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LK 7-8

Piirissaare uus hingus

LK 10-13
Distantsõppega võiduka
lõpuni

LK 6

Valmis kaua oodatud
Tabivere raudtee alune
tunnel
Tabivere raudtee aluse tunneli
kavandamine sai alguse 2015. aastal.
Vajadus tunneli järele tekkis, kuna
inimesed ületasid raudteed kohast,

mis ei olnud selleks ette nähtud.
Mai lõpus viidi kaua kestnud projekt lõpule, ning ohutu raudtee ületamine võis alata.

LK 14
Kui kohtusid Ripsik ja
eriolukord

LK 15
Lähte koori Zoomi-kevad
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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 Nädalakirja, milles antakse ülevaade valla töötajate tegemistest eelmisel nädalal.
Ja ära unusta alla laadida Tartu valla
äppi!

Skaneeri
QR-kood
Tartu valla
äpi alla
laadimiseks!
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 2. juunini.
 Kuukirja toimetus ootab vihjeid Tartu vallas
tegutsevatest huvitavatest inimestest, objektidest ja ettevõtetest!
 Kutsun üles kõiki valla elanikke teavitama toimetust, kui Kuukiri sinu postkasti ei jõua.
 Jälgi Kuukirja tegemisi ka Facebookis:
Tartu Valla Kuukiri

Tartu Vallavalitsus
Haava tn 6, Kõrveküla alevik, Tartu vald,
60512 Tartumaa
Tel. 510 6363, e-post tartuvald@tartuvald.ee
Tabivere teeninduspunkt
Tuuliku 11, Tabivere alevik, Tartu vald,
49127, Tartumaa
Tel. 525 4948, e-post tabivere@tartuvald.ee
Laeva teeninduspunkt
Väänikvere tee 8, Laeva küla, Tartu vald,
60608 Tartumaa
Tel. 5302 6608, 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
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23.04.2020 vallavolikogu istungil
vastu võetud otsused ja määrused
Kadri Linamägi, dokumendihalduse spetsialist
MÄÄRUSED
Määrus nr 6 – Tartu Vallavolikogu
27.02.2020 määruse nr 4 „Noorte
huvitegevuse ühingutele ja erahuvikoolidele toetuse andmise kord“
muutmine
Noorte huvitegevuse ühingutele
ja erahuvikoolidele toetuse andmise
korra § 12 muudetakse ja sõnastatakse
järgmiselt.
Noorte huvitegevuse ühingutele
ja erahuvikoolidele antakse toetust
käesolevas määruses sätestatud korras alates 2021. aastast.
Vallavalitsus on teinud ka eelnõu
muutmiseks ettepaneku, millega
muudetakse Tartu Vallavolikogu
31.01.2019 määrust nr 1 „Tartu valla
finantsjuhtimise kord“ seoses eriolukorraga.
Vallavalitsusel on õigus ajutiselt
piirata vallavalitsuse hallatavate
asutuste eelarves ettenähtud kulutuste tegemist kuni kolmeks kuuks.
Kulutuste tegemist võib piirata ainult
põhjendatud juhtudel, kui eelarvetulusid laekub kavandatust vähem,
eriolukorrast tingitult on vajalik
teha erakorralisi kulutusi või valla
pangaarvetel ei ole piisavalt rahalisi
vahendeid. Hallatavate asutuste
väljaminekuid piiratakse võrdsetel
põhimõtetel nii, et ei oleks takistatud
nende tegevuse eesmärkide täitmine.
Ajutine piirang vormistatakse vallavalitsuse korraldusega ning kulude
vähendamise vajaduse korral koostatakse ja esitatakse lisaeelarve eelnõu.
Vallavalitsus peab väljaminekute piiramisest vallavolikogu viivitamata
teavitama.
Määrus nr 7 – Tartu Vallavolikogu
22.11.2018 määruse nr 31 „Tartu valla
lasteaedades vanemate poolt kaetava
osa määra kehtestamine ning tasumise kord“ muutmine
Tartu valla lasteaedades vanemate
poolt kaetava osa määra kehtestamine
ning tasumise korra § 3 täiendatakse
lõikega 4 järgmises sõnastuses.
Kui lapsevanemal on kolm või enam
last, kes kasutavad kohta Tartu valla
lasteaias, siis kolmanda ja järgneva
lapse eest kohatasu maksma ei pea.
Nimetatud erisuse rakendamiseks
peab üks lapsevanem ja tema kõik las-

teaias kohta kasutavad lapsed elama
Eesti rahvastikuregistri andmetel
Tartu vallas.
Määrus nr 8 – Tartu valla eelarvest
mittetulunduslikuks tegevuseks
toetuste andmise kord
Mittetulundustegevuse toetuste
andmise kord reguleerib Tartu valla
eelarve vahenditest mittetulundustegevuseks ettenähtud toetuse taotlemist, taotluse läbivaatamist, toetuste
andmist, järelevalvet ja aruandlust.
Tartu valla eelarve vahenditest toetatakse elukeskkonna arendamist, kultuuri-, hariduse-, noorsoo- ja spordiprogramme, külaelu arendamist,
vaba aja veetmise võimaluste mitmekesistamist ja siseturvalisuse alast
ennetustööd.
Toetuse taotlus esitatakse vallavalitsusele hiljemalt iga aasta 1. novembriks toetuste taotlemise ja menetlemise infosüsteemi SPOKU kaudu.
Taotluste hindamiseks moodustab
vallavalitsus hindamiskomisjoni. Komisjon moodustatakse vallavalitsuse
protokollilise otsusega. Taotlusi hinnatakse hindamiskriteeriumite alusel
viie palli punktisüsteemis.
Seoses eriolukorra kehtestamisega
hädaolukorra seaduse alusel võib
vallavalitsus kuni eriolukorra väljakuulutamise hetkeni vastava kalendriaasta välja maksmata jäänud toetust
vähendada või välja maksmata jätta.
Määrus nr 9 – Tartu Vallavolikogu
26.09.2019 määruse nr 22 „Sotsiaalhoolekandelise abi andmise kord“
muutmine
Sotsiaalhoolekandelise abi andmise
korra paragrahvi 50 täiendatakse lõikega 21 järgmises sõnastuses.
Hädaolukorra seaduse alusel välja
kuulutatud eriolukorra kehtivuse ajal
ning kahe kuu jooksul peale eriolukorra
lõppu võib sissetulekust sõltuvat
toetust määrata üksi elavale isikule
või perekonnale, kelle kõigi liikmete
sissetulek toetuse taotlemisele eelneval kuul on väiksem kui riiklikult kehtestatud toimetuleku kolmekordne
määr pereliikme kohta. Määrus
rakendub alates 1. aprillist 2020.
Määrus nr 10 – Tartu Vallavolikogu
22.11.2018 määruse nr 34 „Spordi-

Volikogu istungi veebis korraldamise
uudset kogemust kommenteeris volikogu esimees Üllar Loks.
Seekordne volikogu istung toimus kõigile uudses veebikeskkonnas. Suhtlus
toimus videokeskkonnas Teams ning
hääletamine ja koosolekul osalemise
registreerimine VOLISe keskkonnas.
Et kõik sujuks, toimusid varem kaks
eelkoosolekut, mille käigus testiti
süsteemi. Istung sujus ladusalt, olenemata mõningatest internetilevist
tekkinud probleemidest. Positiivne
oli, et tänu veebipõhisele hääletamisele sai hääletust kiiremini läbi viia.
Programm luges automaatselt hääled
kokku ja tulemused sai kohe kätte.
Samal viisil toimub ka mai istung,
seda, mis saab edasi, näitab aeg.
klubidele ja eraõiguslikele spordikoolidele toetuse andmise kord“
muutmine
Spordiklubidele ja eraõiguslikele
spordikoolidele toetuse andmise korras
täiendatakse määrust uue paragrahviga 101 järgmises sõnastuses.
Toetuse vähendamine või maksmata
jätmine seoses eriolukorra kehtestamisega.
(1) Seoses eriolukorra kehtestamisega hädaolukorra seaduse alusel võib
vallavalitsus kuni eriolukorra väljakuulutamise hetkeni vastava kalendriaasta välja maksmata jäänud toetust
vähendada või jätta välja maksmata.
(2) Otsus toetuse vähendamise või
välja maksmata jätmise kohta vormistatakse vallavalitsuse korraldusena.
OTSUSED
Otsus nr 8 – projektide esitamine
Tartumaa arengustrateegia tegevuskavasse 2020–2023
Otsustati esitada Tartumaa arengustrateegia 2020–2023 tegevuskavasse
järgmine projekt.
Kunstmurukattega jalgpalliväljak
Tartu vallas. Tegevuse eesmärk on
luua harrastus-, tervise- ja tippspordiga tegelemiseks vajalikud tingimused, tagades sporditegevuse arengu
koostöös ja sünergias teiste valdkondadega, ettevõtlus, turism, haridus,
sotsiaalvaldkond, rahvatervis. 600
000 eurot, Tartu valla ja partnerite
omafinantseering 390 000 eurot.
Otsus nr 9 – hankemenetluse korraldamiseks loa andmine
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Õigusakti vastuvõtmine annab
aluse korraldada hange MaarjaMagdaleena lasteaia hoone projekteerimiseks Maarja-Magdaleena kooli
territooriumile.
Tartu valla 2020. aasta eelarves
on ettenähtud 100 000 eurot MaarjaMagdaleena lasteaia ühe rühma toomiseks Maarja-Magdaleena koolimajja.
Eelarve on planeeritud indikatiivse
hinnapakkumise baasil. Peale eelarve
vastuvõtmist on täpsemalt tutvutud
võimalike lasteaia ruumidega MaarjaMagdaleena Põhikooli hoones ja spetsialistid on soovitanud projekteerida
uus hoone kooli territooriumile. Eelarve vahendid planeeriti aga olemasoleva
koolihoone ruumide remontimiseks.
Otsus nr 11 – vallavara omandamine
(Äksi-Lähte kergliiklustee)
Otsustati omandada Tartu valla munitsipaalomandisse Tartu vallas Lähte alevikus asuv kinnistu 39 Tartu-Jõgeva-Aravete tee L8 (kinnistusraamatu registriosa
16212150, katastritunnus 79601:001:0868).
Katastriüksus soetatakse Tartu vallale
tasuta.
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Otsus nr 10 – vallavara omandamine (Maramaa-Lähte kergliiklustee)
Otsustati omandada Tartu valla munitsipaalomandisse järgmised MaramaaLähte kergliiklusteega seotud katastriüksused kokkulepitud maksumusega.
Kinnistu
Katastriüksuse
Pindala
Lähiaadress
Sihtotstarve
nr
tunnus
(m2)

Kogumaksumus 0,4
eurot/ m2

1488704

MaramaaLähte
kergtee L1

100%
79401:001:0364 transpordimaa

2758

1103,20

1488704

MaramaaLähte
kergtee L2

100%
79401:001:0384 transpordimaa

4549

1819,60

897304

MaramaaLähte
kergtee L3

100%
79401:001:0359 transpordimaa

11

4,40

288504

MaramaaLähte
kergtee L4

100%
79401:001:0357 transpordimaa

1320

528,00

Järgmine volikogu istung toimub
28.05.2020 kell 16:00 elektrooniliselt.
Volikogu istungit saab järele vaadata
VOLISe kaudu Youtube’st.

Volikogu istungite materjalid on
avalikult kättesaadavad veebis:
tartuvald.ee/et/volikogu-istungite
-materjalis

Normaalne elu tuleb tagasi
Jarno Laur, vallavanem

Koroonakriis on näidanud, kui habras on meie maailm ja elukorraldus.
Vahepealne sunnitud paus paneb
meid hindama teenuseid, mida muidu võtame enesestmõistetavalt.
Nii saame rõõmustada, et taas saab
raamatuid laenutada. Esialgu kontaktivabalt, aga alates 18. maist ka tavaliselt. Samast päevast peaksid avama
oma uksed ka noortekeskused. Tean,
et mitmel pool on tegevus toimunud ka
suletud uste taga – nii on Laeva noortekas valmistanud ette noorte töölaagrite projekti, et suvel saaksid noored

tööd teha. Maarja-Magdaleena noored on aga saanud osaleda kontaktivabadel õueüritustel. Alates 6. maist
saab taas sõita Piirissaarele. 12. maist
saab Jääaja Keskusesse.
Loodetavasti taastuvad ka töökohad eraettevõtluses ning seega muutub üha vajalikumaks lasteaiateenus.
Nii ongi üha rohkem vanemaid taas
lapsi lasteaeda toonud. Oleme avanud valverühmad kõigis lasteaedades.
Kui eriolukorra alguses ja haripunktis käis valla lasteaia valverühmades
kokku kuni 20 last, siis maikuu esimesel nädalal oli lapsi lasteaedades juba
sadakond. Eeldame, et maikuu edenedes on kohal juba pooled lapsed ja avatud saavad kõik rühmad.
Koolid seevastu jäävad valdavalt
distantsõppele, ehkki lõpuklassid ja
need, kel vaja järeleaitamist, saavad
ka päriselt kooli. Lõpetamine kui ühe
eluetapi kaunis punkt, mõnel juhul
ka hüüumärk, nõuab korraldajatelt
nutikust, aga loodetavasti saavad koolid hakkama sellega, et see siiski vajaliku pidulikkusega õpilastele meelde
jääks.
Koolitoitu on vald pakkunud ka krii-

siajal. Soovijad on saanud asendada
koolitoidu nädalase toidupakiga. Selline süsteem kehtib kuni mai lõpuni.
Enamikus koolidest ja enamiku õpilaste suhtes teevad õppenõukogud
oma otsused 28. või 29. mail. Siis
algab vaheaeg ja kõigile soovijatele
vald enam toitu ei paku. Kui aga
peredel on toimetulekuraskused, siis
palume pöörduda valla sotsiaaltöövõi lastekaitse spetsialistide poole, et
lahendus leida.
Vahepealne seisak on paradoksaalselt mõjunud hästi koolimajade ehitusele, kuna koolitöö ei sega ehitust.
Igal juhul on Kõrvekülas uue hooneosa ehitus jõudnud kolmanda korruse
paneelide monteerimiseni, lammutatud on vana koolimaja trepikoda ja
toimub uue ning vana hooneosa ühenduse ehitus. See on ka konstruktiivselt üks keerulisemaid töid ja hea, et
see sai ette võetud võimalikult varakult. Lisaks ehitame koolile parklat ja
Lasteaia tänava pikendust, et sügisest
saaks kasutada uut liiklusskeemi. Ka
Vasula tee ning Kubjaringi-Lasteaia
tänava ristmik saab tõstetud maantee
tasapinnast kõrgemale, varustatud sa-
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Foto: Jarno Laur

