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Ludvig Juhti sünnikoju
püstitati mälestustahvel
Üheks silmapaistvaimaks muusikuks, kes on sündinud Tartu vallas,
on kontrabassimängija Ludvig Juht.

Tema sünnikodu märkimiseks ja
auks avati 24. mail Väägvere külje
all Viidikese külas mälestusmärk.
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255 aastat hariduselu Laevas
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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-post: kuukiri@tartuvald.ee
Küljendus: Katrin Sisask, Ekes OÜ
Trükk:

AS Ecoprint, Tiraaž: 5000

Tartu Valla Kuukiri ilmub tasuta.
Kuukirja saab elektrooniliselt lugeda valla
koduleheküljel aadressilt:
tartuvald.ee/tartu-valla-kuukiri
Või ajakirjana Issuust:
issuu.com/tartuvallakuukiri
 Järgmises Kuukirjas avaldatavaid kaaskirju ja
reklaame ootan 3. juulini.
 Jälgi Kuukirja tegemisi ka Facebookis:
Tartu Valla Kuukiri

AUGUSTIS KUUKIRI PUHKAB

Toimetus palub saata selle perioodi teated,
reklaamid, kuulutused jne juuli Kuukirjas
ilmumiseks hiljemalt 3. juulil.

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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28.05.2020 vallavolikogu istungil
vastu võetud otsused ja määrused
Kadri Linamägi, dokumendihalduse spetsialist
MÄÄRUS
Määrus nr 11 – Tartu Vallavolikogu
28.12.2017 määruse nr 11 „Vallavolikogu tööst osavõtu eest tasu ja hüvitise maksmise kord“ muutmine
Volikogu ja komisjoni liikmetele
sätestatud tasusid ei maksta alates
01.05.2020 kuni 31.12.2020.
OTSUSED
Otsus nr 12 – Tartu Vallavolikogu
18.01.2006 otsusega nr 1 kehtestatud Vasula alevikus asuva Sillaotsa
kinnistu detailplaneeringu kehtetuks tunnistamine
Otsustati tunnistada kehtetuks
Tartu Vallavolikogu 18.01.2006 otsusega nr 1 kehtestatud Vasula alevikus
asuva Sillaotsa kinnistu detailplaneering.
Otsus nr 13 – Saviveere kinnistu võõrandamiseks loa andmine
Otsustati anda nõusolek Tartu valla
munitsipaalomandis olev Saviveere
kinnistu, registriosa 2536235, katastritunnus 77302:002:0141, maa pindala 5,03 ha, sihtotstarve 100% üldkasutatav maa, asukoht Saviveere, Reinu
küla, Tartu vald, Tartu maakond, võõrandamiseks otsustuskorras Amme
Park OÜ-le, reg nr 12911592. Määrati
kinnisasjale hinnaks 30 000 eurot.
Vallavalitsusel korraldada ostjaga notariaalse lepingu sõlmimine hiljemalt
1. september 2020.
Otsus nr 14 – Nõusoleku andmine
lepingu sõlmimiseks
Otsustati anda Tartu Vallavalitsusele nõusolek sõlmida Tartu linnaga
Tartu rattaringlusega liitumiseks vajalik leping, mis näeb ette valda kolme rattaringlusjaama rajamise. Sellel
aastal rajatakse rattaringlusjaamad
Tila külas Kaupmehe tn 2 kinnistule,
st Coopi parklasse, ning Kõrveküla
alevikku Pärna tänava ja Vasula tee
rismikule. Järgmisel aastal laieneb
rattaringlus Lähte alevikku. Teenust
osutatakse Tartu linnaga samadel tingimustel algusega hiljemalt 1. oktoobril 2020 ning teenuse toimimine tagatakse kuni 7. juunini 2024.
Otsus nr 15 – Nõusoleku andmine
hoonestusõiguse seadmise lepingute sõlmimiseks
Otsustati:
1) a nd a Ta r tu Va l l ava l it susele
nõusolek koormata katastriüksus

79601:001:1051, kinnistu nr 4828104,
asukohaga Ermi tn 9, Tila küla, Tartu
vald, hoonestusõigusega Hariduse
Edendamise Sihtasutuse (registrikood 90014359) kasuks;
2) a nd a Ta r tu Va l l ava l it susele
nõusolek koormata katastriüksus
79601:001:1052, kinnistu nr 4828104,
asukohaga Ermi tn 11, Tila küla, Tartu vald, hoonestusõigusega Ermi 11
kinnistu OÜ (registrikood 14978695)
kasuks;
3) a nd a Ta r tu Va l l ava l it susele
nõusolek koormata katastriüksus
79601:001:1053, kinnistu nr 48281904,
asukohaga Ermi tn 13 Tila küla Tartu
vald, hoonestusõigusega Südamekodud OÜ (registrikood 14168513) kasuks.
Kiita heaks sõlmitavate hoonestusõiguse seadmise lepingute tingimused vastavalt otsuse lisadele.
Tartu Vallavalitsusel korraldada
hoonestusõiguse seadmise lepingute
sõlmimine hoonestusõiguse omandajatega.
Otsus nr 16 – Tartu Vallavolikogu
28.06.2018 otsuse nr 47 „Vallavara
omandamine“ muutmine
Otsustati muuta Tartu Vallavolikogu 28.06.2018 otsuse nr 47 „Vallavara
omandamine“ punkti 1 ja sõnastada
see järgmiselt:
„1. Omandada Tartu vallale Tartu
vallas Kõrveküla alevikus asuv Linnupesa maaüksus, katastritunnus
79601:001:1088, kinnistu registriosa
nr 3188204, pindala 1487 m2 ja sihtotstarve 100% transpordimaa“.

Otsus nr 18 – Nõusoleku andmine
kinnisvara võõrandamiseks
Otsustati anda Tartu Vallavalitsusele nõusolek võõrandada Kubjaringi
tn 9 omanikule Tartu vallale kuuluv
Kubjaringi tn 9a kinnistu, katastritunnus 79403:002:1516, asukoht Tartu maakond, Tartu vald, Kõrveküla
alevik, registriosa 2922404, pindala
46 m², sihtotstarve elamumaa 100%,
müügihind 1380 eurot.
Otsus nr 19 – Isikliku kasutusõiguse
seadmine
Otsustati seada isiklik kasutusõigus
Tartu valla kasuks:
1) Kärkna külas asuvale Tartu terminali kinnisasjale (kinnistusraamatu
registriosa nr 1420204, katastritunnus 79401:001:0170) Kärkna bussipeatuse ootekoja paigaldamiseks ja avalikuks kasutamiseks;
2) Kõrveküla alevikus Vasula tee 38
asuvale Arensi kinnisasjale (kinnistusraamatu registriosa nr 3264804,
katastritunnus 79403:002:0815) Arensi bussipeatuse ootekoja paigaldamiseks ja avalikuks kasutamiseks.
Otsus nr 20 – Projektides „Tabivere
Tuuliku 11 hoone energiatõhususe
parandamine“ ja „Laeva Väänikvere
8 hoone energiatõhususe parandamine“ osalemine
Otsustati rahastada projekte „Tabivere Tuuliku 11 hoone energiatõhususe parandamine” omaosalust summas
kuni 401 719,70 eurot ja „Laeva Väänikvere 8 hoone energiatõhususe pa-

Otsus nr 17 – Vallavara rendile andmine Raadi Sihtasutusele
Otsustati anda Tartu Vallavalitsusele nõusolek järgmiste endise Raadi lennuvälja alade rendile andmiseks Raadi Sihtasutusele allrendile andmise õigusega:
Jrk nr
1

Nimi

Tunnus

Juhtimiskeskuse 79403:002:1462

Pindala

Sihtotstarve

88 386 m²

tootmismaa

2

Raadiraja

79403:002:1314

208 785 m²

transpordimaa

3

Käokulla

79601:001:1002

58 409 m²

üldkasutatav maa

4

Rajaotsa

79601:001:1001

118 394 m²

transpordimaa

5

Stardiraja

79601:001:1004

394 177 m²

transpordimaa

Renditasu nimetatud ühe katastriüksuse rentimise eest on 150 eurot kuus.
Juhtimiskeksuse kinnistu rentimine ei hõlma hooneid, mis on antud rendile
OÜ-le Raadi arendus vastavalt Tartu Vallavolikogu 27. märtsi 2013 otsusele nr
16. Vallavalitsusel sõlmida OÜ-ga Raadi Arendus rendilepingu lõpetamine ja
sõlmida Raadi Sihtasutusega uus rendileping kestvusega 10 aastat.

VALLA INFO
randamine” omaosalust summas kuni
130 470,70 eurot.
Otsus nr 21 – Tabivere Vallavolikogu 30.03.2017 otsuse nr 16 Tabivere
Sotsiaalkeskuse struktuuri ja töökohtade koosseisu kinnitamine“
kehtetuks tunnistamine
Otsustati tunnistada kehtetuks
Tabivere Vallavolikogu 30.03.2017 otsus nr 16 „Tabivere Sotsiaalkeskuse
struktuur ja töökohtade koosseisu
kinnitamine“.
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Kaupmehe pargi istutustalgud
Tekst ja fotod: Katrin Sisask
30. mail kogunesid Tila külla Kaupmehe tänavale ligikaudu 40 inimest,
et osa võtta Kaupmehe pargi istutustalgutest.

Järgmine volikogu istung toimub
25.06.2020 kell 16.00.

Idee esitati aasta lõpus kaasava eelarve hääletusele, kus see jäi napilt kolmandaks. Tartu Vallavalitsus toetas
parki istikutega: 24 ilukirssi, 60 marjapõõsast (must sõstar, valge sõstar,
punane sõstar, tikker), 2 õuna-, 2 pirni- ja 2 kirsipuud. Talgulistele pakkus
söögi- ja joogipoolist Tartu Terminal.
Üritust toetas Borg Kinnisvara OÜ.

