademeeleolus toimunud jõulupidudele saabus ka jõuluvana koos lastega
lustima ja neile kinke tooma. Pühad
Kiisuperes olid täis rõõmu ja vahvaid
seiklusi. Soovime kõigile head rõõmurohket uut aastat!

SPORT

Henry Räppo pälvis hooaja parima
meestriatleedi tiitli
Katrin Sisask
21-aastane triatleet Henry Räppo
alustab sel aastal täiskasvanute
arvestuses kolmandat hooaega.
Eelmine aasta oli noorele sportlasele edukas. Novembris toimunud
Eesti triatlonihooaja pidulikul lõpetamisel pälvis Räppo hooaja parima
meestriatleedi tiitli. Eelmisel aastal
oli tema kõrgeim saavutus rahvusvahelistel võistlustel Melilla ja Olsztyni Euroopa karikaetappidel saadud
13. koht. Maailmakarika sarjas jõudis eestlane Tiszaujvarosi etapil 18.
kohale ja U-23 EM-il pälvis ta 20.
koha.
Henry Räppo elab Tartu vallas Puhtaleiva külas. Ta on lõpetanud Lähte
Ühisgümnaasiumi ja asus pärast seda
õppima Tartu Ülikooli sporditeaduste
instituuti.

Foto: Mallor Malmre
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1. Kuidas ja millal jõudsid teadmisele, et just triatlon on sulle sobiv?
Otsustasin pühenduda triatlonile
2014. aastal, kui sain esimest korda
võimaluse esindada Eesti koondist
noorte olümpiamängude kvalifikatsioonivõistlusel. Enne seda tegin
triatloni ainult suvise ettevalmistusena suusatamise hooajaks. Nii „kergelt“ koondisesse pääsemine andiski
teadmise, et triatlon sobib mulle. Olen
väga rahul oma valikuga.
2. Kas ja kui palju oled tegelenud teiste spordialadega?
Alustasin 5-aastaselt ujumistreeningutega, kooli minnes lisandus
murdmaasuusatamine. Kuni 15–16
eluaastani oligi suusatamine minu
põhiala, triatloni ja ujumist tegin vahelduse pärast. Lisaks olen käinud
kergejõustikus ning ühe treeningu
korvpallis.
3. Millises kolmest – jooksmine,
ujumine, jalgrattasõit – tunned
end kõige tugevamana?

Kõige tugevamalt tunnen ennast rattasõidul, kuid endale meeldib kõige rohkem jooksmine.
4. Millega on vaja kõige enam tööd
teha?
Kõige suurem puudus ongi hetkel
jooks, kuid ka selles on viimaste aastatega toimunud suur areng.
5. Kui tihti trenni teed?
Trenni teen iga päev – täielikult trennivaba päeva on hooaja jooksul ainult
mõni üksik.
6. Kuidas pingelises olukorras
rahu säilitada?
Mina mõtlen enne võistlusi läbi oma
võistlusplaani ning sisestan endale, et
töö on tehtud ning nüüd tuleb vaid see
„ette näidata“. Eelkõige tulebki ennast
usaldada!
7. Mida pead enda parimaks saavutuseks?
Siiani pean oma parimateks sooritusteks juuniorides võidetud Euroopa
karikaetappe, 2018. aasta üliõpilaste
MMi 16. kohta ja selle aasta U23 EMi

20. kohta.
8. Millised eesmärgid oled endale
seadnud?
Kõige suurem eesmärk on kindlasti
olümpiamängud. Veidi lähedasemad
eesmärgid on U23 EMi esikümne koht.
Lisaks on eesmärk saavutada eneseusk.
9. Kui tihti puhkad ja kuidas
veedad vaba aega?
Täielik puhkus on mul tavaliselt
novembris, kui kuu aega pole ette kirjutatud treeninguid. Vaba aega veedan
seriaale vaadates ja disc golf’i mängides.
10. Mida soovitad noortele, kes
alles käivad koolis ja soovivad
samal alal kuhugi jõuda?
Tuleb kuulata oma keha! Kui koolikoormus on suur, tuleb veidi rohkem
trennist puhata.
11. Kes on olnud sulle kõige suuremaks toeks?
Kõige suuremaks toeks on perekond,
sõbrad ning treener Margus Tamm.