Foto: Katrin Sisask

13. mail said valmis Uhmardu silla remonditööd

Tammistu rahvamaja saali saabusid toolid mai alguses

juvee äravoolu ja tänavavalgustusega.
Toimuvad Hariduse tänava kõnnitee
ehitus, valmis on saanud Pärna tänava
allee istutus- ja haljastustööd. Töö
teostajat otsime hankemenetlusega
Kõrveküla Kooli tänava ehituseks.
Tabivere koolimaja on juba mõnda
aega väliselt valmis, aknadki ees.
Hetkel käivad fassaaditööd ja sisemised ehitustööd, samuti võib esimesi
õuehaljastuse ja kujunduse piirjooni
minivoorte näol juba koolimaja taga
tajuda. Loodame koos kooli valmimisega saada tehtud ka Tuuleveski tänava
seni pindamata osa ning valgustatud
ülekäigu ja pargitee koolini.
Valmis on saamas mitmed teisedki
projektid, näiteks Tabivere raudteetunnel, veevärgid Tabiveres ja Raadiraja tänaval. Tammistu rahvamaja
ootab veel raamatukogu mööblit, aga
muus osas vaid võimalust avapeoks ja
istutustalguteks.
Haigusest võitu saamine ei tähenda
paraku seda, et kogu kriis on selja taga.
Sisuliselt kandub kriis meditsiinisüsteemist üle majandusse. Reaalsuseks
on kasvav töötus ning ettevõtted, kes
pidanud kogu tegevuse lõpetama või
oluliselt koomale tõmbama. Muudatused ei ole jätnud puutumata ühtegi
valdkonda – enim on kannatanud
erasektor turismist ja teenindusest
kuni töötleva tööstuseni. Kahjuks
tähendab see, et halvenev majanduskeskkond vähendab ka valla eelarve
tulusid. Lisaks vähenevatele maksutuludele on vallavalitsus otsustanud
eriolukorra tõttu vabastada lasteaia
kohatasu maksmisest ja huvikooli
tasudest kõik vanemad, ka vähenevad
valla renditulud, sest paljusid üritusi
sel suvel teha ei saa.
Kohalik omavalitsus peab täitma

seadusega nõutud tasakaalukriteeriume. Erinevalt riigist ei ole vallal
võimalust katta põhitegevuse kulusid
laenuga, sest see on ette nähtud vaid
investeeringute tarbeks. Seetõttu on
seaduse täitmiseks tulude languse
puhul vältimatult vajalik korrigeerida
kulusid.
Kriis on ka kasvatanud kulutusi
teatud lõikudes – otseselt isikukaitsevahenditele ja desinfitseerimisainetele on kulunud ühe noortekeskuse
aastaeelarve jagu raha. Lisaks Tabivere hooldekeskuse päästeplaan. Oleme koolitoidu vahendeid kasutanud
toidupakkide tegemiseks, aga paraku
sama raha eest, millega on võimalik
pakkuda normaalset koolitoitu kooli
sööklas, ei saa toidupakki kokku. Seetõttu on toidupaki maksumus olnud u
3,5 eurot päeva kohta.
Oleme valmis selleks, et kulutused
sotsiaalabile suurenevad. Volikogu
võttis aprillis vastu erilise kriisimeetme, mille tõttu saame abi tagamisel
arvestada toetuste maksmise kriteeriumina mitte kolme eelmise, vaid
ühe kuu keskmist tasu. See on vajalik,
et reageerida kiiresti nende inimeste
abivajadusele, kes jäid hätta sisuliselt
päeva pealt. Taoline kord kehtib veel
kaks kuud peale eriolukorra lõppu ja
aitab loodetavasti töö kaotanud inimesed suuremast hädast välja.
Raskused ja kriisid toovad lisaks
negatiivsele välja ka positiivse. Olen
väga meeldivalt üllatunud selle abi
ja valmisoleku üle panustada kriis
lahendamisse. Suur tänu kõigile abistajatele, vabatahtlikele ja neile meie
töötajatele, kes teinud asendustööd.
Tabivere sotsiaalkeskuse koroonakriisi tuli appi lahendama Tartu
Ülikooli Kliinikumi naiskond kokku

Tartu Vallavalitsus tänab kõiki abistajaid, vabatahtlikke ja
asendustööd teinud töötajaid,
kes kriisiajal on andnud oma
panuse valla tegevusse.
Suured tänud Tabivere Sotsiaalkeskuse koroonakriisi
ajal appi tulnud nooretele neidudele ja noormeestele Tartu
Tervishoiu Kõrgkoolist ning
ülikooli arstiteaduskonnast.
mitmekümne õe ja põetajaga. Kuna
kogu personal oli kas haigestunud,
karantiini määratud või muudel põhjustel töölt kõrvale jäänud, tuli sisuliselt päevapealt komplekteerida uus
meeskond. Aitäh vapratele nooretele
neidudele ja noormeestele Tartu Tervishoiu Kõrgkoolist ning ülikooli arstiteaduskonnast! Tänud ka mitmetele
teistele, kes kiirelt reageerisid ja appi
said tulla. Loodetavasti saame 18. mai
seisuga ka hooldekodus naasta tavapärase rutiini juurde.
Hea meel on paljude oma kolleegide üle, kes on erakordsetes oludes
leidnud lisaks põhitööle võimaluse ka
kriitilistes valdkondades panustada
– kes aitavad sotsiaalosakonnal koolitoitu laiali vedada või riskirühma
inimestele tasuta kaitsemaske jagada,
kes tegelevad teavitusplakatite või
vabatahtlike koordineerimisega või
on enda kanda võtnud üldkasutatavate
mänguväljakute desinfitseerimise.
See kriis on näidanud, et meil on
väga abivalmid ja hakkajad inimesed,
kes igasugu raskustest üle saavad.
Suur-suur aitäh kõigile!
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Valmis kaua oodatud Tabivere
raudtee alune tunnel

Uuest õppeaastast
kehtivad Tartu
Valla Spordikoolil
uued õppetasud
Info: Tartu Vallavalitsus

Põhi fotol Tabivere tunneli sissekäik alevi poolsest küljest
Teisel fotol väljub Tartu abivallavanem Tarmo Raudsepp
vastvalminud tunnelist

Tekst ja fotod: Katrin Sisask
Tabivere raudtee aluse tunneli
kavandamine sai alguse 2015. aastal, kui saadi teada piirkondade konkurentsivõime meetme tingimused.
Peale valdade ühinemist 2017. aastal
jätkas Tartu vald projekti, millega
oli alustanud endine Tabivere vald.
Tunneli vajadus tekkis, kuna inimesed ületasid raudteed kohast, mis
ei olnud selleks ette nähtud. Samatasandilist ülekäiku ei lubanud teha
Eesti Raudtee, kuna Tabivere jaam on
rongide üksteisest möödumise ala ja
seetõttu võinuks rongide seismine ja
manööverdamine tekitada ohtlikke
olukordi.
2017. aastal saadi piirkondade konkurentsivõime tugevdamise meetmest vajalik toetus ja oli kindel, et
lähiaastatel saab tunnel tehtud. Kuna

kohas, kus raudtee möödub Tabivere
tööstuspargist, ei olnud varem ühtegi
ametlikku ülekäigukohta, siis otsustati see sinna rajada. Hinnanguliselt
ületati selles kohas raudteed ebaseaduslikult päevas kuni 500 korda.
Ehitustööd said alguse 2019. aasta
augustis, mil alustati vee- ja kanalisatsioonitrasside ehitusega. Seejärel
tuli ehitada tunnel kahes ehitusetapis, kuna kohas, kuhu tunnel rajati,
asetseb kõrvuti kolm raudteeharu ja
rongiliiklust tunneli ehitamiseks seisata ei olnud võimalik. Esimeses etapis tehti tunnel ühe raudteeharu ehk
rööpmepaari alla ja teises etapis, millega alustati 2020. aasta kevadel, kahe
rööpmepaari alla.
Kui veel sügisel arvati, et objekt
valmib 2020. aasta juulis, siis tänu
soojale talvele saadi töödega kiiremini
ühele poole ja juba 1. juunil avatakse
tunnel jalakäijatele.

Algas registreerimine Tartu valla
õpilasmalevasse!
Peagi on saabumas suvi ning see on aeg, mil paljud noored on otsimas
töökogemust, uusi sõpru ja väljakutseid. Meil on hea meel teatada, et
Tartu vald koostöös valla noortekeskustega on korraldamas sel aastal suvist õpilasmalevat 13-19-aastastele Tartu valla sissekirjutusega noortele.
Rühmad kestavad 7-14 päeva ning malevlaste peamisteks tööülesanneteks on heakorratööd, abitööd ning aia- ja põllusaaduste
korjamine. Noored saavad malevas lisaks töökogemusele võtta osa
aktiivsetest ühistegevustest, õpitubadest ja traditsioonilistest
üritustest. Noori juhendavad malevaperioodi ajal vastava väljaõppe
läbinud rühmajuhid.
Registreerimine Tartu valla õpilasmaleva rühmadesse algab 25.
mail! Rühmadesse registreerimise kohta leiate rohkem infot Tartu valla õpilasmaleva facebooki lehelt ja Tartu valla kodulehelt.
Kristel Kolberg, Tartu valla õpilasmaleva projektijuht, 58141972.

2. aprillil 2020 jõustus Tartu Vallavalitsuse otsus kehtestada alates
01.09.2020 Tartu Vallavalitsuse hallatava asutuse Tartu Valla Spordikooli
õppetasud järgmiselt:
- 15 eurot kuus (kui perest õpib spordikoolis üks laps).
- 25 eurot kuus (kui perest õpib spordikoolis kaks last).
- 30 eurot kuus (kui perest õpib spordikoolis kolm või rohkem last.
Õppetasust vabastamine või soodustuse tegemine otsustatakse vallavalitsuse korraldusega, kuulates eelnevalt
ära spordikooli direktori arvamuse.

Lastekaitsepäeval tutvume
uue koolihoonega
Las tek ait s epäeval, 1 . juunil on
kõigil huvilistel võimalus vaadata
int er net i vahendus el Tabiver e
Põhikooli uut hoonet.
Koos Tartu valla abivallavanema
Tarmo Raudsepaga käime läbi
kogu kooli ja vaatame, milline saab
olema uus koolimaja, kus alustavad
juba sel sügisel kooliteed Tabivere
Põhikooli õpilased.
Vaata Tartu valla Faecbooki lehel
olevast videost ise järgi, milline
uus koolimaja olema saab!
Mai 2020

Foto: Vaido Laane

Ok toober 2019

Foto: Timo Arbeiter

September 2019

Foto: Tanel Kindsigo
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Piirissaare uus hingus
Tekst: Katrin Sisask, fotod: Toomas Lindjärv
Viimase aastaga on Piirissaarel
palju muutunud. Tartu vald ja saarevaht Toomas lindjärv on koos teinud ära suure töö. Renoveeritud on
Tooni külas asuv vallamaja, kuhu on
sisse seatud internetipunkt, raamatukogu, saarevahi töö- ja vastuvõturuumid ja kogukonnaköök. Hoone
ülemisel korrusel on saarevahi eluruumid, koosolekuruum ja ööbimisruum valla töötajatele. Puhastatud
on Piirissaare põhjakanal ning lõunakaldale on rajatud telkimisvõimalusega puhkekoht saare külastajatele.
Kuidas sa Piirissaarele sattusid?
Plaan tulla Piirissaarele elama tekkis aasta tagasi, kui abikaasa Toomas
Lindjärv sai Piirissaare saarevahiks.
Elasime sel ajal mõlemad Soomes.
Mina töötasin õena ja Toomas oli 2017.
aastal jäänud pensionile politsei merevalveteenistuse ametikohalt.
Toomas oli Soomes nukker ega suutnud leida rakendust. Ometi oli energiat palju ja soov uusi väljakutseid
vastu võtta suur. Kui ta kandideeris
saarevahi ametikohale lõi tal silm taas
särama. Muutust vajasime mõlemad
ja otsus tulla Piirissaarele tuli kergelt. Me mõlemad armastame loodust
ja seda on siin palju. Nii puutumatul
kujul, et olen siit leidnud kasvamas
taimi, mis mandril on võõrliikide invasiooni tõttu oma kasvukohad pidanud loovutama. Üks minu hobidest on
ravimtaimede korjamine.
Alaliselt Piirissaarele elama tulid sa
selle aasta veebruaris?
Jah, esimest korda käisin küll Piirissaarel eelmise aasta mais. Sellele järgnesid paari nädalased saarel elamise
perioodid juunis ja septembris. Päriselt siia elama kolisin selle aasta veebruari keskel. Soome eluga oli vaja teha
lõpparve ja kui kuulsime, et Tartu vald
otsib Piirissaarele sotsiaaltöötajat,
kelleks ma oma meditsiinihariduse ja
kogemuste poolest sobisin, tundsin,
et see on minu võimalus endki Piirissaarel rakendada ja kasulikuks teha.
Me kumbki Toomasega pole inimesed,
kes suudaksid lihtsalt niisama olla,
oleme harjunud kogu aeg midagi kasulikku tegema.
Kuidas sinust meditsiinitöötaja sai?
Huvi erakorralise meditsiinitöö vastu
sai alguse 90-ndatel, kui mu 3 last olid

kasvanud suuremaks ja tundsin, et tahan midagi uut õppida. See oli ka aeg
mil kogu Eesti elu oli suurtes muutustes seoses taasiseseisvumisega.
1998. aastal läksin Tallinnas parameediku kursustele. Olin tegev Tallinna
Tuletõrje ja Päästeameti Lilleküla komando ambulantsi parameetikuna.
Jätkasin meditsiiniõpinguid Tallinna Meditsiinikoolis, mille lõpetasin
2002. aastal kus juba anti õenduses
kõrgharidus. Olen töötanud erinevates osakondades näiteks invasiivkardioloogias ja vastuvõtus. Aastal 2013
läksin õena tööle Soome.
Milline on sinu töö saarel?
Abi saabumine saarele on keeruline
ja aeganõudev. Kiirabi ei jõua siia 5 või
15 minutiga nagu mujal Eestis. Mina
olen valmis osutama esmaabi. Kõik
on veel uus ja väljatöötamisel. Tuleb
leida loogiline konsensus vajaduste,
oskuste ja võimaluste vahel. Hetkel on
komplekteerimisel korralik esmaabivarustus. Loodan selle saada lähiajal.
Samuti kuulub töökohustuste hulka
vanemate inimeste abistamine ja sotsiaalküsimuste lahendamine laiemas
mõistes. Tuleb teha koostööd perearstidega.
Teisipäeviti ja neljapäeviti on avatud
raamatukogu. Minu teine tööülesanne ongi seda töös hoida. Hiljuti jõudis kohale raamatukogu uus mööbel.
Olen raamatud sinna ära sättinud ja
digitaliseerinud 1-2 tuhat eksemplari.
See töö veel jätkub. Raamatukogu hu-

Ülle Lindjärv on Piirissaare
sotsiaaltöötaja ja raamatukoguhoidja

basemaks muutmiseks olen viinud aknalaudadele lilli ja teinud muud, et külastajad tunneksid end siin koduselt.
Lisaks raamatukogule on saareelanikel vallamajas ka kogukonnaköök,
mis veel ootab köögimööblit. Siin on
neil võimalus käia duši all ja oleme
andnud kasutada oma vana pesumasina. Püsielanikud on vanad inimesed ja
neil on puuküttega elamised, pesemas
käimiseks on neil vaja kütta sauna. See
kõik on nende jaoks aeganõudev protseduur. Vaja oleks veel pesukuivatit,
siis oleks ka see tegevus neile kergem.
See kõik rõõmustab saare elanikke
väga ja nad on tänulikud selle eest, et
neile need võimalused on antud. Samas aga tunnen, et kõik see ei ole veel
täiel määral käima läinud ja elanikud
on väga ettevaatlikud ega usalda veel
kõiki neid teenuseid. Usun, et aeg mil
nad kõik rõõmuga siia tulema hakkavad on veel ees.