Volikogu istungit saab järele vaadata
VOLISe kaudu Youtube’ist.
Volikogu istungite materjalid on
avalikult kättesaadavad veebis:
tartuvald.ee/et/volikogu-istungite
-materjalis

Tartu valla suvemäng

„Mine külla!“

Kas oled käinud kunagi Aoveres,
Möllatsis või Nõelas…EI? No siis
polegi mõtet raha raisata kallitele
väljamaareisidele, kui avastamist
väärt paigad on peaaegu koduõuel
olemas. Tule ja vaata, kui ilus on
Eestimaa, kui ilus on Tartu vald…
Kutsume sel suvel uudistama Tartu
valda läbi meie 71 küla. Selleks lae alla
Tartu valla äpp. Seejärel registreeri
end mängu kasutajaks kas üksi, paaris või grupiga. Terve suve – 1. juunist
kuni 31. augustini – saad külastada
kõiki külasid neis peituvate põnevate
kohtadega. Selleks, et välja selgitada
kõige agaram külaline, tuleb erinevates külades teha pilt endast (paarist,
grupist) vastava küla nimega, olgu
selleks bussi- või raudteejaam, teeviit
või mõni muu koht, kus nimi kirjas.
Nende vahel, kes suve jooksul koguvad
enim külastusi, loosime sügise hakul
välja hulgaliselt elamusterohkeid auhindu!
Rohkem infot: www.tartuvald.ee

Väike, aga tähelepanuväärne tegu!
Tekst ja foto: Egle Nõmmoja, vallaarhitekt
Kaupmehe tn 3 korteriühistu Vahi
alevikus näitas üles endapoolset algatust, et panustada nii rahaliselt
kui ka ajaliselt valla avaliku väliruumi rikastamissse.
Koostöös vallaga said välja valitud
puude liigid ja asukohad vallale kuuluval haljasalal. Karukäpa puukool
istutas 10 serbia kuuske, ühe arukase
ja ühe punase tamme. Väga ilus tegu.
Suur tänu Kaupmehe 3 korteriühistu projekti eestvedajale Kadri Tammepuule!
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Tabivere Põhikooli pikalt oodatud
sarikapidu
Katrin Sisask
5. juunil sai lõpuks Tabivere Põhikool pidada sarikapidu. Esialgu oli
see planeeritud 17. märtsile, kuid
eriolukorra tõttu lükkus teadmata
ajaks edasi. Uuel õppeaastal alustab
Tabivere rekonstrueeritud õppehoones kooliteed ca 150 õpilast.
Muudatusi on teisigi. Näiteks kolib
koolihoonesse ka seni valla teeninduspunktis tegutsenud raamatukogu.
Uued ruumid saab endale Tabivere
Huvikool ja koos koolimajaga renoveeritakse spordihoone. Uudne ja põnev
saab õppeasutus olema nii seest kui
ka väljast. Siseõuele rajatakse mõnus pesa õuesõppe klassi ja vaba aja
veetmise tarbeks, mida iseloomustab
märksõna Vooremaa maastik.
Kindel teadmine selle kohta, et
30–40 aastat tagasi valminud koolihoonet võib hakata rekonstrueerima,
saadi 2017. aasta alguses, mil Euroopa
Regionaalarengu Fondist tuli teade,
et (toona veel Tabivere Vallavalitsuse
hallatava) õppehoone rekonstrueerimiseks antakse toetust. Esialgu
oli laual kolm võimalust. Kas ehitada täiesti uus hoone? Teha osaline
uusehitus olemasoleva hoone osalise
rekonstrueerimisega? Või rekonstrueerida olemasolev hoone täielikult?
Nendest valikutest jäi lauale otsus
realiseerida koolile uusehitus ja lisaks
rekonstrueerida olemasolev spordihoone.
Vahepeal toimus valdade liitumine
ja ilmnes tõsiasi, et uuel tekkinud Tartu
vallal on hariduse arendamiseks vaja
teostada veel teisigi projekte. Lisaks
Tabivere kooli rekonstrueerimisele
tegeleti ka endise Tartu valla plaaniga ehitada uus lasteaed Vahi alevikku
ning tuli alustada liiga väikeseks jäänud Kõrveküla Põhikooli laiendamist.
Raadi lasteaed Ripsik avas oma
uksed möödunud aasta septembris.
Oktoobris teostati Tabivere põhikooli
lammutustööd ning tegeleti Kõrveküla
põhikooli hangetega.
Selleks, et koolimajas ehitustöid
saaks teha, tuli Tabivere põhikoolil
tegutseda asenduspindadel kogu
möödunud õppeaasta. See pingutus
tasub aga kindlasti end lõpuks ära.
Juba novembris alustati uue õppehoone vundamenditöödega. Detsembris
paigaldati nurgakivi, kuhu asetati si-

Foto: Timo Arbeiter

Traditsioonide kohaselt visati katuselt
alla sinna paigutatud pärg
Foto: Katrin Sisask

Suupisted
valmistas Koorekiht
Catering
Foto: Katrin Sisask

Karl Kobin ja Kert
Krüsban esinemas
Foto: Katrin Sisask

HUVITAV TEADA

• 1688. a alustab Äksi kiriku juures tegutsemist talurahvakool nimega Äksi köstrikool, mida loetakse tänase Tabivere põhikooli kõige kaugemaks eelkäijaks.
• Vahepeal tegutsevad lähipiirkonnas veel külakoolid: Raigastvere, Murru
(Saadjärve kool), Voldi ja Õvanurme külades.
• 1911. a töötas Saadjärve koolis Palamuselt tulnud koolijuhataja Ludvig Roose,
kes on Oskar Lutsu „Kevade“ õpetaja Lauri prototüüp.
• 1973. a avatakse Tabivere mõisapargi servas Voldi kaheksaklassiline kool.
• 1979. a muutub kooli nimi Tabivere kaheksaklassiliseks kooliks.
• 1982. a valmib spordihoone.
• 1986. a valmib juurdeehitis.
• 1984. a muutub kooli nimi Tabivere Keskkooliks.
• 2003. aastal muutub kooli nimi Tabivere Gümnaasiumiks.
• 2014. a suletakse kooli gümnaasiumiosa ja kooli nimi muutub Tabivere Põhikooliks.
• 2019. a alustatakse Tabivere põhikooli rekonstrueerimistöödega.
• 2020. a avab Tabivere põhikool uue õppehoone koos rekonstrueeritud spordihoonega.
linder, milles 4. detsembri Postimees,
novembri Tartu valla Kuukiri, Tartu
valla 2020. aasta kalender, Tabivere
põhikooli endise õppehoone droonifoto, mälupulgal ehitusprojekt, mõned
eurod ja paar õpilaste soovi.
Jaanuari lõpus paigaldati koolihoonele laepaneele ja huvikooli, raamatukogu ning garderoobi ruumides
toimusid seinte ladumistööd. Aprillis
sai koolihoone oma lõpliku kuju ja töödega jõuti spordihoone fassaadini.
5. juunil koguneti kooli sisehoovi ja
peeti traditsiooniline sarikapidu, et

tänada maja arhitekteerinud Arhitekt
Must OÜ-d ja ehitanud Tartu Ehitus
AS-i. Uue hoone katusele paigutatud
pärg visati katuselt alla. Seejärel koguneti kooli siseruumidesse, kus laua
oli katnud Kärkna külas tegutsev toitlustusettevõte Koorekiht Catering.
Meeleolu hoidsid muusikapaladega
üleval Tabivere huvikooli õpetajad
Karl Kobin ja Kert Krüsban.
Jäänud on veel viimased ettevalmistused ja septembris saab kool võtta vastu särasilmsed õpilased, kelle
üllatus ja rõõm on kindlasti suur.

VALLA INFO
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Vedu mänguväljak Raadimõisa Konsum
sai lisaatraktsiooni avas uksed
Tekst ja foto: Katrin Sisask

Tekst ja foto: Katrin Sisask

Tartu vald tegeleb sel kevadel ja suvel kolme mänguväljaku kavandamisega. Esimene neist – Vedu mänguväljak on
oma lisaatraktsiooni juba saanud.
Lähte pargi ja mänguväljaku uuendusega alustati mais ja
töö nendega käib. Kolmas projekt on Koidupargi mänguväljak, mille jaoks parima lahenduse selgitamiseks korraldati aprilli alguses Tila küla elanike seas veebipõhine
rahvahääletus. Hetkel käib välja valitud lahenduse planeerimine.

3. juunil avati 110. Konsum Eestis. Raadimõisa Konsumi
ehitus algas eelmisel aastal ja nüüd on Tartu vallas asuv
suurim toidupood avatud. Poe parklasse on peagi oodata
ka esimest rattaringluspunkti meie vallas.
Pood on avatud esmaspäevast pühapäevani kella 9-st 22-ni.
Meeldivaid oste!