29. Rahvusvaheline Jõuluturniir
Lähtel peeti tänavu esimest korda
Vahur Prooveli auks
Toomas Proovel
14. detsembril korraldati Lähte
spordihoones pikaajalise traditsioonina, 29. korda rahvusvaheline
Lähte Jõuluturniir maadluses, mis
alates 2019. aastast nimetati selle
looja ja tulihingelise eestvedaja
Vahur Prooveli mäletuse auks ümber Vahuri Jõuluturniiriks.

Tänavuse võistluse raames avati
Lähte Maadlusmaja seinal ka Vahur
Proovelile pühendatud mälestustahvel.
Vahur Proovel oli pikaaegne tunnustatud õpetaja Lähte Ühisgümnaasiumis ja maadlustreener Lähte
Maadlusmajas. Tema eestvedamisel
loodi Lähte Maadlusmaja ja Tartu Valla

Foto: Erakogu
Mälestustahvli avamisele kogunes Vahur Prooveli auks lähedasi, sõpru, kolleege,
oma õpilasi nii üle kogu Eesti, kui ka naaberriikidest

spordikool ning samuti on Vahur andnud suure panuse maadluse arengusse
kogu Tartu vallas. Ta on Eesti ja ka
lähinaabrite maadlusringkondades
tuntud nimi. Kuigi Vahur lahkus meie
hulgas 2018. aastal, elab mäletus ja
tema algatatud tegevused ikka edasi.
Tänavu esmakordselt peetud uue
nimega Vahuri Jõuluturniir on aastatega üha enam populaarsust kogunud
ja kujunenud üheks tugevaks ning
arvestatavaks maadlusturniiriks
noorte seas nii Eestis kui ka meie
lähinaabrite hulgas. Sel aastal oli osavõtjad ligi kakssada Eestist, Lätist ja
Soomest. Ka kohalikud Lähte maadluspoisid, enamuselt Vahuri õpilased,
püsivad tihedas konkurentsis ja on
ikka igal Jõuluturniiril auhinnalisi
kohti pälvinud.
Sel korral saavutas oma vanuseklassis I koha kohalik noormaadleja
Egert Männik, kes tunnistati ka turniiri parimaks kohalikuks maadlejaks ning tubli III koha teenis Tauri
Lill. Samuti pidasid väga tugevad ja
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Foto: Erakogu
Jõuluturniiril saavutas Egert Männik eriauhinna

Foto: Erakogu
Jaan Armi saavutas X DÜNAMO noorteturniiril Haapsalus I koha

tasavägiseid matše maha meie andekad maadlejad Sander Alekand, kes
seekord pidi leppima küll 4.kohaga ja
südikalt maadelnud Jaan Armi, kelle
tulemuseks oli tänavu 8. koht. Viimase kaksikvend Madis pidi kahjuks
vigastuse tõttu sel korral võistlusi
pealtvaatajana jälgima.
Soovin tänada kõiki häid inimesi ja

toetajaid, kes peavad oluliseks spordi
ja maadluse arengut noorte seas ning
aitasid võistlust hästi läbi viia - TARTU
MILL, TARTU METS, kohalikud ettevõtted SELJAMA A TALU, MÕISAPREILI PAGAR ning ROTAKS.
Organiseerimisel on olnud iga-aastased toetajad ja abilised TARTU VALD
ja LÄHTE SPORDIKOOL. Järgmise