Ülle on raamatukogus sättinud raamatud riiulitele ja digitaliseerinud
1-2 tuhat eksemplari. Töö sellega veel jätkub
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Oli aeg, mil Piirissaarel laiusid suured kõrgpeenrad sibula kasvatamiseks. Täna on siia
jäänud veel mõned elanikud, kes endiselt kuulsat Piirissaare sibulat kasvatavad

Milline on tunne peale paari kuud
saarel töötamist?
Väljakutse on suur, nii minule kui
ka Toomasele. Teeme koos tiimitööd
ja meil ei ole siin tööpäeva alguse ja
lõpu kellaaegasid. Oleme kättesaadavad 24/7. Mul on veidi kergem, sest
Toomas on saarel elatud aastaga juba
suure töö ära teinud. Vaikselt on ta
võitnud elanike austuse. Aga eks ikka
võetaks mind saarel veel, kui võõrast.
See on siinne eripära. Alalised elanikud väga siia turiste ei oota ja nö võõraid ei usaldata. Nad ei ole nendega ka
harjunud ja tegelikult, mis siin ikka
imestada - on nad ju oma terve elu elanud sellel saarel ja pidanud seda enda
saareks. Võõrad peavad esmalt välja
teenima nende usalduse.
Kuidas mõjutas koroonakriis saareelu?
Ajutiselt oli suletud praamiliiklus neile, kes ei ole saarele sissekirjutatud.
Kohalikele see väga meeldis, sest sel
viisil saime kaitsta kõiki saare elanikke, kes kindlasti kuuluvad riskirühma. Kuna aga oli kevadine aeg tekitas
see pahameelt nendes, kes käivad tihti saare ja mandri vahet. Näiteks on
neil siin suvekodud või peenramaad.
Üritame Toomasega kõik taolised
probleemid lahendada rahumeelselt
ja nii et kellegil ei jääks halbu tundeid
üksteise vastu. Praam käis vaid korra
nädalas, kuna poodi oli vaja varustada
toiduainetega. Muidugi on ka meil siin
poes maskid ja deso vahendid, samuti on need raamatukogus jt vallamaja
ühiskasutavates punktides.
Koroonakriisi tõttu võivad jääda ära
kõik traditsioonilised saare suveüritused. Eriti tore on, et valmis on saanud Lõuna rannas telkimiskoht, koos
katusealuste ja puhkamisvõimalustega. On olemas ka matkarada, mis soise
ala tõttu vajab veel korrastamist.
Mida te veel saarel teete?
Kuna olen õppinud põllumajandust
ja mulle meeldivad vanad traditsioo-

nid rajasime Toomasega endale kõrgpeenra. Kohalikud andsid nõu kuhu
oleks hea peenar kaevata, ning andsid
mõned sibulad katsetamiseks. Kui me
siis tööga peale hakkasime võib öelda,
et terve Piiri küla tuli vaatama, kuidas
asjast mitte midagi teadjad peenart
rajavad. Kõik juhendasid ja näitasid,
kuidas on seda õige teha. Kui peenar
sai valmis tuli kõrvalmajas elav mees
ja ütles: "No mina vaatan, et te oskate
tööd teha küll, toon teile natuke sibulaid". Tagasi tuli ta 10 kg sibulatega.
Sibula toojaid oli teisigi ja see oli väga
südantsoojendav tunne. Nii juhtuski,
et meie põllumajanduse katsetused
Piirissaarel ei ole veel kartulite ja tomatiteni jõudnud.
Tegevustest meil kindlasti puudust ei
ole, pigem jääb aega väheks ja ühe päevaga ei jõua kõike ära teha. Elu saarel
käib samas rütmis loodusega. Kohe
kui loodus hakkab tärkama ja päevad
muutuvad pikemaks, hakkab ka tegevusi saarel olema rohkem.
Kuna meie mõlema suur hobi on kalapüük, siis harrastame saarel ka seda.
Käime kalal tuulevaiksetel õhtutel.
Kõige nauditavam on selle juures protsess ise, kala on lihtsalt boonuseks.
Esimest korda saime käe valgeks kevadise särjepüügiga.
Sinu elus on olnud huvitav periood,
mil avastasid huvi käsitöö ja villalammaste kasvatamise vastu?
Kuna mulle on alati meeldinud maaelu, loomad, kaduma kippuvad traditsioonid ja käsitöö, siis sai soetatud
talu Märjamaal. Soov oli olla iseenda
peremees ja endale tööandja. See kõik
oli suureks väljakutseks, sest talu
ülesehitamise kõrvalt oli peres kolm
last. Alustasin põllumajanduse õpinguid Olustvere Teenindus- ja Maamajanduskoolis, hiljem õppisin seal ka
rahvuslikku käsitööd.
Hakkasin kasvatama peenvillalambaid. Kari koosnes rootsi peenvilla ja
gotlandi lammastest. Valitud sai nad

villa omaduste tõttu. Neid, kes peavad
lambaid ainult villa pärast, ei ole Eestis palju. Oma vill tuleb ise väärindada läbi käsitöö - kas viltides või villast
kedratud lõngast kududes. Mina tegelesin mõlemaga siis ja jätkan ka nüüd.
Tänaseni saan veel kasutada enda kasvatatud lammaste villa, mida olen pesnud, kraasinud ja pakendanud, sellisel viisil, et sellest saab lõnga kedrata.
Lõngast valmivad kudumid - enamasti
sokid ja islandi kampsunid. Olen proovinud ka villa värvimist looduslike
vahenditega, kuid lõpuks eelistasin
ikkagi eri värvi lammaste naturaalse
kasuka värvi.
Tegin seda kõike suure armastuse ja
pühendusega ning sai osaletud ka Eesti Rahvakunsti ja Käsitöö Liidu poolt
korraldatud suurüritusel Mardilaat,
mida nimetatakse Eesti käsitöö laulupeoks. Olin väga uhke selle üle, et
mind sinna kutsuti, sest seal osalevad
vaid parimad Eesti käsitöölised. Viisime üritusel läbi vokiga ketramise
ning viltimise meistrikoda ja pakkusime müügiks oma kaupa: lambanahku,
villa jm.
Millised on tuleviku plaanid?
Tunnen, et tahan jääda paikseks ja
tempot maha võtta. Piirissaar on koht
kus tahan olla. Kui esimest korda siin
käisin meenutas see mulle lapsepõlve
suvekodu Kiideva külas. Siin on imeline loodus. Raamatukogu aknast välja
vaadates on nähtud nii jäneseid kui
parte ja saad iga päev ehedalt kaasa
elada sellele, kuidas loodus omasoodu
toimetab.
On palju mõtteid ja plaane kuidas paremini asjad saarel toimima saada.
Olen tänuklik võimaluse eest töötada
ja elada Piirissaarel, mis juba oma looduse ja keskkonnaga annab nii palju
elule värvi. Täna pean oluliseks anda
saarele ka omalt poolt väike panus, et
muuta siinne elu natuke paremaks ja
turvalisemaks.

Lõunakaldale rajatud puhkekoht
saare külastajatele
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Veelgi enam eraisikuid saavad KIKist Sel suvel tarbime
toetust vee- ja kanalisatsioonitaristu kultuuri teisiti
Karita Tilk,
rajamiseks
Tartu valla kultuuritöö spetsialist
Keskkonnainvesteeringute Keskus
Alates 8. maist saavad Keskkonnainvesteeringute Keskusest (KIK) toetust
taotleda ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga liitumiseks, reoveemahuti
paigaldamiseks ja omapuhasti rajamiseks ka need eraisikud, kes elavad alla
2000 tarbijaga reoveekogumisaladel.
Samuti pikeneb taotluste esitamise
tähtaeg üle 2000 tarbijaga reoveekogumisalade elanikele.
Kes saab toetust taotleda?
• Isikud, kelle majapidamine asub
keskkonnaministri poolt kinnitatud
reoveekogumisalal (nii üle kui ka
alla 2000 tarbijaga reoveekogumisalade elanikud). Seda saab kontrollida
KIKi kodulehel olevast otsingumootorist.
• Kinnistusraamatusse kantud kinnisasja või hoonestusõiguse füüsilisest isikust omanik, ühisomanik või
kaasomanik. Oluline on silmas pidada,
et taotlejale kuuluva kinnisasja või
hoonestusõiguse ühis- või kaasomanik ei tohi olla juriidiline isik.
Milleks toetust antakse?
• Reoveekogumisaladel elamu ühendamiseks ühisveevärgi ja/või -kanalisatsiooniga või kogumismahuti
rajamiseks või ümberehitamiseks
ning alla 2000 tarbijaga reoveekogumisalal ka elamule omapuhasti
rajamiseks või ümberehitamiseks.
Kogumismahutitele ja omapuhastitele saab toetust küsida piirkondadesse, kus puudub ühiskanalisatsioon ning kus on teada, et seda lähima
viie aasta jooksul ei rajata.
Milleks toetust ei anta?
• Elamusiseste torustike ehitustööde,
sh veemõõdusõlmede rajamiseks.
• Varasemalt teostatud tööde rahastamiseks. Ehitustöödega ei tohi alustada
enne otsuse kättesaamist.
• Hoonestamata kinnistule torustiku
rajamiseks.
• Pärast 21. maid 2018 ehitatud elamutega kinnistule vee- ja kanalisatsioonitorustiku, omapuhasti või kogumismahuti rajamiseks.
Kui suur on toetus?
• Toetuse suurus lähtub sarnaste ehitustööde keskmisest maksumusest

ning sõltub rajatava torustiku pikkusest. Toetuste summad jäävad
vahemikku 1132-3792 eurot.
Kui kaua saab toetust?
• Projekti abikõlblikkuse perioodi
lõpp, st kaevetööde tähtaeg ei tohi
olla hiljem kui 31. august 2023. Seega
on kõige hilisem aeg taotlust esitada,
et jääks aega ka kaevetöödeks (eeldusel, et vooru eelarve pole varem täitunud) jaanuar 2023. Vooru eelarve
on 17 miljonit eurot, millest tänaseks
on eelnevate rahastusotsusega kaetud ca 8 miljonit eurot.
Kuidas taotleda?
• Taotleda on võimalik: 1) E-toetuse
keskkonnas, 2) KIKi kodulehel avaldatud taotlusvormil, mida on võimalik saata KIKi e-posti (info@kik.ee)
või posti teel (Narva mnt 7a, VI korrus, Tallinn). Samuti võib taotlust
alates juunikuust täita KIKi Tallinna
kontoris, kuid palume sel juhul eelnevalt ette helistada telefonil 6 274 171.
• Taotlemisel tuleb KIKile koos taotlusvormiga esitada vee-ettevõtjalt
küsitud liitumistingimused, mis
sisaldavad liitumispunkti asukoha
koordinaate ja selgitust, kas liitumisvõimalused on nii ühisveevärgi
kui -kanalisatsiooniga.
• Kogumismahuti või omapuhasti
rajamisel tuleb taotlusele lisada
vee-ettevõtja või kohaliku omavalitsuse kinnitus ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni liitumisvõimaluse puudumise kohta 5 aasta perspektiivis.
• Samuti tuleb esitada volikiri, kui
toetust taotletakse volituse abil.
• Kavandatud tegevused tuleb ellu viia
kuue kuu jooksul pärast positiivse
otsuse saamist.
Kust leiab lisainfot?
• Täpsed tingimused, juhised ja korduma kippuvad küsimused leiab
KIKi kodulehelt.
• Lisainfot jagab KIKi projektikoordinaator Kadri Haamer (6 274 183,
kadri.haamer@kik.ee).
Toetust anname Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfondi vahenditest ning toetuse töötas välja Keskkonnaministeerium.

Seoses Vabariigi Valitsuse otsusega
keelata suve lõpuni ära suurüritused,
jäävad ära või lükkuvad edasi ka kõik
Tartu valla suvised kultuurisündmused. Kas ja mismoodi võiksid toimuda
augustikuusse planeeritud sündmused, näitab aeg.
Sel aastal tuleb jaanipäev teisiti - avalikult ei tulegi. See-eest tähistame
seda järgmise aasta Tartu valla jaanitulel topelt poweriga ja seda koos
peaesineja Terminaatoriga!
Jääge terveks!