Vedu küla lapsed mänguväljakul lustimas

KULTUUR

Lõhna- ja lillepeatus tervisesportlastele
Tiina Tambaum (Tootsi),
Äksi taasalustaja
Äksi alevikku tekkis sellel kevadel
maailma esimene tervisespordi teraapiapeenar. Peenar on üle kahe
meetri pikk ja ulatub täiskasvanule
nabani.
Selline kõrge peenar ei nõua väsinud liikujalt vaevalist kummardamist, et nuusutada maitsetaimi ja
imetleda lilli (kui need ükskord õitsema hakkavad). Peenar asub metsatuka
ääres Rüütlimäe bussipeatuse kandis,
just enne seda, kui kergliiklejad Piibe
maantee poole rühkides eesootaval
kilomeetrisel lagedal lõigul oma lihasjõuga tuult murdma asuvad.
Peenrakast on kokku löödud nendest laudadest, mis on pärit täpselt
selles metsatukas kergliiklustee ehitusele ette jäänud puudelt. Isegi roosa
värviga tähistatud langetamise märge
on veel näha. Nii on puud justkui oma
koju tagasi jõudnud.
Metsatuka, mille ääres peenrataimed liikujatele oma kasvu ja edenemist esitlevad, on istutanud Jaan

Foto: Katrin Sisask
Äksi kergliiklustee ääres tervitab tervisesportlaste ilu- ja lõhnameeli Tootsi peenar

Tootsi. Jaan võitles ka selle eest, et
kergliiklustee selle koha peal ikka
ühtlaselt sirge saaks. Paberite järgi
olid sinna planeeritud järsud kurvid
ümber betoonist elektriposti.
Jaan ja Aino Tootsi katkenud arendusplaanid võtsid sellel kevadel üle
talu uued elanikud Tiina ja Leo. Tervisespordi teraapiapeenra ehituse
käiku sai mai viimasel nädalal jälgida
Äksi aleviku kogukonna ning kohaliku ettevõtmise Popseed Facebooki
lehtedel, kuhu Tiina ja Leo tegid videopostitusi.

Mündid, karri, meliss ja teised taimed pakuvad möödujale nuusutamiselamust. Sihtotstarbel on metsatukas olemas ka prügikast ja kemmerg.
Peenra kõrval on kastekann. Kui näete, et taimed on kuival, aidake nad ellu
äratada. Kui teil on mõni taim, millega
sobiks peenart täiendada, tehke seda
julgesti. Nii loome üheskoos peenrasse tema nime väärilise sisu.
Mis on siis tervisespordi teraapiapeenra nimi? Siin ei ole mingit kahtlust ega valikut! Muidugi on peenra
nimi „Tootsi peenar“.

KULTUUR
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Äksis on Galeriis No 1 avatud Tartu Ülikooli
maaliosakonna vilistlaste näitus VESI
Hando Tamm, näituse kuraator
Näitusel osalevaid kunstnikke ühendab Tartu Ülikooli maaliosakond. Näituse kuraator, maali- ja
performance’i kunstnik
ning galerii omanik Hando
Tamm on näitusele VESI
kokku toonud rea TÜ maaliosakonna nimekaid vilistlasi, kelle seas on nii
kunstiväljal hetkel aktiivselt osalevaid autoreid
kui ka kunstnikke, kelle ülesastumine näitustel on
viimastel aastatel haruldasem, kuid seda oodatum
sündmus.
Autorite valiku alus on ka isiklik: TÜ
maaliosakonnas õppimisega seotuse
ajaline määratluse teravik on suunatud üheksakümnendatesse ning uue
sajandi algusaastatesse, mil kuraator
ise seal maaliõpinguid läbis.
Vee ääres avatud näitus räägib elust,
veest ja eluveest: vesi kui kõige algus,
vesi kui kõige lõpp. Vesi on andja vesi
on võtja. Antud kontekstis saab sõna
„vesi“ vastavalt soovile ära vahetada
kõige olulise ja vajaliku vastu. Millegi,
milleta olla ei saa. Valikuvabadus on
suur, alustades armastuse ning lõpetades sigarettidega. Igaühele oma.

Galerii No 1 alustas Äksis Saadjärve
ääres oma hooaega No 2 näitusega
VESI.
VESI /WATER
Galerii No 1, Äksi tee 21, Äksi, Tartu
vald, Tartumaa
Avatud E–P kell 10–20
Näitus VESI on avatud kuni 15. juu-

lini 2020.
Galerii No 1 on Äksis asuv alates 2019.
aastast tegutsev eragalerii, mis toob
suvehooajal Saadjärve äärde professionaalsed kunstnikud ja kuraatorinäitused.
Projekti toetavad Eesti Kultuurkapital
ja Tartu vald.

NÄITUSEL OSALEVAD KUNSTNIKUD:
Jane Remm, Marina Aleksejeva, Peeter Krosmann, Eda Lõhmus, Priit Petrov,
Rasmus Karja, Maris Palgi, Sami Makkonen, Ode Taul, Priit Pajos, Hando
Tamm, Meiu Münt, Margus Liivak, Jaan-Jürgen Klaus, Evelyn Müürsepp,
Peeter Allik, Albert Gulk, Margus Lokk, Anna Kainulainen, Imat Suumann.

Muudame üheskoos kultuuri- ja noorsootöö
mitmekesisemaks
Kalev Pärtelpoeg, Tabivere Rahvamaja juhataja
Telefon: 5044479, www.tabivere.ee
Milline on tegelik huvi huviringide, kultuurisündmuste ja vaba aja
sisustamise vastu? Tabivere Rahvamaja ja noortekeskus korraldavad
selle teada saamiseks küsitluse, millele ootame vastama kõiki piirkonna elanikke.
Seda saab teha internetileheküljel
www.tabivere.ee või Tabivere rahvamaja Facebooki lehel. Küsimustiku
saab täita ka Äksi raamatukogus ja
Tabivere Rahvamajas kohapeal.
Tahame teada, millistes huviringides soovite osaleda või milliseid sündmuseid külastada? Kas ja kui paljud
on leidnud tee Tabivere Rahvamajja?
Üheskoos saame muuta olemise paremaks.

Foto: Tabivere Noortekeskus
Koos noortega ehitati prügikastid, korrastati miniarena, pumprack ja selle ümbrus
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Ludvig Juhti sünnikoht Oja talus sai
mälestustahvli
Tekst ja foto: Marju Kõivupuu
Eestlaste seast on sirgunud palju
silmapaistavaid poegi ja tütreid, kes
on aegade jooksul Eesti lugu suureks
kirjutanud.
Üks selliseid on kindlasti Viidikese
külast Oja talust pärit Ludvig Aleksander Juht, kes tuli esiklapsena Juhtide peres ilmale 1894. aasta 24. juulil (toona kehtinud nn vana ehk juliuse
kalendri järgi õigupoolest küll 12. juulil). Muusikalembene taluperemees
isa Kaarel (1872–1919) lõi aktiivselt
kaasa kuulsas Väägvere pasunakooris, musikaalsed olid ka pere nooremad lapsed – nii õde Marta (1899–?),
kes mängis flööti, kui ka vend Oskar
(1905–1991).
Väikese Ludvigi jõudmine muusika
juurde ei kulgenud just kõige sirgemat
ja siledamat teed mööda – 8-aastaselt
kooliteed alustanud poisi aukartus ja
hirm auväärse David Otto Wirkahusi
ees sundis teda suud nii kõvasti kinni
pigistama, et sealt ei tulnud välja isegi
mitte lauluhäält, pilli puhumisest rääkimata. Juht ise kirjutab oma mälestustes, et ta küll proovinud kodus vahel salamahti isa kornetist häält kätte
saada, aga see lõppenud alati „isa paukumise või juustest tutistamisega“.
Noorest mehest pidi saama õpetatud agronoom, kes võtab vanemate
talu üle ja haritud mehena tegeleb
hobi korras ka puhkpillimuusikaga.
Saatus tahtis aga teisiti. 1913. aastal Tartus iseseisvat elu alustanud
noormees teenis elatist kinodes algul
trombooni, hiljem kontrabassi mängides, võttes samal ajal kontrabassitunde Peterburi konservatooriumi haridusega Adolf Helderilt (1889–1927).
Ajad ja olud olid heitlikud ning Ludvig Juhti soov ennast professionaalse
kontrabassimängijana tõestada ning
pillimänguga elatada viis teda mõneks ajaks nii Peterburi, Helsingisse,
Berliini, Londonisse kui ka Riiga ja tõi
lühemateks või pikemateks (vahe)peatusteks tagasi Eestisse. Juht püüdis
tähelepanu võita ka sooloesinemistega, ent kontrabassikontserdid olid tollal üsna haruldased. „Vanasti öeldi mu
kontserdile tulles: nüüd saab naerda.
Aga nüüd tuleb rahvast murdu ja tõsiselt“, on Juht ise seda perioodi meenutanud 1939. aastal ajalehes „Uus Eesti“.