aasta soov on veelgi rohkem kaasata kohalike toetust, et noortesport ja
noortemaadlus ikka püsiks nii Eestis
kui ka rahvusvahelisel tasemel endiselt konkurentsivõimelisena.
Tundes suurt au ja uhkust oma isa,
Vahur Prooveli elutöö üle maadlustreenerina Lähtel, jätkan isa mantlipärijana treeninguid noorte maadluspoistega. Püüan kõige paremal viisil
anda edasi oma pikaaegseid kogemusi
ja teadmisi maadluses ja sportlasena.
Praegused maadluspoisid on väga
perspektiivikad, täis indu ja tahet
trenni teha. See teeb meelehead,
motiveerib mind kui treenerit ja annab
positiivse laengu uuteks treeninguteks. Poiste areng ja edusammud
kajastuvad hästi võistlustelt nii Eestis
kui ka rahvusvahelisel tasemel, kus
on saavutatud mitmeid auhinnalisi
kohti. (fotod räägivad enda eest)
Tulevikuplaanid on juba paigas tuleb järjepidevalt edasi treenida ja
motivatsiooni ülal hoida, et poisid
tunneksid rõõmu sporditegemisest
ja maadlemisest. See tähendab nii
higi, pisarad kui ka rõõmuhõisked.
Samuti püüan laiendada maadluse
kui spordiala kandepinda, et rohkem
noori astuks ka Lähte Maadlusmajja ja
tuleks matile. Füsioterapeudina soovitan järjepidevalt arendada noorte
liikumisharjumusi, koordinatsiooni,
tasakaalu ning kerelihaste tugevust,
et nende rüht oleks tugev ja õige, kuid
peamisel kohal on siiski, et noored
tunneksid liikumisest rõõmu, suudaksid pingutada, ennast arendada
nii füüsiliselt kui ka vaimselt.
Soovin kõigile Tartu valla elanikele,
nii noortele kui vanadele toredat uut
olümpiaaastat! Liikuge ja tundke
elust rõõmu!

VARIA

Looduse Fond ootab inimeste abi
Looduse Fond ootab inimeste abi: suviste nahkhiirekolooniate kohta on
meil vähe infot, aga selleks, et nahkhiirte olukorda paremini mõista, on
vaja teada, kus asuvad eri liikide kolooniate varjepaigad.
Eriti oodatakse teateid nahkhiirte
poegimiskolooniate kohta hoonetes.
„Nahkhiiri saame tulemuslikult kaitsta ainult koos tegutsedes ja omavahel
suheldes,“ kommenteerib nahkhiireuurija Lauri Lutsar. „Nahkhiireuurijad saavad nõu anda kõige paremini

siis, kui inimesed ise ühendust võtavad ja küsivad. Selleks võib pöörduda
Eestimaa Looduse Fondi või Keskkonnaameti poole.“
Kuidas kindlaks teha, kas kodu lähedal tegutseb nahkhiirte koloonia?
Kui näete tegutsemas korraga juba
mitut nahkhiirt, siis on kindlasti soovitav sellest nahkhiireuurijatele teada
anda. Ekspertidega saate kontakti nii
Eestimaa Looduse Fondi, Facebooki
nahkhiiresõprade grupi kui ka Keskkonnaameti või eposti nahkhiir@elfond.ee kaudu.

Foto: Rauno Kalda
Pildil "Veelendlane"

Olulised teemad: kokkulepete ja lepingu sõlmimine tööandjaga, töösuhete reguleerimine, millele pöörata
tähelepanu lepingu sõlmimisel.
4. Tööelu planeerimine (16 tundi)
Olulised teemad: mis on minu jaoks tööõnn, õppimisvõimaluste ja töömaailma tundmine, minu
võimaluste ja tugevuste sõnastamine, erinevad karjääriplaneerimise ja tööotsimismeetodid.

VARIA

17
Hea lapsevanem* – tööotsija (alla 7-aastaste lastega)
Kas oled mõelnud, kuhu tööle või õppima
minna ja millist ametit Sa soovid pidada?

KOOLITUSEL „Kuidas jõuda oma
unistuste töökohani“ (131 tundi), kus saad teada rohkem enda
Tule osalema tasuta praktilisel

võimaluste ja tööturu kohta ning julgust teha häid valikuid. Koolituse osad on:

1. Ettevalmistus tööotsinguks (34 tundi)
Oluline osa on siin eneseanalüüsil. Põhilised küsimused on: a) Mida on minul maailmale
pakkuda? b) Kus ma tahan oma oskusi ja teadmisi kasutada? c) Kuidas leida tööd, mis
mind huvitab? d) Kuidas arendada oma oskusi?
2. Töövestlus (videotreeningu meetodil, 19 tundi)
Olulised teemad: ettevalmistus töövestluseks, olulised aspektid tööandjaga kontakti
loomisel (väljendus-oskus, kehakeel ja välimus), suhtlemisoskuste arendamine ja meeskonnatöö.