Vallavanema vastuvõtt väikestele
vallakodanikele
lükkub edasi
Tartu Vallavalitsus

Tartu Vallavalitsus annab teada, et
seoses eriolukorraga lükkuvad edasi
sel aastal sündinud laste lusikapeod.
Algselt kvartali kaupa planeeritud lusikapeod lükkuvad edasi sügisesse.
Loodetavasti on selleks ajaks koroonakriis ja eriolukord riigis möödas
ning saame jälle kokku tulla, et laste
sünde tähistada.
Kõigile uutele ilmakodanikele saadetakse kutse täpse toimumiskoha, kuupäeva ja kellaaja ning juhistega.
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Distantsõppega võiduka lõpuni
Katrin Sisask
Eelmises Kuukirjas uurisime, kuidas on läinud distantsõpe Laeva Põhikoolis ning Lähte Ühisgümnaasiumis. Seekord heidame pilgu ülejäänud kolmele valla koolile: J. V. Veski
nimelisele Maarja-Magdaleena Põhikoolile, Kõrveküla Põhikoolile ja
Tabivere Põhikoolile.
J. V. VESKI NIMELINE MAARJA-MAGDALEENA PÕHIKOOL
Ariana Rooba, Maarja-Magdaleena
Põhikooli direktor
Distantsõppe esialgne ärev ja
natuke segane olukord oli aprillikuu
vaheajaks stabiliseerunud. Selle taga
on väga suur töö. Esimestel nädalatel
pingutasime ülesannete andmisega
heas mõttes natuke üle. Soovisid ju
kõik õpetamisega jätkata tavapärases tunnitöö tempos. Tänaseks oleme koormust vähendanud ja välja on
kujunenud õppetöö toimumise digikeskkonnad. On tekkinud oma süsteem ja õpetajatel oma eelistused.
Tähtaegade suhtes püüame olla võimalikult vastutulelikud, siis saavad
lapsevanemad ja õpilased ise valida
tempo, mis neile sobib. Kolmandal
nädalal tegime ka ühe e-õppe vaba
päeva, mil lastel olid ainult sellised
ülesanded, mille lahendamine ei
nõudnud arvutit ega muid nutivahendeid. Näiteks 8. klassi õpilased valmistasid sel päeval ette kirjandi kirjutamist, märkides üles võimalikult palju
kirjeldavaid lauseid, mida sel päeval
enda ümber märkasid.
Selleks, et lapsed motiveeritud
oleks, peavad kool ja õpetajad ülesanded võimalikult põnevaks tegema.
Peale esimesi nädalaid sai kiiresti selgeks, millised õpetajad ei olnud digiõppele üleminekuks nii hästi valmis.
Neile andis juhtkond suunised, kuidas
digilahendusi kasutada. Püüame teha
nii, et igal klassil on nädalas vähemalt
1–2 veebitundi. Meie õpetajad on väga
leidlikud ja teevad õppimise huvitavaks. Õpilased on kohusetundlikud ja
püüdlikud.
Õpetajate ja vanemate koormus on
praegu ulmeline. Ka paljudel õpetajatel
on ju lapsed, kes vajavad koduõppega
abi. Ühe päevaga tuleb ära teha oma
töö, olla lapsevanem ja ka õpetaja.
Lahendus sellele murele on kokku
hoidmine ja koostöö. Meie lapsevanemad on väga tublid, nad saavad oma
laste toetamisega hästi hakkama ja
kui tekibki mingi arusaamatus, võe-

Foto: Maarja-Magdaleena Põhikool
J. V. Veski nim Maarja-Magdaleena Põhikool 5. klass - sümfooniaorkester

takse õpetajatega julgelt ühendust.
See olukord on meie jaoks hea
võimalus näha, milleks me suutelised oleme, kui palju oleme nõus oma
mugavustsoonist välja tulema. Kõik
me oleme midagi uut õppinud. Näeme,
kui olulised on kõik inimesed meie
ümber. Kõik koolis käimise positiivsed küljed tulevad praegu välja.
Mina ise igatsen kõige rohkem õpilaste hommikusi kallistusi!
Lauri Naber, Maarja-Magdaleena
Põhikooli õppealajuhataja, ajalooja ühiskonnaõpetuse õpetaja
„Mõned inimesed näevad probleeme,
mõned inimesed näevad võimalusi.“
Distantsõppele minek raputas
senise õppekorralduse põhjalikult
läbi meilgi. Kuigi harjumuspärasest
rutiinist kõrvale kaldumine on kõigi
jaoks keeruline, ei pruugi lõpptulemus
olla sugugi halb. Otse vastupidi, see
võis kujuneda vajalikuks impulsiks, et
optimeerida protsesse ja meetodeid,
mis on haridustemaatilistes debattides juba ammu (uus õpikäsitlus, digiõppe rakendamine), kuid mille laiem
kasutusse võtmine on seniste harjumuste ja süsteemi varjus unarusse
jäänud.
Mis õpetajate kohanemisse puutub,
siis nagu ikka, mõnel läks see lihtsamalt, mõnel keerulisemalt, kuid üldiselt võin kolleege kiita, ületamatusse
hätta pole keegi jäänud.
Uudses olukorras selgus, et õpilaste
edasijõudmine oli ilma otsese juhendamiseta keskmiselt märkimisväärselt madalam kui kontaktõppe puhul
ning tundide ettevalmistamine ja
tagasiside andmine võttis harjumuspärasest rohkem aega. Ise oleksin
nagu taas esimest aastat koolis: tööpäevad venisid üle kesköö ja hommikul ei õnnestunud magada kauem kui
kuueni. Esimese nädala šokiteraapia

järel vaatasime pragmaatiliselt üle nii
õppekavad kui ka kasutatavad meetodid ning korrigeerisime koormusi, nii
et mõistlik töörutiin loksus suhteliselt ruttu paika.
Õpilaste edasijõudmises distantsõppe puhul väga suurt vahet tavapärase olukorraga ei ole. Kuigi on ka
erandeid, võib üldistatult öelda, et
nii edukad kui ka raskustes on ikkagi
samad õpilased, kes ka kontaktõppel.
Õpilaste jaoks on tegelikult praegune sündmuste käik suurepärane
elukool – nad on sunnitud võtma rohkem vastutust, juhtima iseennast ja
oma õpiharjumusi, arendama vormistusoskusi ning praktilist arvutikasutusoskust. Huvitaval kombel ei soodusta distantsõpe looderdamist: kui
muidu võib tunnis palju aega ja energiat kuluda „kõrvaltegevustele“, siis
distantsõppe puhul on õpilane sunnitud reaalselt tööd tegema.
Kuna kriisiajal on võimalik nii palju
võita kui ka palju kaotada, siis kahjuks
ei saa päriselt rääkimata jätta ka distantsõppe varjukülgedest. Nõrgemate
õpilaste puhul, kes sageli on ka pärit
nõrgemast taustsüsteemist, tähendab
vahetu kontakti kadumine sageli ka
seda, et õppetöö kannatab. Õppeülesandeid ei täideta, kooli katseid perega
ühendust võtta ignoreeritakse ning
tekivad võlgnevused ja suured lüngad,
mis tõsiselt ohustavad nende võimalusi
tuleval õppeaastal järgmises klassis
jätkata. See ei pruugi küll olla otseselt
negatiivne, kuna tegu on üldiselt õpilastega, kes niigi kipuvad maha jääma,
siis lisa-aasta põhja uuesti ladumiseks
ja küpsemiseks oleks tegelikult nende
endi huvides, kuid tegelikult ei tahaks
ilmselt siiski keegi klassikursust kordama jääda.
Ka kodude jaoks on see olukord
koht, kus vanematel on võimalus,
sageli ka vajadus, aktiivsemalt lapse
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õppetöös abistajana osaleda. Kuna
põhilised õpilase edu tagavad kriteeriumid praegusel perioodil on funktsionaalne lugemisoskus ja iseseisva
töö võime, siis vanemad, kes on oma
laste puhul nendesse panustanud,
saavad loomulikult palju lihtsamalt
hakkama. Tõsi, algklassides võib see
maht olla märgatavalt suurem. Uus
olukord on küll ka paljude lapsevanemate jaoks olnud stressirohke, kuid
me oleme tänulikud, et nad on olnud
väga mõistvad, et tegu on üldise paratamatusega, ning pole oma frustratsiooni õpetajate kraesse valanud.
Üldiselt leian, et meie õpilased (ja ka
nende vanemad) on olnud selles olukorras väga tublid. Ma arvan, et kui see
asi lõpuks läbi saab, lähen kooli suure
kommikotiga. Nad on preemiat väärt.
Kui nüüd tulevikku vaadata, siis
usun, et nii mõnedki asjad saavad kontaktõppe taastumisel olema teistmoodi
kui enne kriisi. Julgeksin välja käia
mõned prognoosid, need on mõeldud
üldistena, mitte ei kehti ainult meie
koolile.
1) Õppimine muutub palju mõtestatumaks.
- Kuna riiklike õppekavade täitmine
on olnud distantsõppe perioodil väga
suure surve all, on see ilmselt nii
mõnegi õpetaja sundinud need veel
kord üle vaatama pilguga, et miks
need asjad seal sees on ja kuidas saaks
eesmärke tõhusamalt saavutada.
- Samuti on vahepeal tulnud põhjalikumalt läbi mõelda antavad tööülesanded, et olla kindel, et õpilased neist
korralikult aru saavad.
- Õppeülesannete tagasisidestamine
muutub palju efektiivsemaks, sest nii
õpetajad kui ka õpilased on harjunud
IKT vahendeid kasutama.
2) Julgetakse proovida rohkem
„isiklikke õpiradasid“. Nii mõnigi õpilane on leidnud õppemeetodid, mis
sobivad neile paremini kui praegune
range struktuuriga koolipäeva mudel
ning õpetajad on näinud, et need toimivad.
3) Kooli ja õpilase vastastikune
usaldus kasvab ning koostöö koduga
tiheneb. Suur osa õpilasi on omandanud vajalikud tööharjumused ja oma
ülesannetega hästi hakkama saanud
ning vanemad on näinud lähemalt,
mida ja kuidas tehakse.
Ja mis kõige tähtsam: need kaks
kuud on väga selgelt näidanud, et suur
osa õpilasi tunneb koolist ja sellega
kaasnevatest sotsiaalsetest kontaktidest, ka õpetajatega, puudust ning
samuti tunnevad õpetajad puudust
oma õpilastest.

TABIVERE PÕHIKOOL
Maarika Vällik, Loodusainete õpetaja Tabivere Põhikoolis
Enamasti kasutan distantsõppe
läbi viimiseks keskkonda Opiq. Raskem on keemia ja füüsikaga, mille
puhul ei piisa ainult õpikust, et õpilane teemast aru saaks. Keeruline on
aru saada, kui palju materjalist on õpilased omandanud. Kontaktõppe puhul
õpilasega suheldes on see selgem. Keemia ning füüsika juba on kord sellised
ained, mille puhul ei saa edasi minna
enne, kui eelnev on selgeks saanud.
Vastuste või esitamata tööde pealt
näen, kas pean teemat veel õpilastele
seletama, või on nad selle omandanud.
Eks see kõik on olnud keeruline –
kodukontori sobitamine pereeluga,
ebapiisav internetikiirus, millega ei
saa videoid üles laadida jne. Aga me
kõik oleme hakkama saanud ja tublid
olnud. Suurim väljakutse minu jaoks
on olnud uute teemadega alustamine.
Kuna mul on lasteaiaealised lapsed,
kes vajavad päevasel ajal tähelepanu,
ei saa ma teha tunde videosillaga. Selle
probleemi ületamiseks olen koostanud õpetusvideoid, need YouTube’i
üles laadinud ja lingi eKooli lisanud.
Mingil hetkel tuli teadmine, et kõik
ülesanded ei saa olla vaid arvuti taga.
Tuleb suhtuda loovalt ja mõelda välja
õpilasi motiveerivaid ülesandeid. Seetõttu üritan anda õpilastele valikuid,
et ei tekiks tunnet nagu nad peaksid
neid kogu aeg lahendama, vaid et nad
ise tahaksid seda rõõmuga teha.
Meenub olukord, kus enne distantsõpet lapsed ütlesid, et nende unistuste
amet on olla Youtuber. Toona vastas
õpetaja selle peale, et see ei ole mingi
õige amet. Nüüd aga on õpetajad ise
Youtuberid ja ehk aitab see meil õpetajatel ja õpilastel teineteist pikemas
perspektiivis paremini mõista.
Arvan, et see olukord õpetab lastele
aja planeerimist. Loodan, et õpilastel
on julgust õpetajale märku anda kohe,
kui nad aru ei saa, me oleme nõus
aitama! Samuti ei tohi unustada, et

Foto: Kristjan Vällik
Tabivere Põhikooli õpetaja Maarika Vällik
valmistas kodus dokumendikaamera