Mälestustahvlilt eemaldasid pidulikult katte Tallinna Muusikakeskkooli kontrabassi
eriala õpilased Ott Villems ning Alise Tepp

1934. aastast kuni oma surmani
1957. aastal töötas Juht Bostoni sümfooniaorkestris, töötades ka paralleelselt õppejõuna. Ta asutas 1936.
aastal Bostoni Eesti Seltsi ja oli selle
kauaaegne esimees. Juhti tellimusel kirjutas Nõukogude okupatsiooni
eest Stockholmi siirdunud helilooja
Eduard Tubin 1948. aastal kontrabassikontserdi.
Ludvig Juht sai rahvusvaheliselt
tuntud kontrabassivirtuoosiks ennekõike tänu oma visadusele, töökusele
ja tahtejõule. Juhti kontsertide kavas
oli alati ka eesti muusika, sealhulgas
tema enda komponeeritud palad. Elu
lõpus oli tal vaid kaks soovi: et tema
põrm ja kontrabass saaksid Nõukogude okupatsioonist vabanenud Eestisse. Esimene soov täitus 1994. aasta
1. juulil, mil Ludvigi ja tema abikaasa
Amanda säilmed maeti ümber Tallinna Metsakalmistule. Teine soov on
seni veel täitumata.
Koostöös Oja talu praeguste omanike, perekond Mändsaare, Tartu valla
ning Tartu valla muusikakooliga sai
mälestustahvel, kust saab lühiülevaate Juhti elu ja töö kohta nii eesti kui ka
inglise keeles, juba möödunud sügisel
paika. Üheks „motivatsioonitabletiks“
oli kindlasti ka Peeter Volkonski poolt
2018. aastal algatatud projekt „Sünnipaik“, mille tulemusena peaks olema
kaardistatud Eesti suurkujude sünnikohad ning loodud neist digitaalne
andmekogu, mis on avalikult kättesaadav veebiplatvormidel. Iga suurkuju sünnikohas filmitakse ka tema
loomingut või saavutusi iseloomustav
30–40 sekundiline videoklipp, millest

koostatakse Eesti Rahva Muuseumis
suurkujude virtuaalnäitus, mis omakorda varustatakse QR-koodiga, et ka
kohapeal oleks võimalik seda klippi
vaadata. 2019. aasta sügisel mängisid
Oja talus klipi tarbeks sisse Juhti kirjutatud pala „Mälestus“ EMTA kontrabassieriala üliõpilane Martin Onoper,
kontsertmeisteriks EMTA üliõpilane
Susanna Liisa Onoper. Sama pala samas esituses oli võimalik videosilla
vahendusel kuulata Oja talu õuel ka
24. mail, kui mälestustahvel pidulikult avati – riigis kehtiva hädaolukorra tingimuste tõttu küll oluliselt
väiksemas seltskonnas, kui algselt
plaanitud. Ludvig Juhti elust rääkis
pikemalt EMTA emeriitdotsent ning
staažikas ERSO kontrabassimängija
Kaupo Olt, kelle õpilaste hulgas on arvukalt tänaseid Eesti tuntud kontrabassimängijaid. Tartu valla muusikakooli esindas flötist Eke-Tõnis Meriste
ning mälestustahvlilt eemaldasid pidulikult katte Tallinna Muusikakeskkooli kontrabassi eriala õpilased Ott
Villems ning Alise Tepp. Tervitus- ja
tänusõnu ütlesid Tartu valla kultuuritööspetsialist Karita Tilk ning Tartu valla muusikakooli direktriss Ele
Sonn. Kõigi asjaosaliste eriline tänu
kuulub ka endisele valla kultuuritööspetsialistile Veronika Täpsile
ning perekond Mändsaarele, kes olid
igati toeks, et südamlik ja meeleolukas (taas)kohtumine vabas õhus väikeses huviliste ringis aset leidis. On ju
Ludvig Juht oma mälestustes kirjutanud, et just kodunurgas äratati tema
esimesed tunded muusika vastu ning
sealt on jäänud tema ilusamad mälestused.
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Kolmas Elva Elamusfestival kutsub
külla Tartumaa loovettevõtjaid
Elva Elamusfestivali korraldusmeeskond
Sel aastal toimub 22. augustil kolmas Elva Elamusfestival ning oodata
on varasemast palju rohkem. Nimelt
laieneb festivali programm ning sel
korral tutvustavad peale Elva valla
ettevõtjate oma tooteid ja tegevusi
kõik Tartumaa valdade loomemajandusega tegelevad ettevõtted.
Elva Elamusfestival on kogu päeva
toimuv mess koos selle juurde kuuluva meluga, kus Tartumaa loomemajandusega tegelevad ettevõtted pakuvad elamusi, korraldavad töötube
ning tutvustavad seeläbi oma tooteid
ja teenuseid.
Festivalile on oodatud osalema
kõik loomemajandusega tegelevad ettevõtted, kes tegelevad arhitektuuri,
disaini, etenduskunstide, filmi, kirjastamise, kultuuripärandi ja käsitöö,
muusika, meelelahutustarkvara ning
reklaami valdkondades. Oodatud on
ka kõik teised elamusi pakkuvad tegijad (sh maitseelamuste pakkujad)
ning ettevõtted, kes töötavad tihedalt
koos teiste loomeettevõtetega (sh turismiteenuste pakkujad). Elva elamusfestival loob suurepärase võimaluse turunduseks ja loomeettevõtete
laiemaks tutvustamiseks.
Peale ettevõtjate messi toimub laste- ja noorteala huvitegevuse mess,
kus tutvustavad erinevad Tartumaa
spordiklubid, noortekeskused huvikoolid jt oma huvitegevuse võimalusi.

Lasteala on selle üks osa, mis paikneb
Elva Laste- ja Perekodu hoovil ning
sinna planeeritakse tegevusi, mis on
suunatud eelkooli- ja algkooliealistele
lastele ning nende vanematele. See annab võimaluse tutvuda erinevate huvitegevuse võimalustega nii Elva vallas kui ka mujal Tartumaal. Näiteks
tutvustab seal oma tegevusi töötubade kaudu Elva Huviala- ja Koolituskeskus. Kindlasti on sel alal ka lastele
mõeldud atraktsioonid, näomaalingud ja palju muud põnevat. Lasteala
on avatud kell 11–15.
Noorteala tegevuste eest hoolitseb
Elva valla noortevolikogu koostöös
Tartumaa noorsootöötajatega. Noored
saavad osaleda erinevates töötubades,

Armas Äksi aleviku elanik!
Ootame Sind kogukonna koosolekule
30. juunil kell 18.00 Saadjärve Looduskeskusesse.
Arutame teemadel:
• Mis oleks, kui teeksime 16. augustil alevikupäeva –
Äksi avatud õued?
• Millisena sina näed oma kogukonna ühiseid tegemisi?
• Vaba arutelu aleviku muredest ja rõõmudest!

tutvuda erinevate vaba aja veetmise
võimalustega ning peale selle on rannaalale koondatud sportlik-meelelahutuslikud tegevused. Noortelaval astuvad üles noored kogu maakonnast.
Elva Elamusfestivali messilaval
saab näha valdade kontsertprogrammi. Samuti korraldatakse messil konkursse ja võistlusi. Mess kestab kella
13st 18ni, misjärel algab õhtune kontsertprogramm Verevi järve rannaplatvormil. Õhtuse kontserdi peaesineja on Svjata Vatra ning õhtu lõpetab
ilutulestik.
Taas toimub eelmisel aastal menukaks osutunud külastajamäng Bingo,
mille osalejate vahel loositakse välja
auhindu. Mess on kõigile tasuta!
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Elistvere loomapark 1.–5. juulini
avatud südaööni!
Tutvust tehakse loomade hilisõhtuste toimetustega

Reedel, 3. juulil kutsume usinaid perenaisi oma
kohvikulettidega loomaparki.
Soovijatel palun ühendust võtta telefonil 525 3395 või
kirjutada elle.maerand@rmk.ee.

Kui sa päris kella 18-ks ei jõua, pole hullu, tule ikka ja võta
naaber ka kindlasti kaasa!

Elistvere Loomapark avatud iga päev 10–20
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255 aastat hariduselu Laevas
Teksti koostas: Katrin Sisask
Allikas „Laeva Põhikooli almanahh I“ (2010)
Tänase Laeva põhikooli maja valmis
1934. a kooli töötajate ja vallaelanike materjaalsel ning emotsionaalsel
toel. Sellest ajast alates, nüüd juba
86 aastat, on kool tegutsenud samas
hoones, mida on vajadusepõhiselt
renoveeritud.
Teadaolevalt hakati Laevas kooliharidust andma aastal 1765. Seda aastat peab ka tänane kool oma sünniloo
alguseks. Laeva põhikooli esimene
eelkäia oli Möldre talu rehetoas tegutsenud Laeva Mõisakool. Õpetati lugemist, kirjutamist ja arvutamist.
Päris oma koolimaja saadi peaaegu
100 aastat hiljem 1864. a. Järgnevatel
aastatel hakkas mõisa asemel kooli
haldama vald. Kool kandis nime Laeva
Valla Kool ja asus talupojaelamu põhimõttega muldpõranda ning korstnata
hoones. Koolmeistri Karelsoni töötasuks oli põllu-, heina- ja karjamaa kasutamise õigus. Koolis õpiti kaks aastat, alates 1887. a neli.
1875. aastal, kui kõikjal Eestis toimus kultuuriline ärkamine, loodi ka
Laeva esimene Muusika- ja lauluselts.
Seltsimaja Laevas sel ajal veel polnud
ja kogu kultuuritegevus ja organiseerimine oli tihedalt seotud kooliga.
Organistasiooni eestvedajaks oli koolmeister Kristjan Märks, kes asutas
laulukoori ja puhkpilliorkestri, olles
ise mõlema juhendajaks.
1896. a hävines koolimaja tulekahjus. Järgmisel aastal avati valla poolt
ehitatud uus koolimaja.
Eesti Vabariigi algusaastatel nimetati kool Laeva 4-klassiliseks Algkooliks. 1924. a mais toimus esimene koolipidu Laevas õpetaja Ksenia Kärmase
(Pirn) algatusel. Sellest ajast peale toimuvad traditsioonilised kooli sünnipäevad mais.
Vallaelanike ühisel jõul valmis tänane koolihoone 1934. a ja sellest ajast
on tegutsetud samas majas. Uue koolimaja ehitamise mõtte algatajateks olid
tollane kooli direktor August Klaos ja
vallasekretär Oskar Jaagund. Maja
ehitusmeistriks oli Aadu Johanson.
Koolimaja nurgakivi sisse olevat müüritud karp, milles on valla volikogu
liikmete nimekiri ja raha ühest viie
kroonini. 1936. a rajati spordiväljak
kohta, kus on täna kauplus ja selle kõrval olev maa-ala.
Saksa okupatsisooni ajal võeti kogu
koolimaja sõjaväe käsutusse ja õppe-