5. Arvuti kasutamine tööotsingul (16 tundi)
Olulised teemad: interneti võimaluste kasutamine tööotsinguks ja enesearenguvõimaluste loomiseks,
minu kandideerimisdokumendid internetikeskkonnas.
6. Tööklubi (30 tundi)
Tööklubi on grupikohtumised 1-2 korda nädalas. Tööklubis toimuvad harjutused ja arutelud erinevatel
teemadel: CV, kaaskiri, motivatsioonikiri, minu olulised oskused, teadmised ja väärtused tööturul, minu
parim viis leida tööd, info ja kogemuste jagamine töö või koolituste kohta jne.
Koolitusele järgneb tööpraktika, et omandada praktilisi teadmisi ja tööturul vajalikke kogemusi ning
saada soovitaja või kontakte tööelus. Tööpraktika on konkreetses ettevõttes juhendaja toel töötamine.
Vajadusel on pärast koolitust võimalus minna erialasele kursusele.
Kogu koolitus on TASUTA. Transpordikulud kompenseeritakse, koolitusel on tasuta toitlustamine.

KOOLITUSE INFOTUND toimub 23.01.2019 kell 13.00!
Vajalik on REGISTREERUMINE enne infotundi:
56 808 151 (Laura) või laura@jmk.ee
Asukoht: Sadama 1, AHHAA Teaduskeskus, II korrusel

Kohtumiseni!
* mittetöötav ja mitteõppiv vanem, kes ei ole vähemalt viimased 18 kuud töötanud ja on kuni 7-aastase lapsega
kodus viibinud

3. Tööõigus (16 tundi)
Olulised teemad: kokkulepete ja lepingu sõlmimine tööandjaga, töösuhete reguleerimine, millele pöörata
tähelepanu lepingu sõlmimisel.
4. Tööelu planeerimine (16 tundi)
Olulised teemad: mis on minu jaoks tööõnn, õppimisvõimaluste ja töömaailma tundmine, minu
võimaluste ja tugevuste sõnastamine, erinevad karjääriplaneerimise ja tööotsimismeetodid.
5. Arvuti kasutamine tööotsingul (16 tundi)
Olulised teemad: interneti võimaluste kasutamine tööotsinguks ja enesearenguvõimaluste loomiseks,
minu kandideerimisdokumendid internetikeskkonnas.
6. Tööklubi (30 tundi)
Tööklubi on grupikohtumised 1-2 korda nädalas. Tööklubis toimuvad harjutused ja arutelud erinevatel
teemadel: CV, kaaskiri, motivatsioonikiri, minu olulised oskused, teadmised ja väärtused tööturul, minu
parim viis leida tööd, info ja kogemuste jagamine töö või koolituste kohta jne.

Projekti “Inspireeriv töö noortele” toetab Euroopa Sotsiaalfond ja partner vallad