tegemata töö märge ei ole karistus või
maailma lõpp, vaid abiks õpilasele, et
ta ei unustaks tööd esitada. Selles raskes olukorras peame hoidma õpilaste,
õpetajate ja lapsevanemate motivatsiooni.
Eve Aru, Tabivere Põhikooli klassiõpetaja I ja II kooliastmes
Distantsõpe on kestnud kauem, kui
me alguses arvasime, ja on olnud kõigile suur proovikivi. Nii õpilased kui
ka õpetajad saavad proovile panna
oma digipädevusi. Õppetöös on kasutusel erinevad infoallikad. Enamikul
õpilastest on vajalik tehnika kodus
olemas, kellel pole, neile on selle võimaldanud kool.
Kõigis kooliastmetes (1.–9. kl) oleme
õppetöös kasutanud lõimingut erinevate õppeainete vahel. On toimunud
ülekoolilisi projekte (nt Euroopa päev,
emadepäev), millesse on aktiivselt
kaasatud kogu koolipere. Tehakse
pidevalt koostööd ja jagatakse kogemusi kolleegidega. Läbi viiakse videokoosolekuid õpetajatele ja erinevates
õppeainetes toimuvad videotunnid
õpilastele.
Ranget kellaajalist tööde esitamise
tähtaega meil ei ole. Millal töö peab
valmis olema, oleneb ülesandest.
Kuna algklasside õpilased vajavad rohkem lapsevanema abi, siis tuleb mõelda ka sellele, et vanemad on päeval
tööl. Selleks, et õpilasel säiliks huvi ja
motivatsioon, peab õpetaja pidevalt
kontrollima ja tagasisidet andma.
Proovin anda tagasiside kohe, et laps
saaks vajadusel parandusi teha, enne
kui ta järgmise teema juurde asub.
Kui õpilasel on töö esitamata, siis
suhtleme ja arutame kohe, mis on
olnud takistuseks. Kõik see eeldab
head koostööd õpilaste ja lapsevanematega nii telefoni, meili kui ka muude
suhtluskeskkondade kaudu. Vanemad
on olnud väga toetavad, enamus õpilasi saavad suurepäraselt hakkama.
Meie koolis on õpilaste tunnustamiseks kasutusel distantsõppe kuldtäht (kiitus). Iga nädala lõpus annab
direktor e-kooli kaudu kuldtähe neile
õpilastele, kes on nädala jooksul ülesanded õigel ajal esitanud ja need oma
võimete kohaselt ära teinud.
Igatsen praegu reaalseid koolitunde,
õpilasi ja kolleege. Südame teeb soojaks, kui loen õpilaste saadetud häid
soove õpetajale, milles küsitakse, kas
ma neid ikka igatsen ja soovitakse, et
oleksin terve.
Olukorra leevendamiseks peaksime
kõik mõtlema sellele, et koostöös peitub jõud.
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ÕPILANE:
Elis Maarja Aardevälja
Tabivere Põhikooli 6. klassi õpilane
Koduõpe on mulle uus kogemus.
Tänu karantiinile on mul rohkem
aega trenni teha ja üksi olla. Me käime
perega igal vabal päeval ja mõni kord
ka pärast tööpäeva looduses. Kuna
minu vanemad on päeval tööl ja vennad lasteaias, olen iga päev üksi kodus.
Mul pole võimalik ülesandeid tundide toimumise ajal teha, kuna arvuti
on isaga tööl kaasas ning üürikorteris
puudub WiFi. Nii õpin ma õhtuti. Et
mul päeval igav ei hakkaks, mõtlen
endale igaks päevaks ülesande ja vaatan televiisorit. Näiteks pean tegema
kodus inventuuri, koristama või tegema lihtsalt õppeainetega seotud lisaülesandeid.
Mulle meeldib väga õppida ja tegelikult mulle distantsõpe isegi meeldib.
See võimaldab mul õppida oma tempoga ja kui varem koolitunnis juhtus,
et mul hakkas igav, kuna sain tunnitöö tehtud enne teisi, siis nüüd ei pea
ma enam tunni lõppu ootama. Keerulisemaks teeb olukorra see, et mul
on kaks nooremat venda, kes tahavad
minuga aega veeta. Aga nad said üpris
ruttu aru, et kui lasevad mul kiiresti
ära õppida, siis jääb mul aega ka nende
jaoks.
Kui muidu on mul koolis lihtne ja
tavaliselt kõik arusaadav, siis distantsõppega kujunesid välja need
raskemad õppeained. Nüüd ju ei saa
õpetajalt kätt tõstes kohe vastust, seega küsin kõigepealt abi vanematelt.
Vanemad käisid koolis juba ammu
ja nende õppemeetod oli veidi teine.
Vahepeal jäämegi me kimpu ja küsime
abi aineõpetajatelt.
Kooli igatsen ma väga, sest seal saab
olla koos sõpradega ja mul ei hakka
igav. Seal olen ma seltskonnas ja saan
alati abi, kui vaja, sest keegi 22 õpilasest teab ikka aidata.
Kõige rohkem igatsen ma sõpradega
peale kooli väljas käimist. Esimesel
nädalal oli raske sõpradele ei öelda,
kui nad mind kuhugi kutsusid. Nüüd,
kui olen seda juba mitmeid kordi teinud, on ka nemad asja tõsidust mõistnud. Kui mul endal tuleb soov kodust
välja minna, siis lähen trenni.
Kõigile õpilastele on mul üks soovitus: võtke korraga 2–3 õppeainet ja
tehke ära, siis väike puhkus, et värskelt järgmistega alustada. Kui õpid 1–2
tundi järjest, võib juhtuda, et lõpuks
ei suuda sa enam keskenduda. Kõige
rohkem aitabki see, kui otsid negatiivsete asjade positiivseid külgi. Leia
aega oma perele ja õpi uusi asju, milleks sul varem pole aega või tahtmist
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olnud, avasta Eesti looduse võlusid ja
kõige tähtsam, hoia ja kaitse ennast ja
teisi, sest kui püsid kodus, aitad sinagi
selle aja kiirele möödumisele kaasa!
LASTEVANEMAD:
Virgylia Soosaar, Tabivere Põhikooli
4. ja 6. klassi õpilaste ema
Distantsõppega hakkama saamiseks oleme palju pingutanud ja usun,
et rahuldavalt hakkama saanud. Meie
päev näeb välja nii, et hommikul vara
tegelen enda tööasjadega. Õnneks teen
ma oma tööd enamasti kodukontoris
ja saan lapsi vajadusel juhendada. Kui
lapsed ärkavad, proovivad nad iseseisvalt oma kooliasjadega hakkama
saada. Selleks kulub 4–5 tundi. Kõige
raskem on meil matemaatika, selles
on vaja enim juhendamist. Õhtuti
kontrollime tehtud tööd ja vajadusel
aitame teha neid ülesandeid, mis on
jäänud tegemata. Peale seda teen veel
enda tööd, sest hommikutega ei jõua
kõike tehtud.
Üritame olukorda rahulikult võtta,
kuigi kõik kokku on väga väsitav. Raske
on lastele selgeks teha, et tegu ei ole
puhkuse, vaid tõsise olukorraga. Suhtlust õpetajate ja õpilaste ning ka vanemate vahel on kindlasti distantsõppe
puhul rohkem. Kohe kui tunned, et ei
saa hakkama, tuleb küsida õpetajalt ja
siis saavad ka probleemid lahendatud.
Arvan, et suurim probleem on
motivatsioonipuudus. Seda nii lastel
kui ka vanematel. Mina tunnen, et ei
tea, kaua veel suudan, aga kool on olukorraga hästi toime tulnud. Kardan,
et tase võib jääda kõikuvaks nii eri
koolide lõikes kui ka samas koolis ja
klassis käivatel õpilastel. Võib ju juhtuda, et mõni teeb ülesande kiiresti
süvenemata ära, teisele võib vanem
pool vastust ette öelda. Seda ei saa ju
keegi tegelikult kontrollida.
Üldiselt usun, et peame olukorda
rahulikult võtma ja elama nädal korraga. Küll me lõpuks kõigega hakkama
saame!
Veronika Täpsi, Tabivere Põhikooli
2. ja 6. klassi õpilaste ema
Oleme distantsõppega hästi hakkama saanud. Meil on täpne ajakava
mille järgi päevad on seatud. 2. Klassi
laps vajab rohkem minu juhendamist,
6. Klassi oma saab enamasti ise hakkama. Kuna isa on meil päeval tööl on
enamus õppimise juhendamist minu
teha.
Lapsed hindavad väga seda et tavapärase 6.25 asemel saavad nad nüüd
magada 8.30-ni. Kell 9 algab meil õppetöö, mis kestab 13-14-ni. Pärast
õppetööd on aega toimetada väljas,
kevad ju. Igal õhtul on poistel pooletunnine lugemisaeg. Positiivse poole
pealt tooksin välja, et õppetööga tege-

leme hommikupoolsel ajal ja õhtune
aeg on pereaeg ilma koolitöödeta. Lapsed on kuidagi palju rahulikumad.
Mulle meeldib, et paljud ained on
omavahel lõimitud. Nii saab ühe ülesandega teha mitu asja korraga. Või
sama ülesande jätkuna teha ka teise
õppeaine ära. Veebitunnid hakkasid
meil intensiivsemalt kolmandal nädalal. Nüüdseks on välja kujunenud rütm
millal etunnid asset leiavad,. Selle järgi panevad poised oma päevaplaani
paika. Kui õpetajal ei ole võimalik veebitundi teha – näiteks on tal halb internet või endalgi kodus väiksed lapsed, siis on tehtud ka videotunde, mis
on õpetajal varem valmis salvestatud
ja õpilased saavad seda vaadata endale
sobival ajal. Näiteks on üks õpetaja teinud oma Youtube kanali, mille kaudu
videosid jagada. Tahan väga kiita kooli
ja õpetajaid.
Soovitan kõigil luua ühtse korra, et
tekiks rutiin ja õppimise ajaks arvutis kõik mud asjad kinni panna. Tuleb
säilitada rahu ja kannatlik meel, ning
olla laste jaoks olemas. Lapsi peaks
õhutama klassikaaslastega suhtlema.
Tehku ühiseid veebikõnesid, arutagu
kooli ülesandeid ja muid päeva tegemisi. Ei tohi jääda konutama, suhtlemine on noorte elus väga tähtis, seda
ei tohi unustada.
Annika Hüvanen, Tabivere Põhikooli
3. klassi õpilase ema
Alustame igal hommikul e-kooliga,
et vaadata, millised on selleks päevaks antud ülesanded. Märgime need
endale üles ja laps hakkab siis antud
ülesandeid järjest tegema. Tavaliselt
pildistame/filmime õhtuti nõutavad kodutööd üles ja saadame fotod/
videod õpetajatele.
Tavaline koduõppe päev tähendab
lapsevanema jaoks ka seda, et tuleb
leida aega oma töö kõrvalt lapse õppimise jälgimiseks, selgitada ülesannet,
anda vajadusel lisaselgitusi ja juhendada, samuti jälgida, et laps ei kipuks
arvutis mängima peale seda, kui veebis (opiq, taskutark, 10 monkeys) on
vajalikud õppetükid tehtud.
Kõige keerulisem on panna laps
mõistma seda, miks tuleb keskenduda
õppimisele, kui ta on samal ajal kodus.
Distsipliini juurutamise küsimus.
Kordan lapsele iga päev, et kohustused kõigepealt, siis mäng. Koolikeskkond toetab õppimist kõige paremini.
Ka laps tunnistab, et talle meeldib
koolis rohkem õppida kui kodus.
Marika Kiremija, Tabivere Põhikooli
1. ja 4. klassi õpilaste ema
Kui päris aus olla, siis alguses tundsin küll kerget kõhedust, et kuidas see
kõik kenasti toimima saab. Aga kiidan
nii ennast kui ka lapsi ja pean tõdema,
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et need nädalad on väga kiiresti ja hästi
möödunud.
Meil ei ole otseselt mingit graafikut, kuid hommik algab enam-vähem samal kellaajal, mil koolipäevgi.
Sööme koos hommikust ja siis püüan
nooremale omad asjad e-koolist kätte
anda ja suurem leiab juba kõik ise.
Nooremal lapsel on terve nädala
õppimine antud, vanemal lapsel tuleb jooksvalt. Õppimine käib päevade ja tundide kaupa. Nooremal lapsel
saab õppimine kuidagi kiiremini
tehtud, siis, kui jõuab ja tahab, võib
ka järgmise päeva asju teha. Noorema lapse õppimised saadan õpetajale mina (pildistan üles ja saadan
meilile), suurem saab ka ise sellega
hakkama.
Kuna ma armastan reegleid ja korrektsust ning püüan seda ka lastele
õpetada, siis otseselt mulle midagi
selle olukorra juures kontimurd-

vat pole. Tüdrukud mõistavad olukorda, rääkisime sellest nendega
juba alguses. Nad teavad, et enne
töö, siis lõbu. Püüame õppida nii
45 minutit, siis teha pausi ja sirutada. Pärast 3 tundi teeme vahepala, selleks püüan lastele mõne kerge
näksi teha. Kui õppeained mingit selgitust ei vaja, siis saan rahulikult omi
asju toimetada, kas koristada või pesu
triikida. Olen vajadusel olemas ja see
meeldib lastele, vähemalt minu omadele. Ju nad on kindlustundega harjunud. Kuna mul on endal ka olnud hea
võimalus kogu see aeg nendega koos
kodus olla, siis oleme selle olukorraga
koos kasvanud. Meie igapäevaplaanide hulka kuulub kindlasti ka koos
õues olemine. Seda ei saa nimetada
õues käimiseks, kuna veedame viimasel ajal seal aega õhtuni. Lapsed mängivad või aitavad mind kodutöödes.
Koostegemisel on omad võlud ja tüd-

rukud tahavad mind aidata, muidugi
mitte alati, kui neil on endal mõni ägedam mõte, siis nad pigem mängiksid.
Ja kuna meil on oma maja ja suur hoov
koos mänguväljakuga, siis see ikka
tõmbab.
Ühel päeval mõtlesin, et kirjutaks
üles distantsõppe plussid ja miinused.
Minu üllatuseks oli plusse rohkem.
Lastele meeldis, et ei pea nii vara ärkama. Veel tõid nad välja, et koos minuga
toimetamine ja minu abistamine on
tore, sest eks nad teavad, et kui emal
kõik asjad tehtud, on mul ka rohkem
aega nendega olla. Miinusteks oli see,
et tahaks sõpru näha ja see kodus passimine tüütab ka ära, eriti nädalavahetusel.
Tuleb olukorraga leppida ja see
rõõmsalt üle elada. Leian, et iga negatiivne või uus asi on millekski hea. Eks
meie kõigi elud ole just nii rasked, kui
keeruliseks me nad mõtleme.