Laeva kool 1930-ndatel
Foto: Laeva 7-klassiline kool, ERM Fk 11555, Eesti Rahva Muuseum

Laeva põhikool sügisel 2019
Foto: Katrin Sisask

töö seiskus. 1944. a novembris avati
kool taas. Kõik õppetööks vajalik oli
hävinenud.
1958. a detsembris paigaldati koolile elekter. Kaks aastat hiljem liideti
Kärevere kool ja õppeasutus hakkas
kandma nime Laeva 8-klassiline Kool.
1960-ndatest ja 70-ndatest on teada,
et koolis tegeleti aktiivselt spordiga,
aidati koduküla vanureid ja panustati
kodumajandi hooajatöödesse.
1987. a valmis spordihoone, spordimetoodikuna asus tööle Benno Kannela. Järgmisel aastal alustati sportlikke kohtumisi Sillaotsa, Kuuste ja
Kõrvekõla koolidega. Hiljem liitus sõpruskonnaga Vara kool. 1989. a sai kool
veevärgi ja keskküttesüsteemi.
1991. a nimetati õppeasutus Laeva
Põhikooliks. 1990-ndatel loodi sõprussuhteid Soome ja Rootsi koolidega,
tehti esimene õpilaste kontsertreis
Soome.
2000-ndatel sai kool kodulehe ja
interneti püsiühenduse. Koolihoonele

paigaldati maaküte ning hakkas ilmuma kooli infoleht.
2008. a võeti kasutusele e-kool ja
koolis alustas tööd tänane direktor
Nadežda Niklus. Järgmisel aastal
alustati liitklassi süsteemiga ja toimus
üleminek ainekabinettidele.

AJALOOST ARVUDES:
• 1765. a alustab Möldre talu rehetoas tegevust Laeva Mõisakool.
• 1864. a valmib esimene oma koolimaja ja kooli hakkab mõisa asemel haldama vald. Kool saab nimeks Laeva Valla Kool.
• 1896. a hävineb koolimaja tulekahjus.
• 1897. a ehitab vald uue koolimaja.
• Eesti Vabariigi algusaastatel nimetatakse kool Laeva 4-klassiliseks Algkooliks.
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• 1924. a mais peetakse esimest
korda kooli sünnipäeva.
• 1929. a nimetatakse kool Laeva
6-klassiliseks Algkooliks.
• 1930. a nimetatakse kool Laeva
Kõrgemaks Algkooliks.
• 1934. a valmib vallaelanike ühisel
jõul tänane koolihoone.
• 1936. a rajatakse spordiväljak.
• 1945. a nimetatakse kool Laeva
Mittetäielikuks Keskkooliks.
• 1958. a dets saab koolimaja elektri.
• 1960. a kehtestati kohustuslik
kaheksaklassiline haridus, kooliga liidetakse Kärevere kool ja
nimeks saab Laeva 8-klassiline
Kool. Tööd alustavad kooli internaat ja algklassi õpilastele pikapäevarühm.
• 1987. a nimetatakse kool Laeva
9-klassiliseks Kooliks.
• 1987. a valmib spordihoone.
• 1989. a saab kool veevärgi ja keskküttesüsteemi.
• 1991. a nimetatakse kool Laeva
Põhikooliks.
• 2000. a saab kool kodulehe.
• 2001. a saab kool interneti püsiühenduse.
• 2003. a saab kool maakütte. Hakkab ilmuma kooli infoleht.
• 2008. a võetakse kasutusele
e-kool.
• 2009. a alustatakse liitklassi süsteemiga.

KOOLIJUHID:
1765–?		
1811–?		
1864–?		
1918–1942
1942–1943
1944–1945
1945–1949
1949–1950
1950–1955
1955–1957
1957–1963
1963–1982
1983–1985
1985–1990
1990–1997
1998–2001
2001–2002
2002–2005
2005–2008
2008–		

Heinrich Wulf
Olli Jüri
? Karelson
August Klaos
Elmar Raunvee
Ksenia Pirn
Marta Vaher
Aleksander Traks
Endla Roo
Udo-Vello Lamp
Ene Lodjak
Silvia Kanarik
Ülo Maurus
Kristi Paris
Arvo Pennonen
Hille Vooremäe
Piret Siivelt
Madis Alev
Piret Siivelt
Nadežda Niklus

Kool täna
Nadežda Niklus,
Laeva Põhikooli direktor
Haldusreformi tagajärjel on tänaseks Laeva
Põhikoolist saanud Tartu
valla kool. Laeva Põhikoolis õpib praegusel hetkel
48 õpilast. Meie kooli jaoks
on väga oluline õppetöö
kvaliteet, individuaalne
lähenemine, õpilaste vaba aja sisustamine neid huvitavate tegevustega.
Koolis toimub edukas õppetegevus
valdavalt liitklassi tingimustes. Koolimaja ruumides on tehtud remonti,
ümberkujundusi ikka kaasaegse kooli õpikeskkonna parendamise nimel.
Meie koolimaja on saanud ka uue katusekatte. Koolimaja ruumid on kaunid ja nägusad. Klassiruumidesse on
paigaldatud interaktiivsed tahvlid.
Tundides on võimalik kasutada tahvelarvuteid. Koolis on ka arvutiklass.
Tunneme rõõmu, et õpilastele on soetatud õppevahendid robootika õppimiseks. Programmeerimishuvilised
õpilased osalevad robootikaringi tegevuses. Suurt rõhku pannakse täna
koolis õpilaste arengu toetamisele
ja võimete arendamisele ning paljude sotsiaalsete oskuste õpetamisele.
Koolis toimiva õpiabi- ja tugiõppe rakendamisega on tõhustunud erivajadustega õpilaste väljaselgitamine ja
neile vajaliku õpiabi osutamine. Klassikursuse kordajaid meie koolis pole.
Õpilaste arengut ja positiivset enesehinnangut toetab koolis kehtestatud
tunnustamiskord. Kõigil õpilastel on
olnud võimalus osaleda koolisisestel
võistlustel, konkurssidel ja aineolümpiaadidel, edukamatel õpilastel ka
maakondlikel konkurssidel.
Kool on väike ja armas, kus kõik tunnevad ja abistavad üksteist. Õpilastel
on võimalus kooli juures osaleda ka
erinevate huviringide tegevuses. Meie
õpilased saavad osa võtta rahvatantsu ja showtantsu, laulu-ja pilliringi,
spordiringi, robootikaringi, kunstiringi, arvutiringi ja liiklusringi tööst.
Meie kooli tütarlapsed on Tartumaa
2018. a meistrid jalgpallis. Kunstiringi lapsed osalevad edukalt erinevatel
kunstialastel konkurssidel. Lauluringi lapsed esinevad põhiliselt kooli- ja
valla üritustel. Koolis on võimalik
õppida mängima plokkflööti, saatekannelt, rütmipille ja ukulelet. Laeva
Avatud Noortekeskuse poolt pakutakse veel lisavõimalusi osaleda jalgpalli- ja parkuuritrennides ning õppida
kitarrimängu. Väga head võimalused

Laeva põhikooli tutipäevalised 2020
Foto: Nadežda Niklus

on kooli õpilastel nii suve- kui ka talispordialade harrastamiseks. Vajalik
talispordivarustus õpilaste jaoks on
koolil olemas.
Koolis toimuvad kooli traditsioonilised üritused (teadmiste päev,
koolimaja sünnipäev, tervisepäevad,
erinevate rahvakalendri tähtpäevade
tähistamised, hea õpetaja kuu üritused, õpetajate päeva tähistamine,
stiilipäevad, isadepäeva ja emadepäeva tähistamine, jõulu- ja kevadlaatade
korraldamine, jõulu- ja kevadkontserdid, sõbrapäeva tähistamine, spordipäevad, Eesti Vabariigi aastapäeva
tähistamised, keele- ja ainenädalad,
mälumänguturniir, pidulik viimase
koolikella päev, direktori vastvõtt
tublimatele õppuritele ja nende vanematele, ekskursioonipäev, lõpuaktus,
kooli juubeliaastapäevade tähistamine jm. Ürituste läbiviimisel on abiks
kooli õpilasesinduse liikmed.
Kool peab oluliseks erinevate õppevormide kasutamist õppetöö mitmekesistamisel. Õpetajad teevad
erinevate õppeainete õpioskuste lõimimiseks koostööd, viies tunde läbi
muuseumides, raamatukogus, arhiivis jm, kasutatakse projektitöö võtteid. Keskkonnateadlikkuse tõstmiseks õpilaste hulgas viiakse koolis läbi
mitmeid loodusharidusprojekte.
Kõik klassid saavad käia õppekäikudel. On kasutatud projektidega saadud võimalusi (enda kirjutatud projektid, looduskeskuste poolt pakutud
tasuta projektid). Eri õppeained on
seotud omavahel ainetevahelise lõiminguga. Seoses sellega taotleb koolijuht KIK-projektide rahastamise toel
võimalust viia õpilasi õuesõppele erinevatesse looduskeskustesse. Meeldejäävaks on kujunenud õppetöö Endla
rabas, Meenikunno rabas, Peipsi järve
reisipäeviku programmis, Sagadi looduskeskuses, Jääaja Keskuses, Prangli
saarel, Hiiumaal, Saaremaal, Soomaal
jm. Kooliaastate jooksul on õpilastel
võimalus läbida erinevaid aktiivõppeprogramme loodushariduskeskustes. Traditsiooniliselt toimuvad
õppeperioodi lõpus ekskursioonid
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Eestimaa eri paikadesse, et kinnistada õppetundides õpitut.
Ühendvallas on tihenenud koostöö
valla koolide õpilaste ja õpetajate vahel. Meie õpilased on osalenud valla
algklasside spordipäevadel, Julius Mägiste omaloomingukonkursil, Tartu
valla laste laulukonkursil „Laulupärlike“. Kool osaleb Vooremaa looduse digiõppeklassi ühisprojektis. Õpetajad
jagavad oma pedagoogitöö kogemust
valla koolide õpetajatele koostööpäevadel. Meie kooli klassiõpetajad juhivad edukalt Eesti Liitklassiõpetajate
kogukonda.
Operatiivne info kooli ja kodu vahel
edastatakse e-kooli kaudu. Koolil on
oma Facebooki lehekülg, kus kajastatakse valdavalt kooli tegemisi pildis.
Kooli kodulehekülg on saanud uue kujunduse. Vajalik info aadressil: www.
laeva.edu.ee.
Koolis on tegus õpilasesindus ja
kooli tegevust toetav hoolekogu.
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Laeva põhikooli suvevaheajale saatmise aktus
Foto: Nadežda Niklus