Lahenda mõistatus ja võida
ERMi poolt välja pandud
auhindu

1. Mitu isetegevuslaste esindust Tartu
Koolitusele järgneb tööpraktika, et omandada praktilisi teadmisi ja tööturul vajalikke kogemusi ning
vallast
26.
jaanuaril
2019
saada
soovitaja võttis
või kontakteosa
tööelus.
Tööpraktika
on konkreetses
ettevõttes juhendaja toel töötamine.
Vajadusel
on pärast koolitust
erialasele kursusele.
toimunud
Tartuvõimalus
vallaminna
isetegevuslaste
Kogu
koolitus on TASUTA.(veebruari
Transpordikulud kompenseeritakse,
tänuõhtust?
Kuukiri) koolitusel on tasuta toitlustamine.
KOOLITUSE INFOTUND toimub 23.01.2019 kell 13.00!
2. Mis nime kandis Muuseumi ööl
Vajalik on REGISTREERUMINE enne infotundi:
Saadjärve Looduskeskuses toimu56 808 151 (Laura) või laura@jmk.ee
nud näitus? (aprilli Kuukiri)
Asukoht: Sadama 1, AHHAA Teaduskeskus, II korrusel
Mõistatuse küsimustele leiad vastu- vallakuukiri.
3. Küla Piirissaarel? (mai Kuukiri)
Kohtumiseni!
Auhinna, mida on koguni kolm,
sed 2019. aastal ilmunud Kuukirjamittetöötav
ja mitteõppiv
vanem,
kes ei ole vähemalt
viimased
18 kuud töötanud ja on kuni 7-aastase lapsega
4. *Kes
valiti
2019.
a Tartu
valla
Laulukodus viibinud
on
välja pannud Eesti Rahva Muuseum.
dest.
Vihjena
on
iga
küsimuse
lõpus
pärlikese võistlusel publiku lemmimärgitud,
millisest
Kuukirjast
vasVälja
loositakse üks ERMi perepilet
kuks? (mai Kuukiri)
ning
pilet
ühele võitjale (koos kaastus
on
leitav.
5. Saadjärve ääres asuv rand? (juuni
lasega)
teartietendusele
"Ööpiltnikud"
Kuukiri)
ja
pilet
ühele
võitjale
(koos
kaaslasega)
Kellel
vanu
Kuukirju
alles
hoitud
6. Mitu häält kogus Tartu valla 2019
teatrietendusele
"Keisri
hull".
Võitjad
ei
ole,
siis
neid
saab
elektrooniliselt
aasta kaasava eelarve võitnud idee
selguvad
veebruari
Kuukirjas!
lugeda
valla
koduleheküljel
aadressilt:
Kõrveküla rulapark? (jaanuari
Projekti “Inspireeriv töö noortele” toetab Euroopa Sotsiaalfond ja partner vallad
tartuvald.ee/tartu-valla-kuukiri Või Mõistatuse vastus saata:
Kuukiri)
7. Mitmendat sünnipäeva pidas Laeva ajakirjana issuust: issuu.com/tartu- kuukiritartuvald.ee
Noortekeskus 1. veebruaril 2019?
1.
(veebruari Kuukiri)
8. kes saavutas meeste arvestuses esi2.
koha seitsmendal Vudila Hõbekala
3.
kalapüügivõistlusel? (märtsi Kuukiri)
9. Kirjuta puuduva koha nimi raamatu
4.
pealkirjas, mille kordustrükk val5.
mis 2019. a kevadel?
"..................... piirkond läbi aegade"
6.
(mai Kuukiri)
7.
10. Milline eakateseltsing tähistas
märtsis 2019 oma 15. sünnipäeva
8.
koos seenioransambliga LaulusõbI
rad? (aprilli Kuukiri)
9.
11. Kes on Tartu Valla Muusikakool
direktor? (mai Kuukiri)
12. Keda kehastas Tartu valla kultuu10.
ritöö spetsialist Veronika Täpsi 20.
veebruaril toimunud volikogu esi11.
mehe ja vallavanema vastuvõtul ERMis?
12.
(märtsi Kuukiri)
13. Kes astus 2019. aasta juunis veel
13.
sama tegelasena rahva ette? (juuli
14.
Kuukiri)
14. Mitu Lasteaeda on Tartu vallas
S
koos uue Ripsiku lasteaiaga?
I
(septembri Kuukiri)

TEATED / REKLAAMID
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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
Müüa toorest küttepuud. Transport hinnas. Pikkus ja
Müüa toorest küttepuud. Transport
jämedusPikkus
vastavalt
soovile.vastavalt
Võimalus transportida
hinnas.
ja jämedus
soovile.
Võimalus
transportida kaugekaugemale.
Lepp/haab/segapuu
34€/rm ja kask 38 €/rm.
male. Lepp/haab/segapuu 34€/rm ja
Metsakuiva
halukotid40L
2 €halukott
kask
38 €/rm.40L
Metsakuiva
kotid 2 € kott. Info: Est, Eng 5373 3322
Info
Est,
või Est,Rus 56997196
või
Est,
RusEng
569953733322
7196.