KÕRVEKÜLA PÕHIKOOL
Piret Jõul,
Kõrveküla Põhikooli klassiõpetaja
Mai alguseks on Kõrveküla Põhikoolis distantsõpe kestnud seitse nädalat. Kaheksas nädal algas 4. mail.
Mulle tundub, et distantsõpe minu
klassis toimib. Esimese klassi õpetajana
pean hoolega läbi mõtlema, kuidas
tunnikirjeldusi kirjutan. Neist peavad aru saama eelkõige lapsed, kes
vajadusel ka üksi õppides hakkama
saaksid. Peamiselt toimub suhtlus
klassiga e-kooli vahendusel, aga ka
meili teel. Telefonitsi ei ole veel keegi
abi palunud.
Kord nädalas, reedeti, on klassiga
veebivestlus. Lapsed räägivad oma
nädalast, mis on kerge olnud, mis
raske, mida muud toredat on nädala
jooksul tehtud. Lapsed igatsevad oma
klassikaaslasi ja õpetajat. Veebivestlus annab võimaluse teisi vähemalt
näha ja kuulda.
Kooli juhtkond on andnud juhtnööre ja selgitusi, kuidas distantsõpet
korraldada. Samuti on juhtkond kirjutanud motivatsioonikirjakesi, et
õpetajate meeleolu positiivsena hoida. Kahe esimese nädala jooksul kujunes õpetajatel välja oma viis koduse
õppe läbi viimiseks.
Tunnikirjeldusi kirjutan etapiviisiliselt, et laps saaks vajadusel näpuga järge ajades tööd teha. Sageli kirjutan juurde selgitavaid lauseid või
leian juurde abimaterjali internetist.
Õnneks suudavad vanemad 1. klassi
lapsi kodus õppimisel aidata.
VEPA õpetajana on väga hästi toimi-

nud kiidude ja memme vigurite saatmine. Kindlasti motiveerib õpilasi
positiivne tagasiside saadetud töödele.
Leian, et distantsõppes on üks oluline motivatsiooniallikas kiitus.
Distantsõppel olen õppinud tegevusi põhjalikumalt läbi mõtlema, õpet
analüüsima ning õpilasi ja vanemaid
toetama. Aga ka seda, et asju ei ole
mõtet keeruliseks ajada. Laps on
kodus teises olukorras kui koolis ehk
õpe ei ole sugugi sarnane tavapärasele.
Kindlasti igatsen oma kolleege,
omavahelist silmast silma suhtlust.
Aga ka särasilmseid õpilasi, et nendega koos vahvaid asju ette võtta.
Tegelikult on distantsõpe olnud
huvitav kogemus. See on väsitav, aeganõudev ja paneb ajusid ragistama,
samas pakub rohkelt väljakutseid.
Minu klassi lapsed ja nende vanemad on olnud suurepärased, sest on
õpetaja kohalolekuta õppimisega
väga hästi hakkama saanud.

dega iseseisvalt hakkama ja et ilmtingimata poleks vaja printerit töölehtede välja printimiseks.
Tunnen, et lapsed on väsinud,
näen, kuidas kodu ei ole enam lapsele
puhkekoht. Varem tulid lapsed peale kooli koju puhkama, nüüd peavad
nad selles keskkonnas tegema tõsist
koolitööd. Harjumatu on näha äkitselt oma ema õpetajana ja võtta õppimist selle tõsidusega, mis koolitunnis. Kuid olen ka märganud, et klassi
kõige suuremad rüblikud igatsevad
nüüd kooli tulemist kõige rohkem ja
see on tore.
Soovitan kõigil õpilastel ja vajadusel vanematel pidada järge, et ei
tekiks tegemata töid. Kui lubada lapsel
õppimise asemel õue minna, siis hiljem unustab ta ülesande sootuks ja
see jääbki tegemata. Siin on märksõnaks rutiin. Kui on tekkinud võlad,
siis võtab väga palju aega, et selgeks
teha ja üles otsida, mis täpselt on jäänud saatmata. See mõjub laastavalt
ka motivatsioonile.
Ma igatsen vestlusi õpilastega igapäevastel teemadel. Puudub vahetu
tagasiside. Suhtlus ja sellega kaasnev
rõõm jääb ära. Telefoni, nutiseadme
või arvuti teel on lapsed kohmetud
ega suuda end nii vabaks lasta kui
klassiruumis koos olles.
Sel raskel ajal peame säilitama
huumorit. Rõõm ja positiivsus peavad säilima, üksteise süüdistamisest
ei ole kasu. Probleemide puhul peame olema mõistvad ja üritama neid
lahendada nii, et mõlemad pooled
jääksid rahule.

Külvi Rebaste, Kõrveküla Põhikooli
algklasside ja kunstiõpetuse õpetaja ning lapsevanem
Esimese kolme nädalaga tekkis
rutiin ja tundsin, et peaks õpilastele lisama põnev ust, kuna pideva lt sa masuguste ülesa nnete lahendamine võib motivatsiooni alla
viia.
Tundide ettevalmistamine võtab
palju aega. Silmas tuleb pidada, et
õpe peab olema iseseisev ja kõigil ei
pruugi kodus olla vajalikku tehnikat: arvutit, printerit jne. Üritan teha
ülesanded nii, et õpilane saaks nen-

KOOL
Vastuvõtt Tabivere Põhikooli
1. klassi 2020/2021
1. septembril 2020. aastal Tabivere Põhikooli 1. klassi astuvate laste (lapsed, kes
on 1. oktoobriks 2020 saanud 7-aastaseks)
avalduse võib saata meili teel (teised dokumendid saab tuua hiljem kantseleisse)
kool@tabivere.edu.ee ja kooli kantseleis võetakse dokumente vastu alates 18.
maist E-N kl 9.00-16.00, R kl 9.00-14.00.
Juunikuus dokument ide vas tuvõt t
kl 9.00-13.00. Teine kellaaeg kokkuleppel
telefonil 521 3751.
Vajalikud dokumendid:
• avaldus vastaval blanketil kooli kantseleis ja kodulehel www.tabivere.edu.ee
• koopia ter v isekaardist (saab perearsti käest — selleks on vaja käia lapsega perearsti vastuvõtul);
• lapse sünnitunnistus;
• foto 3x4 cm õpilaspiletile;
• lapsevanema isikut tõendav dokument;
• lapse koolivalmiduse kaart selle olemasolul.

VASTUVÕTT LÄHTE
ÜHISGÜMNAASIUMI 1. KLASSI
2020-21 õ-a I klassi astujate laste vanematele
toimub infotund esimesel võimalusel ning kui
enne pole võimalik, siis augustis.
I klass astumiseks vajalikud dokumendid saatke
palun kooli e-postiga.
Kooli kodulehel on nimekiri vajaminevatest õppevahenditest.
Tekkivate küsimuste korral pöörduge kooli
juhtkonna või 1. klassi õpetajate J. Lukanen ja H.
Jermolajev poole.
1. klassi võetakse vastu koolikohustusliku ikka
jõudnud või jõudvaid lapsi, kes saavad enne käimasoleva aasta 1. oktoobrit seitsme aastaseks.
Vanema taotlusel võetakse kooli vastu ka koolikohustuslikust east nooremaid lapsi, kui nõustamiskomisjon või lasteasutus, kus laps käib, on
hinnanud lapse koolivalmidust ja soovitanud
kooli õppima asumist ning vanem on vallavalitsust õppima asumise soovist teavitanud enne
käimasoleva aasta 1. maid. Kui vanem teavitab
vallavalitsust õppima asumise soovist pärast käimasoleva aasta 1. maid, võetakse laps õpilaseks
vastu vaba õppekoha olemasolul koolis.
1. klassi astumisel saadab vanem järgmised dokumendid e-kirjaga ning digitaalallkirjastatult
aadressil infolahte@gmail.com:
• avaldus;
• ankeet.
• vanema isikut tõendava dokumendi kinnitatud koopia (võimalik kinnitada kohapeal)
• sünnitunnistuse või isikut tõendava dokumendi kinnitatud koopia (võimalik kinnitada
kohapeal);
• ametlikult kinnitatud väljavõte õpilase tervisekaardist selle olemasolul;
• foto õpilaspileti tarvis suurusega 3 x 4 cm;
• lapse koolivalmiduskaart.
Kui puudub võimalus dokumente digitaalselt esitada, võib need tuua kooli E-R alates 18. maist.
Klasside koosseisud komplekteeritakse lõplikult
30. augustiks.
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Kui kohtusid Ripsik ja
Eriolukord
Ülle Luik
Raadi Lasteaia Ripsik õppejuht
Veel kuu aega tagasi meenutas Ripsiku lasteaed sipelgapesa, kuhu
kevadepäike oma esimesed kiired
oli suunanud. Oma olemine oli paigas, tegemistele algus pandud, siht
seatud ning otsiti tegusalt radu
eesmärgini jõudmiseks. Kõik oli
justkui paigas, uus projekt oma vahva teema ja uute eesmärkide ning
ühistegemistega. Tunti rõõmu oma
Ripsiku laste, vanemate, meeskonna, ilusa maja, mänguväljaku ja isegi väikeste lahendamist vajavate
probleemide üle. Oodati külalisi,
nende nimekiri oli kujunenud juba
päris pikaks…
Ja ühel päeval astus sisse Eriolukord oma Kriisist kaasaga. Lasteaia
uks läks nende selja taga lukku. Päris kinni. Pahalased võtsid maja üle.
Ripsiku maja oli nüüd vaikne ja tühi.
Mitte ainsamatki vahvat mõttemulli ei lennanud. Ei punast, sinist ega
kollast, rohelisest, purpursest ja ruugest rääkimata. Ripsik oli kuulnud,
et õpetajad viskavad vahel nalja: „Mis
viga oleks tööd teha kui neid lapsi ei
oleks!“ Ja nüüd oli see käes. „Küll tuleb
oma soovidega ikka ettevaatlik olla,”
mõtles Ripsik kurvalt. Vastu vaatas
uus lasteta reaalsus, Eriolukorra sunnitud kaugtöö.
Ripsik teab juba vanast mõttemullivaramust, et lasteaedniku töö on eelkõige lastega ja muud moodi ei kujuta
isegi tema seda ette. Majas algas väga
kiire mõttetöö, lendles igas suuruses
ja igasuguse värvitooniga mulle. Uute
pahalaste tekitatud olukorraga tuli
kohaneda. Mida teha? Kutsuda võitluses pahalastega appi lapsevanemad?
Millega Eriolukorda lüüa, nõu või jõuga? Kes selle võõra hingeelu mõistab?
Rohkem päid, rohkem häid mõtteid!
Otsustati alustada nõuga. Koos mõeldi, kuidas toimetada nii, et vanemaid
koormamata pakkuda perele tuge,
kohalolu ja mõistmist. Kas? Kui palju?
Mida? Kuidas? Miks? Küll oli palju küsimusi! Aga Ripsiku õpetaja on tark,
loov, uudishimulik ja julge katsetaja.
Koos astuti välja mugavustsoonist ja
üksteise kogemustele toetudes leiti
võimalusi nii laste kui ka lapsevanematega suhtlemiseks ja üksteise toetamiseks. Avastati uusi huvitavaid
keskkondi ja ideid, mida innustati

Ripsikus on pesupäev!
Foto: Paula Kuusik

Projekt Õhupalli-autoralli
Foto: Taavi Ojaniit

kasutama, katsetama ja nende kohta
tagasisidet andma. Avastajaiks olid nii
õpetajad, õpetaja abid kui ka lapsevanemad. Kõik aina jagasid (infot, linke,
mõtteid, õpetusi) ja korrutasid (algul
kahega, siis kolmega ja lõpuks isegi
kümnega). Isegi liitmist oli näha, eriti
siis, kui ühele heale mõttele tuli kolm
juurde. Ripsik on kuulnud (ja loodab,
et Eriolukord ka) et raske aeg on kogu
Ripsiklat omavahel lähendanud. Otsese silmside puudumisele vaatamata on tekkinud tugevam meie-tunne.
Lapsevanemad jagavad laste tegemisi
nii sõnas kui ka pildis ja õpetajad jagavad väärt ideid edaspidisteks tegutsemisvõimalusteks. Juba ammu ei varja
ükski ripsiklane oma igatsust laste järele, oma rühma järele. Iga Eliisi kaudu saadetud kiri lapsevanematele lõpeb sõnadega igatseme nii väga oma
ripsikuid… Personali arvates on uudne olukord andnud neile teadmise ja
tunde, et koos saadakse hakkama. On
õpitud digimaailmas orienteeruma ja
õpitut jagama. Iganädalaselt analüüsitakse iseenda või meeskonna tegemisi
ja tehakse neist kokkuvõte „Kriisipäevikusse”. Uus reaalsus esitab pidevalt
väljakutseid ja üha sisukamaks saab
väide, et inimene õpib kogu elu. Ripsiku õppeaasta moto „Nutikalt loovaks!”
ongi leidnud oma aja ja koha.
Ripsik mõistab, et see Eriolukord
on üks vintske vend. Iga päev proovib
ta juba üsna sirgelt sõitma õppinud
Ripsikule kaikaid kodaraisse visata. Vaatamata olematule kogemusele
sellistes tingimustes sõitmisega saadakse hakkama nii laste arengu kui
ka töötajate endi ja rühmatöö analüüsimise protsessidega. Tavapärane
rühmameeskonna ja/või erispetsialistide arutelu laste arengu teemadel
koliti nüüd kodukontoritesse. Ilmselt
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saavad ka arenguvestlused toimuma
tänapäevast infotehnoloogiat kasutades.
Korraga on ripsiklastel töös mitmete dokumentide loomise protsess,
üheskoos töötatakse välja lasteaia
väärtusi, ehitatakse üles tunnustusja motivatsioonisüsteemi, kirjutatakse eripärast tulenevat peatükki oma
lasteaia õppekavasse jne. Arutelud
saavad võimalikuks videokõnede kaudu. Videokõnedest Zoomi keskkonnas
on saanud lasteaia igapäevaelu korraldust või probleemiarutelu võimaldav norm. „Suhtlemisega harjunud
inimestele on silmside eluliselt vajalik,” ütlevad ripsiklased ise. See on nii
vahva, kui sulle vaatab ekraanilt vastu
25 pisikest tuttavat naeratavat nägu.
Eriolukorra kiuste naeratavad nad
alati, sest taaskohtumisrõõmu ei takista isegi Kriis. Palju tunde veedavad

ripsiklased arvutis nii üksteise kui ka
lapsevanematega kirjavahetust pidades. Olgu see siis Eliisi või Facebooki
keskkonnas.
Ei saa ju olla nii, et Eriolukord ja
Kriis on üdini halvad, mõtleb Ripsik.
Neis peab ju olema ometi midagi ka
head? Kõigis ju ometi on! Võibolla see,
et Eriolukord annab võimaluse ripsiklaste erinevate oskuste arenguks?
Jah, nii ongi! Olgu selleks siis suhtlemisoskus, analüüsioskus, oma aja
planeerimise või selge eneseväljendamise oskus. Ka digitaalne kirjaoskus
saab igapäevategevuste kaudu palju
tuge. Omad uued oskused omandavad
lapsed (mõni on kuuldavasti selgeks
saanud rattasõidu) ja lapsevanemadki
(kes saavad selgeks rööprähklemise).
Eriolukorra elu Ripsiku majas on
tehtud raskeks. Häirimatult ta siin
pesitseda ei saa. Peale tavapäraste ko-

dukontoripäevade käivad ripsiklased
oma Ripsikumajas Eriolukorda koristamisega kimbutamas. Üheskoos on
tehtud Eriolukorrale ja Kriisile kindlameelne ettepanek rahumeelselt välja kolida, sest ripsiklased alla ei anna.
Vähehaaval astuvad taas lasteaia uksest sisse võitlusvalmid lapsed. Oma
lahingu annavad nad käte pesemise ja
rõõmsa tujuga. Koos oleme tugevad!
Tulles tagasi loo algusesse, selle
õpetajate nalja juurde… peab tõdema,
et lapsed teevad meid õnnelikuks ja
on kõigi ripsiklaste nähtamatud motivaatorid! Ilma lasteta ei suju ükski
muu töö nii hästi kui võiks.
Ripsik ja ripsiklased soovivad kõigile tervist ja rõõmsat meelt!
KOHTUMISENI Ripsikus!
PS! Anname kodulehel teada, kui
Eriolukord ja Kriis meie majast täiesti
lahkunud on. Hoidke silm peal!