Juubeliaasta oli eriline. Kevadel tuli
koolitöö üle viia distantsõppe vormi. Uutmoodi õppimine ja õpetamise
koostöös andis häid tulemusi. Kõik
meie kooli õpilased viidi üle järgmisse klassi. Teele saatsime juba 29. lennu põhikooli lõpetajaid. Suur tänu
nii õpetajatele kui ka lapsevanematele, kes lapsi kooliteel abistasid ja
õpetasid. Tahaksin tänada ka meie

koolipidajaid: endiseid Laeva valla ja
praeguseid Tartu valla vallavalitsusi
ja volikogusid, kes on meie kooli õppetöö edukaks korraldamiseks loonud
hea kaasaegse kooli õpikeskkonna.
Juubeliüritus jäi seekord ära, kuid
loodan väga, et juba järgmisel kevadel saavad vilistlased kokku tulla, et
meenutada koos toredad koolipäevi
Laevas.

Tutipäev eriolukorras
J. V. Veski nimelise Maarja-Magdaleena Põhikooli 9. klassi õpilane
Mõnikord on hea, kui õpid koolis,
kus on vähe õpilasi. Nii on võimalus
distantsõppe perioodil koolimaja
üheksandike poolt üle võtta ja öelda, et see on tutipidu.
Kogu klass kogunes 25. mail kella
kaheteistkümneks koolimajja. Kõik
olid tutipäevaks riietumist tõsiselt
võtnud ning mänguautodelt ja kaisukarudelt oli tolm maha pühitud. Olid
lühikesed püksid ja põlvikud, tuttidest rääkimata.
Koolimajas avastasid üheksandikud stendi, kus sai huviga uurida ajaloolisi fotosid asjaosaliste piinlikest
ja vähem piinlikest hetkedest. Kuna
kaks kuud polnud inimesed teineteist
näinud, oli elevus suur. Kui kõik olid
vahepealsest eriolukorrast muljeid
vahetanud, algas kontsert. Üheksandikud sammusid rütmilise muusika
saatel aulasse ning võtsid piisavate vahedega kohtadele istet.
Sel aastal oli kontsert video kujul.
Iga klass oli ette valmistanud videotervituse, mida siis sai suurelt ekraanilt vaadata. Kõige populaarsem oli
luuletuste lugemine, kuigi see polnud
ainus, mida tehti. Lisaks lauldi, peeti
kõnet, kleebiti üheksandikest põnevaid portreid, mängiti saksofoni ja nii

Päikeseline soe ilm meelitas tutipäevalisi kooli sisehoovi veesõda mängima
Foto: Liisi-Triin Siimenson

edasi. See, et iga klass esines, on traditsiooniline. Hoopis eriline oli nüüd,
et ka õpetajad võtsid sõna. Iga õpetaja
oli leidnud huvitava ja originaalse viisi
selleks, et soovida üheksandikele tuult
tiibadesse. Ajalooõpetaja leidis igale
9. klassi õpilasele teda iseloomustava
riigi. Põnev on teada saada, et 9. klassis esineb inimesi Lätist Brasiiliani.
Loodusainete õpetaja soovitas vahel mõni asi lihtsalt ära teha. Ise võttis ta ette kevadiselt jäise supluse ning
tegi ära ka. Sotsiaalpedagoog loosis
lõpetajatele teele kaasa õpetussõnu.

Häid sõnu ja mõtteid jagus teisteltki
õpetajatelt. Videokontserdi lõpetas
piinlik-naljakas fotode ja videote tagasivaade eelnevatele aastatele.
Lõpetuseks võtsid tutipäevalised
end ise ka kokku ja esitasid oma humoorika versiooni „Põdrakasvataja
laulust“, mille pealkirjaks oli sõnadest
lähtuvalt „Koolilõpetaja laul“
Kui kontsert läbi, lahkus klass muusika saatel aulast. Läbi käidi kõik vanad klassiruumid, et nendega hüvasti
jätta ning nende tahvlitel demonstreerida oma eelnevatelt aastatelt saadud
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teadmisi ja vaimukusi.
Õues toimus suhteliselt ohutu
veesõda. Keegi viga ei saanud. Vist.
Kooli sisehoovis tehti ka pilte ning
üheksandal klassil oli esimene ja viimane võimalus turnida tuletõrjeredelil.
Kui ametlik osa oli sellega läbi saanud, mindi üles käsitööklassi klassijuhataja hoole ja armastusega tehtud
kooki sööma ning šampust (väidetavalt laste oma) jooma. Söögi kõrval
arutati veel päevakajalisi küsimusi
ning seejärel mindi laiali. Oli üsna
normaalne tutipäev. Mitte ühelgi teisel meie kooli 9. klassil pole sellist kunagi olnud.

Auhind muinasjutuvõistluselt
Sel aastal toimus Sten Roosi muinasjutuvõistlus juba 28. korda ning
sellel osalesid 11–15-aastased lapsed
üle kogu Eesti. Kokku saadeti võistlusele 367 muinasjuttu vabalt valitud
teemal ning osalejaid oli 69 koolist.
Konkursil osalesid ka J. V. Veski nimelise Maarja-Magdaleena Põhikooli
õpilased.
Kõige silmapaistvama muinasjutu
Maarja-Magdaleena põhikoolist kirjutas kuuenda klassi õpilane Kaisa
Goldberg, kes võitis oma jutuga „Matk
mäele“ Hea Lapse auhinna.

Foto: Kaisa Goldberg erakogu
Eriolukorra tõttu Lastekirjanduskeskus
sel aastal pidulikku auhinnatseremooniat ei korraldanud. Auhinnad saadeti
võitjatele postiga koju

Tabivere Huvikooli ajarada
Liia Koorts, Tabivere Huvikooli direktor
Muusika me ihus ja
tantsivad hinges
ilma muusikata oleksime
koguaeg ju pinges.
Muusikaõpetus Tabiveres on käinud
oma keerdkäikudega pika ajalootee. 1973. a valmis Tabivere Põhikool, kus alustas kooli kõrval tegevust muusikaklassina pilliõpe.
Esimesena õpetati klaverit ja akordionit Tabivere Põhikooli muusikaõpetaja juhendamisel. Üks meie
esimesi õpilasi oli Heli Jakobson, kes
astus oma esimesed muusikalised
kuulsusesammud Tabiveres. Tabiverest pärit praegune muusikapedagoog
Heli on oma muusikaõpinguid alustanud Tabiverest ning on lõpetanud
Griegi Akadeemia Norras ja Antwerpeni Konservatooriumi Belgias. Heli
on üks väärikastest eestlastest, kes

hoiab meie rahva au kõrgel ka välisriigis.
Pilliõppe vastu huvi süvenes ja
1995. a avas uksed H.Elleri nim Tartu
Muusikakooli Tabivere filiaal. Tänu
Tabivere Keskkooli (1984. a) ja Tabivere vallavalitsuse mõistvale suhtumisele sai muusikakool loodud. Esimesel
aastal alustasid klaveriõpingutega 5
õpilast, keda hakkasid õpetama Aime
Karm ja alates 2000. a Jelena Golub,
kelle õpilane Karina Agnes Raudkats
on toonud meie koolile väga palju esikohti erinevatelet konkurssidelt ja kes
täna jätkab muusikaõpinguid H. Elleri
nim. Tartu muusikakoolis. 2015. a liitus meiega Jelena õpilane ja meie kooli
vilistlane Tiina Tomingas. Akordioniõpingutega alustasid ka 5 õpilast, kelle
õpetajaks oli Endel Jukk. 2012. a andis akordioniõpetaja Endel teatepulga
edasi oma õpilasele Rauno Koortsile,