Ratastel SPA
kümblustünnide rent!
Mahutab 8-10 inimest
Mullisüsteem ja LED valgustus!
Soojeneb umbes 3 tundi

YIN JOOGA TUNNID RAADI LAPSEHOIU SAALIS
IGAL TEISIPÄEVAL KELL 19:00-20:15

Tel. 56 89 63 70 www.ratastelspa.ee

Osalustasu 10EUR kord, kuukaart (4 korda) 32EUR

Autopesula E-N 8:30-17:30
Tel. 514 1588
Vajalik registreerimine: info@bhaktistudio.ee või
tel 5219440
Rohkem infot juhendaja ja yin jooga kohta
kodulehel: www.bhaktistudio.ee

Treitööd
Tel. 520 4569
Tel. 749 4231

R

9:00-18:00

E-R 8:00-17:00

Pilatese võimlemise
treeningud alustavad
uuel aastal uue hooga
K 08.01.2020 Raadi lapsehoiu
saalis. Oodatud on nii vanad kui
uued trennihuvilised!
Lisainfo: FB grupp Vorasa treeningud
Raadil; vorasatreeningud@gmail.com

KUHU MINNA / ÕNNESOOVID
KUHU
/ MÄLESTAME
MINNA
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Palju õnne pisipõnni
sünni puhul!

Tabivere PIIRKONNA
XV TALIMÄNGUD
I etapp
laupäeval 18. jaanuaril 2020
algusega kell 10.00
Maarja-Magdaleena Põhikoolis
Kavas: koroona, laskmine,
tänavakorvpall, kabe

Et Sul ikka oleks õnne hõisata,

II etapp

rõõmu rõkata,

laupäeval 1. veebruaril 2020
algusega kell 10.00
Lähtel (Spordihoone)
Kavas: suusatamine, paarisvõrkpall,
noolevise, mälumäng

leiba lõigata,

Jasper Rubeika
Nora Fomotškin
Rihard Põld
Roomet Holvandus
Adorda Dubolazov
Nelea Krehhov
Elsa Tartes
Jasper Saks

29.11.19
29.11.19
30.11.19
30.11.19
30.11.19
10.12.19
14.12.19
20.12.19

Laine ja Arvi Puur!

raha raisata,
tervist tegutsemiseks ja

Õnnitleme 55. pulma- aastapäeva
puhul 16. jaanuaril

rammu rassimiseks!
ÕNNITLEME!

Võistlust toetavad:

Esper, Jaana, Maire, Kalvo,

Meie hulgast
lahkunud
SILVI AULE
27.11.1940-07.12.2019
LEMBIT ADAMKA
05.03.1937-12.12.2019
RAUNO VESKI
24.08.1966-19.12.2019
MARE PIIRIMAA
07.07.1946-19.12.2019
LUULE KUSLAP
18.06.1940-20.12.2019
MARTIN TEPPO
18.12.1935-21.12.2019
ENDEL RÜÜTEL
17.06.1926-25.12.2019

Evald ja Vahur
Et Sul ikka oleks õnne hõisata,
rõõmu rõkata,
leiba lõigata,
raha raisata,
tervist tegutsemiseks ja
rammu rassimiseks!

ÕNNITLEME!

Õnnitleme!

Pisut hõbehärma sala
puistand aeg te juustesse.
Aga silmist kirkust ära viia
pole suutnud see.
Noorusmaad küll seljataga,
käidud rada üheskoos.
Luste, rõõme meenutada
olgu aega veel ja veel!

Maarja-Magdaleena Maarahva Selts

lapsed ja lapselapsed koos peredega

Juula küla

Maire, Liia, Allar, Vahta, Suire!
Rõõmulinnule pesa tee hinges,
musta tuska siis tundma ei pea,
aja ringeldes plusspoolses pinges
uusi sihte endale sea.

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.