KULTUUR

Lähte koori zoomi-kevad
Tekst ja foto: Mall Türk,
Lähte naiskoori dirigent
On ikka ebatavaline kevad! Linnud
laulavad, õied puhkevad ja pealtnäha on kõik justkui alati, aga ometi on
sel kevadel kõik teistmoodi.
Teisiti on ka Lähte koori tänavused
kooriproovid. Koori arvukas liikmeskond, üle 30 laulja, pole juba märtsikuust kuulekalt Lähtele kooriproovidesse kogunenud. Proovid toimuvad
nüüd lauljate kodudes, kellel elutoas,
kellel pööningul või lapse magamistoas. Koha valik on päris oluline, sest
kui proovi teha Zoomi vahendusel,
siis koorijuht võib ju su häält isegi mitte kuulda, aga oma pere… kuuleb, kui
hoolikalt ruumi ei vali. Kui koorilaulud
on mõeldud kokku kõlama vähemalt
nelja, aga parem kui neljakümnekesi,
siis üksik hääl köögis või pere elutoas
võib päris võõristavalt kõlada. Samas,
kuidas teisiti õpiks pere tundma oma
ema, õe või vanaema koorilauljakülge?
Igal juhul, teisipäeviti kooriproovi
ajal koguneme arvutite taha. Tõsi küll,
osalejaid on vähem kui tavaoludes (10–
15 30 asemel). Eks kodune konkurents
arvutite ja internetimahtude pärast
tuleb ju ka enne Zoomi-ruumiga liitumist läbida. Aga kes õnnelikult kohal,
saab üsna ehedalt koorikaaslasi näha,
suhelda ja koos koorijuhiga laulda ka.

„Sind ma tahan armastada“ partiide harjutamine Zoomi abiga

Laulmise ajaks tuleb mikrofonid sulgeda, sest netikiirused on kodudes
erinevad, samas koorijuht laulusooritust ei kuule. Nii et kui pere just liiga
kriitiline ei ole, saab kooriproovist
kätte täitsa positiivse tunde.
Küsisin Lähte koori lauljatelt ebatavalises ajas väga tavalise küsimuse: mis tunne on? Siinkohal mõned
vastused. Enamik vastanutest laulab
vähemalt enda jaoks sageli, mõni isegi iga päev. Proovi teeb nädalas kord-

paar ja siis vähemalt tund korraga.
Kuna Lähte kooril on ka ansambel ja
kandlemängijate koosseis, siis neis
gruppides osalejad teevad erinevaid
proove kuni kolmel õhtul nädalas.
Mõne laulja ellu on lisandunud ka laste muusikatunnid, nii et laulmist on
koguni juurde tulnud. On muidugi ka
neid, kes peavad tõdema, et tööd on
karantiiniajaga nii palju juurde tulnud (e-õppel lapsed, teadagi!), et oma
hobide jaoks enam (arvuti)aega ei jää.

KULTUUR
Koorilaulude kõrval lauldakse ka köögis, duši all ja kokku on pandud isegi
koduseid pereansambleid. Mõni laulja tunnistab, et kõige parem on laulda
autos koos autoraadioga. Repertuaaris on koorilaulude kõrval ka nt emadepäeva laulud või uus hitt „Ära möödu must lähedalt“. Koorilauludest on
praegu kõige meelsamini harjutatud
ajatu sõnumiga laulu „Sind ma tahan
armastada“.
Küsisin ka, kas midagi naljakat on
Zoomi-proovide perioodil juhtunud.
Vastati, et pigem on kurb, et kokku ei
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saa. Küll aga on aeg ise nii veider, et
seda võib isegi naljakaks pidada. Minul õnnestus panna kord kooriproovi
link oma Facebooki avalehele, nii et
kõik mu Facebooki sõbrad asusid usinasti ka kooriga liituma. See kestis
küll vaid mõned minutid, aga reageerimisaktiivsuse põhjal võinuks peagi
uue segakoori luua. Mine tea, mida
uus aeg toob.
Praegune aeg muudab maailma,
usun, et kindlasti paremaks. Meie
ümber jäävad inimesed ja tegevused,
mis on kõige vajalikumad. Isegi, kui

edaspidi kallistame vähem ja peseme rohkem käsi, elame ikka edasi,
rõõmustame ja oleme õnnelikud, kui
oleme nii otsustanud. Sest kui mitte
praegu, siis millal veel õpime tundma
ennast ja seda, mis meid õnnelikuks
teeb. Ja laulmine teeb õnnelikuks!
Loodame, et saame peagi väiksemates gruppides ja ilusas kevades teha
mõned kooriproovid. Kindlasti kutsume kõiki esimesel võimalusel ka Lähte
koori 25. sünnipäeva tähistama.
OLGEM IKKA TERVED JA RÕÕMSAD!

Head ja andekad Eesti inimesed, kes te saatsite kuulsate kunstiteoste järgi
tehtud taiesed fotodena „Ringvaate“ saatesse! (Või need, kes ei saatnud)
Avita kirjastusel oleks hea meel jäädvustada need kaunisse kunstiraamatusse. Kui soovite, et just Teie foto oleks raamatus avaldatud, siis saatke oma pilt
koos originaali nimetuse ning oma andmetega (nimi, elukoht, telefoninumber,
fotograafi ja modelli nimi ning vanus nende nõusolekul) kuni 31.maini aadressil
info@avita.ee märksõnaga "Karantiinikunst 2020". Juures peab olema teie nõusolek (Olen nõus, et minu foto avaldatakse Avita kirjastuse välja antavas raamatus
„Karantiinikunst 2020“). Juhul, kui pilt on e-postiga saatmiseks liiga suur, siis
laadige see Dropboxi, Onedrive’i vm ning saatke oma kirjas meile link.
Aitäh nendele inimestele, kes on seda juba teinud! Teie tõlgendused on vapustavad. Paremal olev foto on tehtud Ly Kala poolt J. Köleri "Truu valvur" (1878) ainetel.
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Võõrliigid aias? Hoia neid aias!
Tekst ja fotod: Eike Vunk, Keskkonnaameti liigikaitse peaspetsialist
Võõrliigid on Eestis need liigid, kes
ilma inimese abita (tahtliku või
tahtmata) siia ei jõuaks. Invasiivseteks võõrliikideks nimetatakse
neid, kes inimese tahtsi või tahtmatult siia sattumise järel hakkavad
looduses vohama ja probleeme põhjustama. Sageli võtavad looduses vohavad võõrliigid üle kohalike liikide
elupaiku ja mõjuvad nii looduse mitmekesisusele negatiivselt. Invasiivsetest võõrliikidest on koostatud
nimekirjad ja neid meil kasvatada ei
tohi. Ka mitte oma aias.
Eesti siseriiklikusse keelatud liikide nimekirja on kantud 13 taimeliiki,
Euroopa Liidu omas on neid 36. Kõikide keelatud liikidega saab tutvuda
Keskkonnaameti kodulehel, alljärgnevalt tutvustame mõningaid:
Karuputke võõrliigid on kindlasti
kõige tuntumad ja riik on nende tõrjega juba üle 10 aasta tegelenud. Riigi

töö jätkub ja maaomanikud on väga
oodatud sellele kaasa aitama. Selleks
tuleb korra aastas kõik taimed ettevaatlikult välja kaevata ja kuivama
jätta. Vaid järjekindla tõrje tulemusel
hakkab karuputk meie maastikupildist taanduma. Pikemalt saab riiklikust karuputketõrjest ja selle tulemustest lugeda Eesti Looduse 2019.
aasta märtsinumbrist.
Pargitatrad on tuntud ka kui konnatatar ja kirburohi. Need Ida-Aasiast pärit liigid on jätkuvalt väga
populaarsed, kuid kuna neist on äärmiselt raske vabaneda, põhjustavad
järjest rohkem probleeme maaomanikele. Pidev niitmine ei anna tulemusi
ja kuni 2 meetri sügavusele ulatuvat
juurestikku on võimatu tervenisti välja kaevata. Ehkki peamiselt kasvavad
küll aedades, satub neid kahjuks järjest rohkem loodusesse ja seal muudavad nad elupaiku tundmatuseni.
Verev lemmmalts kuulub maail-

mas kümne kõige invasiivsema taimeliigi hulka ja on plahvatuslikult levima
hakanud ka Eestis. Kuigi imekaunite
õitega, põhjustab suurt loodusliku
mitmekesisuse kadu. Liik on inimesele ohutu ja seda on kerge rohida.
Tegevus peab aga olema järjekindel,
et vältida uute seemnete valmimist ja
rohitud taimede uuesti kasvama hakkamist.
Ameerika kevadvõhk kasvab niisketes kasvukohtades ja on suur ning
dekoratiivne liik. Soomes ja Rootsis
veekogude kallastel põhjustab see
suuri probleeme juba praegu, kasvades tihedate ja väga vastupidavate
massidena. Mõistlik on Eestis sellist
olukorda ennetada ja koduaedades
kindlasti mitte kasvatada. Ameerika
kevadvõhu sugulane Kamtšatka kevadvõhk on sama invasiivne, aga pole
veel keelatud liikide nimekirjas. Ainult oma aias tuleb hoida seda ikkagi.
Keelatud võõrliikide tõrje kohustus
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lasub maaomanikul. Seetõttu tuleb
igal maaomanikul ja rohenäpul endal
olla tähelepanelik ja informeeritud.
Riik on võtnud enda kanda karuputke
võõrliikide ja vähemal määral ka vereva lemmmaltsa tõrje.
Uusi võõrliike tuleb meile igal aastal juurde ja riigi vahendid nendega
tegelemiseks on piiratud. Lisaks keelatud liikidele on veel hulk liike, mis
on samuti invasiivsed, kuid pole nimekirjadesse lisatud (näiteks eespool
nimetatud Kamtšatka kevadvõhk). Ka
need vajavad tähelepanu, et ei leviks
omasoodu, nendest paar tuntumat
Eestis on järgmised:
Hulgalehine lupiin, lühidalt ka lupiin ehk hundiuba, on Eestis endiselt
populaarne iluaia taim. Kahjuks on
seda järjest enam näha vohamas mööda teeääri ja raiesmikke. Selle liigiga
on hädas näiteks meie põhjanaabrid,
ka meil tuleks eos lupiini levikut piirata, et vältida suuremat tõrjetööd hiljem. Näiteks saab hulgalehise lupiini
kasvama jäämist vältida teehoolduse
käigus. Ehkki taim on kasvades ilus,
ei tarvitse seda kasvama jätta ja hiljem koos seemnetega maha niita, sest
nõnda aidatakse liigi levimisele hoopis kaasa.
Eestis kasvab üle 10 kibuvitsaliigi.
Kurdlehine kibuvits on neist ainuke,
millega meil on suuri probleeme. Liik
on levinud pea kõikjal meie rannikul
ja muudab avatud rannaluited läbipääsmatuteks kibuvitsatihnikuteks.
Kuna jätkuvalt kasutatakse seda liiki
meelsasti haljastuses, levib kurdlehine kibuvits ka sisemaal. Et saaksime

oma rannaalasid edasi kasutada, soovitame igal võimalusel asendada see
liik teiste kibuvitsade või hoopis mõne
roosisordiga.
Kui võõrad taimeliigid püsiksid ainult meie endi aedades, ei tarvitseks
meil nende pärast üldse muretseda.
Loodusesse jõuavad võõrad liigid kahel viisil: taimed kasvavad aiast välja
omal jõul või levitavad neid tahtmatult
maaomanikud ise, olgu siis aiaprügiga
või lihtsalt istutades. Viies aiajäätmeid rohimise, harvendamise või
välja kaevamise järel näiteks võsa
vahele või metsa alla, hakkavad ka
võõrliigid seal kasvama ja kahjustama meie loodust. Sellist teguviisi on
oluline vältida ning oma aiajäätmed
tasub hoopis kompostida. Lastes oma
aia ülearusel kraamil (rohitud taimed,
puulehed) kompostiks kõduneda, on
see hiljem väärtuslik väetis sinu põõsastele ja lillepeenardele.
Ära unusta, et taimedega võid
endale aeda tuua ka hoopis teistsuguseid nuhtluseid – taimehaiguseid
ja kahjureid. Vahest tuntuim kahjur
on praegu lusitaania ehk hispaania
teetigu, mis on iga aiapidaja õudusunenägu. Enim Harjumaal, aga hajusalt
juba ka mujal Eestis levinud suurest
nälkjast on raske vabaneda. Eluviis
on pigem hämaras ja öine ning tema
munad hästi peidetud. Liiki hävitades
tuleb olla tähelepanelik, et ei kahjustataks talle sarnaseid kodumaiseid
suurt ja must-seatigu. Samuti tuleb
olla hoolas kahjurivastaste mürkidega, et mitte kahjustada kogu ülejäänud kodumaist elustikku.

AIAPIDAJA MEELESPEA:

• mõtle hoolega, mida oma aeda tood
ja istutad! Eriti salakavalad on veeliigid, kuna neid ei ole võimalik veekogudest täielikult eemaldada. Ära too
oma aeda keelatud võõrliike;
• tõrju keelatud võõrliigid oma aiast
ise ja ära vii neid aiast välja, muidu
võid neid hoopiski levitada;
• igasuguste võõrliikide loodusesse
laskmine ja viimine on rangelt keelatud, sest ohustab meie oma loodust. Mis kasvab Sinu aias, hoia oma
aias;
• mis vohab hästi Sinu peenras ja lämmatab teisi liike, on suur nuhtlus ka
väljaspool aeda. Selliste võõrliikide
levikut tuleb erilise hoolega piirata;
• ÄRA VII AIAPRÜGI LOODUSESSE!
Ka aiaprügi on prügi. Komposti see
oma aias või käitu vastavalt kohaliku
omavalitsuse juhistele ja võimalustele;
• kui vajad võõrliigi tõrjeks nõu või
soovid invasiivse võõrliigi kasvukohast teatada, kirjuta:
info@keskkonnaamet.ee;
• loe kompostimisest internetist, näiteks annab häid juhiseid:
www.kompostiljon.ee
Eesti loodus on meie ühine rikkus.
Aita seda hoida ning ära lase võõrliikidel seda rikkuda.