Päikeseline soe ilm meelitas tutipäevalisi kooli sisehoovi veesõda mängima
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kes on samuti meie kooli vilistlane.
Tabivere Gümnaasiumi poolt eraldati
meile 3 klassiruumi ja üks fotoringi
pimik, mille lapsevanemad remontisid õpetajate toaks.
Solfedžot õpetas Merle Kollom, kes
oli ka kooli direktoriks. 1998. a liitus meiega Triin Saariste, kes Merle
asemel hakkas andma solfedžot.
2000. a asus filiaali juhtima Viivia Aunap ja 2004. a Liia Koorts, kes õpetab
alates 1996. a flööti.
1996. a avati löökpilli eriala. Teadmisi kindlast rütmist jagas Kuno
Rääsk, 2017. a sügisest Tõnis Kirsipu.
Alates 2005. a hakkasime filiaali
kõrvale looma huvikooli, mis tegutseks vallavalitsuse ja gümnaasiumi
abiga. Loomise põhjuseks oli see, et H.
Elleri koolis saime õpetada ainult pille
piiratud arvul õpilastele, kellest peaks
sirguma professionaalsed muusikud.
Õpilaste huvi muusika ja huvitegevuse
vastu järjest kasvas. Tahame pakkuda
maalastele linnalastega võrdväärseid
tingimusi, laiemat huvitegevust ja -haridust. Alustas tegevust laulustuudio,
Kadri Savva (Savva-Tatrik) juhendusel.
Lapsed on osalenud lauluvõistlustel
nii maakonnas kui ka väljaspool ning
võitnud Laulupärlikese tiitli ja käinud
esindamas Jõgeva maakonda. Tantsustuudio alustas tegevust 2006. a
Ave Lääne (Ave Anslani) juhendamisel ja jätkab alates 2018. aastast Sigrid
Salomoni juhendamisel. Tantsulapsed on osalenud võimlemiskavadega
tantsupeol, võtnud osa koolitantsuvõistlustest, saavutanud erinevaid
kohti ja tiitleid. 2006. a alustas veel
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tegevust kitarriõpe Raido Prüki käe
all. Praegu õpetavad Taavi Jaadla ja
Kert Krüsban.
2007. a alustas kunstiklass õpetaja Ive Eddori meisterdamise käe all.
Praegu jagavad kunstialaseid teadmisi ja oskusi Virgilya Soosaar ja Kristiina Värnik. Sõnakunstiringiga alustas
Tiina Tegelmann kaunite sõnade all ja
juba esimesel õppeaastal saadi B. Alveri Tuulelaste päevadel eripreemia.
Eesti muusikaradadel on väga populaarseks muutunud rahvamuusika.
Seda rada hakkasime ka meie astuma
2018. aastal. Rahvamuusika kitarri,
lõõtspilli ja viiuli erialade õpetajad on
värsked Elleri kooli esimesed pärimusmuusika lõpetajad Rauno Koorts ja Kert
Krüsban ning viiuli erialal Karl Kobin.
2011. a ühendasime kooli ühtseks
tervikuks – Tabivere Valla Huvikooliks, mis on saanud seoses valdade
ühinemisega nimeks Tabivere Huvikool. Oleme jätkusuutlik, ühtehoidev,
energiat ja rõõmu pakkuv kool. Meie
tegevus väljendub sellises kaunites
sõnades nagu muusika ja kunst.
KLAVERIÕPETAJA TIINA
TOMINGAS KIRJUTAB MEIE
KOOLIST JA ERIOLUKORRA
TEGEVUSEST JÄRGMISELT:
Töötan Tabivere Huvikoolis alates
2015. aastast. Seega juba viis aastat.
Arvan, et vahvamat ja kokkuhoidmavat kollektiivi annab otsida. Uhke ja
äge on töötada kõrvuti oma esimeste
õpetajatega, kelle toetusel ise kunagi
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oma muusikuteed alustasin. Samuti
on rõõmustav, et huvikoolis on palju
toredaid ja hakkajaid noori õpetajaid.
Praegune olukord, kus oleme viiruse tõttu sunnitud kodus olema, tuli
kõigile ootamatult. Ometi toimuvad
tunnid interneti teel edasi, õppetöö
jätkub. Lastel on aega rohkem pilli
harjutada ja süveneda.
Nii pilliõpilase kui ka õpetaja jaoks
on põnev väljakutse sellisel moel tunde teha, aga oleme koos toredaid nippe
välja mõelnud, kuidas hakkama saada
ning ikka muusikast ja pilliõppimisest rõõmu tunda. Võimalik on teha
enne tundi õpilasele õppevideoid ja ka
õpilasel on võimalus oma mängu salvestada. Hiljem näiteks saab need salvestused kokku koguda ja kunagi jälle
kohtudes ühiselt kuulata-vaadata.
Muidugi on huvikooli arendamise osas ka uusi mõtteid. Aastaid olen
juba mõtisklenud tehnikaklassi üle, et
tegevust pakkuda just poistele – jalgrattast autodeni, puidutöö ja meisterdamine. See on vajalik ja tõsine
väljakutse ühele väikesele ning suurele maamehele. Just sellepärast sai
loodud huvikool, mis pakuks noortele
loovust, enesekindlust, distsipliini,
järjepidevust, arendaks silmaringi,
kultuuri, töökust ja oskusi erinevates
valdkondades, et tarkust saaks lisaks
koolitööle juurde hankida iga noor,
kes seda soovib.
Praegu saavad lapsed natuke puhata ja jõudu koguda, et sügisel uue
energia ja rõõmuga koos õpetajatega
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õppetööd alustada. Meid ootab ees uus
koolimaja, mis pakub erilist põnevust
kogu meie kooliperele. Uus tehnika,
uued klassid ja meie uus tiibklaver
Estonia. Siinkohal tahame tänada vallavalitsust ja suur kummardus meie
armsale vallavanemale Jarno Laurile.
Tantsu, kunsti ja -laululapsi ootab suvel ees Elva Elamusfestival. Eks see ole ka
õpetajatele suur väljakutse, kuidas siis
distantsõpe lapsed taas kokku tuua.
Meie kool pakub nii põhi- kui ka
huviharidust pilliõppes. Põhiharidus on süvendatud õpe, mille baasil
on võimalik lastel minna edasi õppima. Huvihariduses valib õpetaja ise
ainekavad vastavalt õpilase tasemele
ja vastuvõtlikkusele. Meie koolis on
võimalik õppida klaverit, akordionit,
lõõtspilli, viiulit, löökpilli, kitarri ja
flööti, kus nädalas on kaks tundi pilliõpet ja kaks solfedžot (muusika teooria). Peale selle on võimalik osaleda
laulu-, tantsu- ja kunstiklassis.

Tähelepanu! 2020. a septembrist
muutuvad Tartu Vallavalitsuse
korraldusel kohamaksud. Pilliõpe 25€
ja lisapill 10€ kuus. Tantsu-, kunstija lauluklass 15€ kuutasu.
Tabivere Huvikool võtab pilliõppesse
uusi õpilasi vastu 31. augustil kell
18.00. Katsetel tuleb laulda enda valitud laul. Laulu-, kunsti- ja tantsuklass
saab liituda septembri alguses.
Jälgige reklaami.
Meie huvikoolipere soovib kõigile
imelist suve. Ikka uute toredate
kohtumiseni.

Vaprusehelmed heategevuseks
Helen Kannela,
Lähte lasteaed Kiisupere Tondu rühma lapse Säde ema
Lähte Kiisupere lasteaia Tondu
rühma lapsed Säde, Kenert ja Joonas tegelesid eriolukorra ajal heategevusega. Nimelt valmistasid nad
polümeersavist vaprusehelmeid vähihaigetele lastele.
Tegemist on heategevusliku projektiga, kuhu on kõigil võimalik panustada ning seeläbi haigusega võitlevate
laste päevadesse rõõmu tuua. Seda
isegi kodustes tingimustes, nagu meie
lapsed seda tegid. Kuna eelnevalt saadi väga selged juhised vaprusehelmeste tegemiseks MTÜ Vaprusehelmed
Facebooki lehelt, siis said meisterda-

misega edukalt hakkama isegi meie
väikesed koolieelikud ning ka need,
kellel puudus varasem kogemus polümeersavi käsitlemisel. Seega lisaks
oma panusega heategevusse said

lapsed eduelamuse toredate värviliste vaprusehelmeste valmistamisel,
rääkimata selle tegevuse positiivsest
mõjust empaatia ning peenmotoorika
arengule.

Foto: Diana Randviir

Foto: Helen Kannela

Kenert vaprusehelmeid meisterdamas

Säde valminud vaprusehelmestega
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Hea Vahi aleviku elanik, võta hoog
maha!
Kadri Ala,
Tartu valla piirkonnapolitseinik
Viimastel nädalatel on politseile laekunud üksjagu teateid sellest, kuidas Vahi alevikus ja iseäranis Mõisa
puiesteel käib autojuhtide arutu
kiirustamine. Arvukate elumajade,
lasteaedade ning laste tiheda liikumise tõttu on sealkandis lubatud
sõidukiirus 30 km/h, kuid pea iga
teine autojuht vaid vilistab sellele.
Ajal, mil liikluspolitsei on seal kiirust mõõtnud, käituvad kõik nii nagu
peab ning omavahelises vestluseski
kinnitavad, et muidugi väärtustavad
nad kodurajoonis liikuvate laste ja
teiste ohutust. Paraku kaob aga vormikandjate lahkudes taas nii mõnegi
kohaliku juhi enesevalitsus. Raske jalaga juhtide piiramiseks ning kohalike
turvalisuse tarvis on vald sinna paigaldanud mitmeid teekünniseid ning

kiirustablood, jalakäijatele on sinna
rajatud kõnnitee, kuid kogukonna ja
valla pingutustest hoolimata ei ole autojuhid end kokku võtnud ning probleem arutu kiirustamisega on selles
piirkonnas tänaseni aktuaalne.
Hea Vahi aleviku elanik, võta end
kokku ning anna sinagi panus oma
kodukandi turvalisusse. Selleks
säti koduteel oma auto sõidukiirus
piirkonnas lubatule kohaseks nii,
et lastel ja teistel oleks oma kodutänavatel turvaline liigelda. Ka ülekäiguradadele lähenedes võta hoog maha
ja lase jalakäijatel ohutult tee ületada.
Samu soovitusi jaga ka oma naabrite
ja külalistega, sest vanaviisi jätkates
toob arutu kihutamine varem või hiljem kaasa traagilised tagajärjed.
Mis veel: kui sõidutate lapsi, siis
veenduge, et kõigil on turvavööd kinnitatud, ning vältige halba eeskuju sellega, et tegelete roolimise kõrvalt telefonis surfamise või muuga. Piirkonda
jäävate lasteasutuste juures lapsi sõidukitest välja lastes palun jälgige, et
see oleks neile ohutu ning nad ei peaks

diagonaalis kiirustavate masinate vahelt üle tee lipsama.
Samavõrd suure panuse turvaliseks liiklemiseks peavad vastu andma
ka lapsed ise. Lähenevaid ja mööduvaid sõidukeid saab nimelt märgata ja
kuulda vaid siis, kui ise ringi vaatame
ja kuulatame. Seepärast on oluline,
et tänaval liikudes ei oleks laps ninapidi tahvelarvutis või mobiiltelefonis ning kõrvus ei mürtsuks vali
muusika.