JAANUAR 2020 - VEEBRUAR 2020
24. jaan.
kell 19.00
24. jaan.
kell 19.00
25. jaan.
kell 20.00

VILJANDI EHATEATER MATS VON KARTOHVEL
Laeva Kultuurimajas. Dajan Ahmeti lustmäng ühes vaatuses.
MÄLUMÄNGUÕHTU Maarja-Magdaleena rahvamajas.
Lisainfo: tel. 5205906.
Tabivere rahvamajas TANTSUÕHTU Eesti Gun ja Liisa. DJ.
Avatud baar. Pilet 5€. Ettetellimisel suupisted ja jook . Info ja laua
broneerimine: 504 4479, www.tabivere.ee.
28. jaan. Laeva Kultuurimajas LAEVA MÄLUMÄNGU IV ETAPP.
kell 19.00 Mälumäng toimub 4-etapilisena iga kuu viimasel teisipäeval (v.a.
detsembris).
30. jaan. SEINAKELLA VALMISTAMISE TÖÖTUBA Õhina Õpitoas. Seikell 18.00 nakell valmib lõuendile ja dekupaaž tehnikas. Osalustasu 28€,
millest ettemaks 5€ (23.01). Juhendab Õhina Õpitoa perenaine
Krista. Reg. enne 23.01: kristakaremaa@hotmail.com.
TABIVERE
PIIRKONNA XV TALIMÄNGUDE II ETAPP Lähtel.
1. veebr.
kell 10.00 Kavas: suusatamine, paarisvõrkpall, noolevise, mälumäng.
2. veebr. TARTU RAHU 100 tähistamine Tartu vallas. Kell 9.00 asetab
kell 9.00
Tartu vald Maarja-Magdaleena Vabadussamba jalamile pärja.
Kell 9.45 Asetab Tartu vald Äksi Vabadussamba jalamile pärja.
2. veebr. KÜÜNALPÄEVA TULEPIDU Juulamõisa kohviku juures. 15.00
kell 15.00 jauramite ja küünalde valmistamine. 16.00 küünlapäeva kommete tutvustus, esineb ansambel Rabaööbikud. 17.00 tuleskulptuuride süütamine. Avatud kohvik päevakohase menüüga.
7. veebr.- ÜLEJÕE TARTU Lähte Ühisraamatukogus. Tartu linna esma28. veebr. mainimisest möödub 990 aastat. Tartu-teemaliste raamatute
väljapanek ja Tartu Linnamuuseumi rändnäitus"Ülejõe Tartu".
Tabivere rahvamajas MEESANSAMBEL MEHED MANDRILT
7. veebr.
kell 19.00 JUUBELIKONTSERT „Läbi aastate“ kell 20.00 sünnipäevapidu ansambliga Säde. Tasuta. Laudade broneerimine: 5044479,
www.tabivere.ee.
8. veebr. TEATRIÕHTU "IGAÜHELE OMA" Maarja-Magdaleena rahvamakell 18.00 jas. Piletid 7€ ja 5€ Maarja-Magdaleena rahvamaja eelmüügist.
Lisainfo: tel 5205906.
9. veebr. PULGAKOOGI ÕPITUBA Õhina Õpitoas. Osalus 35€. Registreeri
kell 11.00 Facebooki sõnumis Signe Aid või Koduköök Päevalill, tel. 5559 3872.
14. veebr. SÕBRAPÄEVA NOORTEDISKO Tabivere Noortekeskuses. Tasuta.
kell 18.00 Info: 5664 7969, FB Tabivere noortekeskus, www.tabivere.ee.
16. veebr. KAASAEGSETE SUUPISTETE VALIK EV PIDULAUALE Õhina
kell 11.00 Õpitoas. Juhendab koduköögi Päevalill perenaine Signe Aid Põlvast. Osalustasu 35€. Reg. kirjutades Koduköök Päevalill FB postkasti või helista tel. 5559 3872, Signe Aid.
Tabivere
rahvamajas PIDULIK TANTSUÕHTU. Õhtut juhib REIGO
21. veebr.
kell 20.00 TAMM Ooperilaulja Rahvusooperist Estonia. Ansambel HOROSKOOP.
Laudade broneerimine ja piletiinfo: 504 4479, www.tabivere.ee.
TABIVERE
KÕRVEKÜLA

MAARJA-MAGDALEENA
JUULA KÜLA

LAEVA

LÄHTE

KOGU VALD

MAA-AMET ON VÄLJA KUULUTANUD avaliku kirjaliku enampakkumise piirkonnas asuvate kinnisasjade kasutamiseks andmiseks. Pakkumiste esitamise tähtaeg on 11.02.2020. Täpsemat
informatsiooni saab Maa-ameti kodulehelt aadressiga:
www.maaamet.ee.