Kanada kuldvits

Ka aiajäätmed on prügi ja nende koht ei
ole looduses

Pargitatar

Kurdlehine kibuvits

Sosnovski karuputk

Verev lemmalts

Kaevatud karuputked
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Ära rääma mu prügikasti!
Kadi Kukk, Tartu valla keskkonnaspetsialist
Eestis tekib aastas elaniku kohta
umbes 311 kilogrammi ehk veidi alla
nelja 800-liitrise konteineritäie olmejäätmeid. 25–30 protsenti olmejäätmete kogumassist ja mahuliselt
isegi kuni 60 protsenti moodustavad pakendijäätmed.
Viimasel ajal on Tartu vallas järjest rohkem võimalusi tekkinud just
pakendijäätmete liigiti kogumiseks ja
see teenus on tasuta. Kahjuks kaasneb
sellega ka mitmeid probleeme – eelkõige teevad muret need, kes avalikku
pakendikasti oma olmejäätmeid, ehitusjäätmeid või muud sinna mittesobivat kraami viskavad. Nii on rikutud
terve konteineri sisu – kõik hoolega
sorteeritud pakendid satuvad sellisel
juhul ikka olmejäätmete hulka ja sealt
edasi kas prügimäele või põletusse.
Lisaks kaasneb sellega veel üks mure
– kui avalikus pakendikonteineris on
sinna mittesobivad jäätmed, tuleb sellise pakendikonteineri tühjendus kinni maksta vallal. Ehk siis meil kõigil.
Et prügistajatele personaalselt läheneda, oleme hakanud paigaldama
avalike pakendikastide juurde val-

vekaameraid. Sellised kaamerad on
ennast igati õigustanud, nii mõnigi
kodanik on saanud valla menetlejalt
selgitava telefonikõne. Ka rahalised
meeldetuletused on plaanis kasutusele võtta.
Ehk õnnestub sedaviisi kõigi avalike pakendikonteinerite sisu konteineri nõuetele vastavaks saada. Viimasel
ajal on murekohaks muutunud ka kalmistutel olevad suured biolagunevate
jäätmete kastid – ka sinna on plaanis
paigaldada kaamerad.
Probleemiks on ka konteinerite
ületäitumine. Konteinerite tühjendamine toimub pakendiorganisatsiooni
graafiku alusel. Sageli on kahjuks nii,
et tihedamat tühjendust pole võimalik
saada, kuid siiski tasub ületäitunud
konteinerist alati teada anda (keskkonnaspetsialist Kadi Kukele, tel 5347
6179, e-post kadi.kukk@tartuvald.ee),
ehk on võimalik probleemi kuidagi
teisiti lahendada, nt saab paigaldada
suurema konteineri.
Kokkuvõtteks – jäätmete liigiti kogumine muutub iga päevaga üha olulisemaks ja järjest rohkem on neid, kes
kasutavad kõiki pakutavaid võimalu-

Ületäitunud pakendikonteiner – kui konteiner jääb lahti, on tulemuseks just selline
pilt. Palun ära pane ületäitunud konteinerisse enam midagi juurde!
Foto: Diana Oja

Jääaja Keskus ja Jääkaru kohvik
on külastajatele taas avatud!
Piletimüük toimub tavapäraselt infokassas, kuhu oleme paigaldanud
kaitseklaasi. Võimalusel kasutada
kontaktivaba maksemeetodit ehk
viipemakset. Jääaja Keskuses liikudes järgi 2+2 reeglit. Kuigi Jääaja
Keskuse ruumid on avarad ning liikumisruumi on palju, ei luba me keskusesse korraga üle 150 inimese.
Jääaja Keskuse personal puhastab iga
2-4 tunni tagant ühiskasutatavaid
alasid. Samuti kutsub personal üles
valvsusele ja meenutab eriolukorra
reeglitest kinnipidamist. Käte desinfitseerimiseks vajalikud võimalused

on olemas üle kogu Jääaja Keskuse.
Grupikülastuse korral on Jääaja
Keskusesse lubatud maksimaalselt
10 inimest. Ka gruppide puhul kehtib
2+2 reegel. Tasuta infomaterjalide
saamiseks pöördu administraatori või klienditeenindaja poole. Jääaja Keskuse fuajeed tuulutatakse
vähemalt kord tunnis ning kogu
maja ventilatsioonisüsteem vastab
nõuetele. Külastajatel ja eriti riskirühma kuulujatel on soovituslik
kasutada ka kaitsvat näomaski ning
ühekordseid kindaid. Jääkaru kohvikus järgitakse kõiki Terviseameti
poolt kehtestatud piiranguid klientide teenindamiseks.
Jääaja Keskus avatud iga päev:

Pakendikonteinerisse sobimatu prügi
Foto: Ragn-Sells

si. Et tehtud töö ja nähtud vaev siiski
raisku ei läheks, siis tuleb jälgida, millisesse kasti midagi panna.

• Aitäh Sulle, kes Sa sorteerid oma
jäätmeid!
• Ja aitäh Sulle, kes Sa jätsid ületäitunud pakendikonteinerisse oma jäätmed panemata!
• Ja aitäh ka Sulle, kes Sa tuulega lahti
läinud pakendikastile jälle kaane
peale panid!
• Ja eriliselt suur aitäh Sulle, kes Sa
pakendikonteinerisse mittesobiva
kraami sinna panemata jätsid!
• Tänan ka Sind, kes Sa enne pakendi
konteinerisse panekut oma piimapakid ja mahlapakid kokku surud!
11:00-18:00.
Jääkaru kohvik avatud: 12:00-16:00.
Rohkem infot: www.jaaaeg.ee
Kohvikus sisse viidud muudatused:
Asendasime buffet valiku päevapakkumistega. Nädala menüüga saab
tutvuda: https://jaaaeg.ee/jaakarukohvik. Pakume ettetellimise ning
kaasaostmise võimalust. Päevapakkumiste ettetellimiseks palume helistada numbril 5911 3318 kell 10.0014.00. Toidud saate mugavalt ja kiirelt
kätte kohviku kassast alates kella
12.00st. Vähendasime kohvikus olevate laudade arvu, et oleks võimalik
2+2 reegli järgimine. Pakume võimalust einestada keskuse väliterrassil.

TEATED / REKLAAMID

19
ÜÜR/OST
Ostan Tartu vallas või maakonnas elamuehituseks mittesobiva väheväärtusliku väiksema maatüki, võib olla ka
väiksem osa suuremast krundist. Vajalik oleks Elektirleviga liitumise võimalus.(el. liini lähedus). Info: tel. 5567 4714,
fna@fna.ee.
MÜÜK
Müüa lõhutud küttepuud.
Info tel. 5345 7403 ja 5340 3583.
Maaharimisteenus, hobuse sõnniku
müük. Info: Rauno Koorts tel. 5689 3920.
Müüa hobusesõnnikut turbaga ja
musta aiamaa mulda. Info tel. 501 8431.
Värske kala Saadjärvest.
Info tel.: 526 1741.
Valgeanso OÜ aiand pakub püsililli,
suvelilli ja köögiviljataimi. Oleme avatud T-R 10-18 ja L 10-14. Ootame Teid
Puhtaleiva külas. Info: tel. 5386 4998,
e-mail: valgeanso@valgeanso.ee

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

TOLMET EESTI OÜ

VANAMETALLI
KOKKUOST
Teostame transpordi- ja
lõikamisteenust

E-R 8-17, L 9-14
Turu 39a, Tartu, Eesti

TEENUSED
Tahma- ja tindikassetid. Printerite
hooldus ja remont. Tartu vallas tuleme tasuta kohale. Info tel. 5197 6588 E-P
8-20, info@itkiirabi.ee.
Viljapuude lõikus. Tel.: 5394 2369.
Pakume kvaliteetset veo- ja kolimisteenust/vanamööbli utiliseerimine
ettevõtetele ja eraisikutele. Töötame
E-P, 24/7, töö kiire ja korralik. Info tel.:
5897 7133, www.kolija24.ee.
Muru niitmine, trimmerdamine,
heki pügamine. Pakume oma teenuseid eraisikutele, firmadele, korteriühistutele. Info tel. 5897 7133.
Fekaalivedu, rasvakaevude puhastus, survepesu ummistuste likviteerimine. Info: robinihaldus@gmail.
com, tel. 5353 7333.
Ohtlike puude langetamine, puu- ja
hekihooldus, vihmaveerennide puhastus, kõrgtööd, väiksemad veoteenused eraisikutele ja ettevõtetele.
Töötame ka nädalavahetustel, tasuta
nõustamine. Info: Korrastusraie OÜ,
vahersander@gmail.com, tel. 5364 5833.

Puuhoolduslõikused: võrade tõstmine, piiramine, harvendamine, puhastus. Murdumisohtlike võrade vähendus ja sidumine. Arborist Martin Pau,
tel 503 9906, www.puidur.ee.

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.

+372 609 9499
+372 5553 0651
www.tolmets.ee

TOETA KODUMAIST,
SOETA KODUMAIST!
Toeta kohalikke ettevõtteid, ostes või
tellides kaubad neilt. Kui tead kedagi,
või oled ise tootja, kes sooviks siin
nimekirjas olla, anna endast märku:
estrit.aasma@tartuvald.ee või
kuukiri@tartuvald.ee.
Nii saame nimekirja pidevalt täiendada.
Hetkel ootame nimekirja esmatarbekaupade tootjaid. Mõeldes aga tulevikule soovime koguda juba ka teiste
meie valla etevõtete infot. Kui eriolukord lõppeb, siis saame teha üleskutse
soetada ka meie ettevõtete teenuseid
jm põnevat!
Endast märku andnud Tartu vallas
tegutsevad tootjad:
Väike-Vahtra Koda OÜ
(kondiitri- ja pagaritooted) tel. 5568 9836.
Airus OÜ
(Rosiine Leivad pagaritooted) tel. 518 3124.
Mõisapreili Pagar OÜ
(pagaritooted) tel. 510 4485.
MariMai OÜ (pagari- ja kondiitritooted)
tel. 5389 3663.
Reeda Pagar OÜ (pirukad, saiad, kringlid,
toitlustamine) tel. 5330 1032.
MTÜ Kõrrando koda (pagaritooted,
käsitöökommid) tel. 513 8126.
Maitsemõis OÜ (Juulamõisa kohvik)
(Toidu koju toomine. Kinkekorvid, pagaritooted) tel. 525 7497.

TEADE!
Alates 18.05 2020.a. on käigus tagasi
eriolukorra tõttu ajutiselt suletud liin
nr.530 Kiviõli – Jõhvi – Tartu –Kiviõli.
Buss sõidab Maarjamõisa haiglani.
Askälä Grupp OÜ

Koorekiht Catering

(soolased ja magusad road) tel. 5668 3833.

Kristiina Leht

(kodused maitsed) tel. 5648 6400.
Sillari OÜ (käsitööleivad, sushivaagnad)

Facebook-Handmade by Carmen.
Suurkivi Mahetalu OÜ

(maheköögiviljad, linnukasvatuse saadused,
toitlustus) tel. 5590 4336, 5565 7012.

OÜ Erto Talu

(maheköögivili) tel. 505 0635.

Metsaserva Mesi OÜ

(mesi ja mesindussaadused) tel. 501 1312.
FIE Marek Kutsar (mesi) tel. 5661 9306.

Vana-Kõrtsi Talu
(mesi) tel. 5335 9044.
Kaido Põdersoo
(piim, lihaveise liha) tel. 505 8117.
OÜ Kajar
(lambanahk, -liha) tel. 5698 1518.
OÜ Rotaks (lihatooted,söödalisandid)
tel. 529 6792.
FIE Andres Põhjala
(kala) tel. 509 6511.
Juhus OÜ (käsitööõlu) tel. 5635 1078.
Seljamaa talu OÜ
(astelpaju- loodustooted) tel. 5552 2409.
Sepamäe Talu Astelpajutooted
(Astelpaju toormahl, astelpajumarjad)

tel. 528 1091.
Mesilase Agro OÜ
(Küüslauk) tel. 5342 0398.

TOETAME KOHALIKKE
TOOTJAID!

TAGAKÜLG
TARTU VALLA
KAUNIS KODU 2020

Kaunis
kodu ja aed

KATEGOORIAD

Kaunis
kortermaja
ja ümbrus

Kaunis
avalik hoone
õuealaga

Kaunis
avalik ruum

Kaunis
tootmis- või
ärihoone

Anna meile teada mõnest
kaunist kodust
Tartu vallas hiljemalt
31. maiks
Tartu valla äpi kaudu!
Teeme oma kodu või ettevõtte
ümbruse korda!
Kandideeri ise või esita mõni
Sulle teada olev
kaunis objekt konkursile!

Palju õnne pisipõnni
sünni puhul!
SVEN-MARTIN
SOIKONEN
EDWARD KAPP
LUISA KALLAS
LIISA KIVISTIK
LEV KRASSOHHIN
RASMUS
PÄRTELPOEG
RAUNO ISOP
ERKO PALJAK
RONJA KERRO

13.03.20
26.03.20
28.03.20
03.04.20
09.04.20
09.04.20
11.04.20
11.04.20
23.04.20

Kallis Renate!
Täpsemad tingimused
www.tartuvald.ee/kauniskodu2020

Lähte Kiisupere lasteaia
töötajad!
Soovime tänada kõiki töötajaid, kes
eriolukorra ajal käisid tööl vaid kahte
väikest poissi hoidmas!
AITÄH!
Kristen Kauri ja Henri Raju ema.

Eve ja Villu!
Aastates peidus on rõõmude ootust,
neist leida õnne ja neist leida lootust.
Oota ja vaata, mis toovad nad tulles,
meie poolt päikest täis päevasid Teile!

Õnnitlevad!

Õnnesoovid parimad,
roosid kõige kaunimad,
kallistused palavad
täna Sulle kuuluvad!

Palju õnne!
Salme, Madli, Reet, Eda, Evi.

Anne, Rait, Ive,
Endla, Õie!

Olgu teil elus palju päikest,
natuke tormi ja pisut äikest,
et õnne te murega segi ei ajaks,
tervist ja jõudu pikaks ajaks!

Õnnitleme!

Maarja-Magdaleena Maarahva Selts

Evi, Arnold, Taimi, Kaarel.

Arnold ja Renate.

Meie hulgast
lahkunud
HELGI OJASALU
10.07.1932 - 12.04.2020
MARFA GOIDINA
15.11.1932 - 14.04.2020
ANDRUS LAIMETS
30.07.1962 - 14.04.2020
EDUARD KROONBERG
14.12.1930 - 18.04.2020
LJUDMILA VESTRINA
19.08.1938 - 23.04.2020
RAIVO MÄGI
03.08.1953 - 25.04.2020
HELJU KARTSEP
06.06.1944 - 29.04.2020

Te silmadesse jäägu sära,
ning naeratus kõik mured täitku.

Õnnitleme !

Juula küla

... Ta päikeseloojangut enam ei näe,
mets päikese varjab ta eest.

Kaastunne Marinale ja
tema perele
abikaasa, isa ja vanaisa
surma puhul.
Äksi Segakoori pere.