Lõuna-Eesti veeõnnetuste kurvad
tagajärjed ja põhjused
Johannes Komissarov,
Lõuna päästekeskuse ennetusbüroo peaspetsialist
Käesoleval aasta maikuu keskpaiga
seisuga oli Eestis uppunud juba 19
inimest, mida on kaheksa inimese
võrra rohkem kui mullu samal ajal.
Lõuna-Eestis uppus neist seitse,
mida on aastatagusega võrreldes
kahe inimese võrra rohkem. Enim
inimesi on uppunud Jõgevamaal (3)
ja Võrumaal (2). Põlva- ja Valgamaal
on uppunud üks inimene. Uppunutest kuus olid mehed ja üks naine.
Kahjuks on traagilisi veeõnnetusi
põhjustava tegurina esil jätkuvalt alkohol. Lõuna-Eesti uppunutest kolm
inimest oli uppumise ajal alkoholijoobes. Lisaks avaldasid tänavu mõju
tavalisest soojemad ilmaolud, mille
tõttu temperatuurid ja sajuhulgad olid
kõrgemad. See tõi kaasa lume- ja jäävaba talve, veekogude ja kraavide kõrge veetaseme, mille ääres pehmed ja

libedad kaldad, libedad trepid, sillad
ja purded. Lõuna-Eesti veeõnnetustes
seitsmest hukkunust kuus sattusid
vette just libastumisel või kukkumisel. Viie juhtumi puhul oli uppumissurma paigaks tiik ja kahel korral
kraav. Seitsmest hukkunust kuus olid
üle 60 aasta vanad, seejuures üks neist
ka tõsiste liikumisraskustega.
Lõuna-Eesti omapäraks on erinevate veekogude paljusus, sealhulgas ka

kodutiikide rohkus maapiirkondades.
Seetõttu paneb päästeamet eakatele
südamele, et nii avalike kui ka koduste
veekogude ääres liikudes tuleb olla ettevaatlik ja ohutusele tähelepanu pöörata. Päästeamet kutsub kogukondi ja
perekondi märkama oma eakamaid
liikmeid või sugulasi, vestlema nendega ohtudest ning ühtlasi jälgima, et
kodukoha veekogude ümbrus ning ligipääsud oleksid ohutud. Ootamatute

TURVALISUS
vette kukkumiste vältimiseks tuleks
kodused veekogud võimalusel piirata aiaga ning libastumiste ärahoidmiseks puhastada kaldad lehtedest,
heinast ja prügist. Lahtised kaevud
tuleks kindlalt kinni katta. Vee hankimiseks tuleks võtta kasutusele ohutumad lahendused. Et vanemaealised ei
peaks tiigist või kaevust kummardades kastmisvett võtma, tuleks sinna
paigaldada pump. Veekogu äärde viivale trepile, sillale või seda ületavale
purdele on võimalus lisada piirde- ja
käetugesid, millest kinni hakates tasakaalu hoida.
Suvise suplushooaja alguses tuletab
päästeamet veelkord meelde:
Kui jood, ära uju! Joobes hukkunute osakaal on aasta-aastalt kasvanud.
On üldine reegel, et ujumine ja alkohol
ei käi kokku ning oma joobes sõpra tuleb vette minemise eest takistada. Uppumisohtu kasvatab ka nõrk joove ja
pohmell. Alkoholi mõju all olev inimene väsib kiiresti ja tal võivad tekkida
reflektoorsed südamevereringesüs-
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teemi häired, mille tõttu ujujat tabab
alajahtumine, jäsemete verevarustuse
halvenemine ning krambid.
Hoia silm peal! Alati on kindlam
minna ujuma koos sõbra või pereliikmega. Üksteist tuleks vees jälgida, et
vajadusel abi anda või abi kutsuda.
Kindlasti ei tohi üksi lubada ujuma
lapsi, kes nõrga ohutunnetuse tõttu
lihtsamini õnnetustesse satuvad.
Vali ujumiseks selleks ettenähtud koht! Kõige turvalisem on ujuda
ametlikus valvega rannas.
Uju kalda lähedal ja nii, et jalad
alati põhja ulatuks! Ära ülehinda oma ujumisoskust. Kui peaksid
ootamatult väsima või peaks tekkima
lihaskramp või terviserike, ei satu te
madalas vees ujumisel kohe uppumisohtu.
Vest päästab veest! Paadiga sõitma
minnes kanna alati päästevesti. Ära
paati üle rahvasta, et see manööverdamisel uppumisohtu ei satuks. Vali
riietus vastavalt ilmale, et tulla toime
ootamatu ilmamuutuse või rikke tekkimisel pikemalt veekogule jäämisega.

ÄRA UNUSTA, ET KA
RANNAS TULEB JÄRGIDA
2+2 JT AVALIKUS RUUMIS
KEHTIVAID REEGLEID!

Püsime
terved!
Kaitse end koroonaviiruse
eest, oht pole kadunud.

Hoia
distantsi

Järgi
hügieeni

Haigena
püsi kodus

Vaata kõiki Vabariigi Valituse juhiseid koroonaviiruse tõrjumiseks:

kriis.ee

1247

VARIA

Suvi toob kaasa muudatused kirjade saatmisel ja uued
võimalused postiteenuste kasutamiseks
Eesti Post
Postiteenus peab käima ajaga kaasas ja seega toob suve algus kaasa
mõned muudatused postiteenuste
osutamises.
31. maist muutus kirja saatmise
hind ja see tähendab, et kirja saates
tuleb ümbrikule kleepida varasemast
suurema summa eest marke. Oluline
uuendus on aga see, et eestisiseste kirjade saatmiseks tekib kaks erinevat
teenust: kiri ja ekspresskiri.
Kiri, mille saatmise hind on 90 senti, viiakse kohale üleandmisele järgneval kolmandal tööpäeval. Seega, kui
kirja kohalejõudmise täpne päev pole
oluline (näiteks meeleolupostkaardi
saatmisel) või seda saab pikemalt ette
planeerida (näiteks sünnipäevatervituste teelepanekul), saab kasutada
soodsamat teenust.
Ekspresskiri toimetatakse kohale üleandmisele järgneval tööpäeval.
Ekspresskirja saatmiseks on eriline oranž ümbrik, millel on tähistus
„Ekspresskiri“ ja see maksab 1,50

eurot. Ekspresskirja ümbrikule ei ole
vaja enam marki peale kleepida, sest
mark on juba ümbriku hinna sees.
Kirja postitades tuleb jälgida ka
kirjakasti tühjendamise aega, sest
kiri on üle antud alles siis, kui toimub
kirjakasti tühjendamine. Seega, kui
kiri pannakse kirjakasti näiteks õhtul
pärast kirjakasti tühjendamist, siis läheb kiri teele järgmise tühjendamise
ajal. Kirjakastide tühjendamise ajad
on märgitud kirjakastidele, samuti on
need leitavad kirjakastide registrist
Omniva kodulehel.
Välismaale kirja saatmisel ei pea
enam mõtlema, kui palju konkreetsesse riiki kirja saatmine maksab.
Kõikidesse riikidesse saatmiseks kehtib alates 31. maist ülemaailmselt hind
1,90 eurot, mis muudab selle teenuse
kasutamise lihtsamaks.
Senised margid kehtivad edasi,
kuid neile tuleb lisada täiendavas
vääringus marke, et markide maksumus vastaks kirja saatmise uuele hinnale. Uued postmargid ning lisamar-

gid vääringus 5 või 25 senti, mida saab
kleepida vana hinnaga postmarkidele juurde, on müügil postkontorites
ja postipunktides. Samuti saab neid
mugavalt ja kontaktivabalt tellida ka
Omniva e-poest ja kaup tuuakse otse
kodusesse postkasti.
Margid-ümbrikud kirjakand ja
käest
Lisaks pakub Eesti Post kõigile
maapiirkondade elanikele ka võimalust kasutada postiteenust kodus või
töö juures. Selleks saab veebikeskkonna omniva.ee/kirjakandja vahendusel
või telefoni teel kutsuda enda juurde
kirjakandja, kes pakub kõiki postkontori teenuseid.
Veebilehe kaudu saab märkida,
milliseid postkontori teenuseid soovite oma koduuksel täpselt kasutada.
Kirjakandja saab müüa marke, tuua
kohale pakke või panna teie eest kirjad teele. Samuti saab kirjakandja vahendusel tasuda oma arveid või võtta
vastu pakke. Kui inimene asub postkontorile lähemal kui 5 kilomeetrit,
siis on teenustel täiendav tasu.

KESKKOND
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Niitmata alad aitavad elurikkust hoida
Katrin Sisask
10. mail alanud looduskaitsekuul
kutsus Keskkonnaamet inimesi üles
muruniitmise ja umbrohu hävitamisega tagasi tõmbamisele.
Tasub üles otsida oma aianurgas
need kohad, kus oleks võimalik jätta
muru niitmata, sest niidetud muru on
üks eluvaesemaid kooslusi. Selle asemel võiks naadi või võilille teadlikult
aianurka kasvama jätta, sest nii säilib
liigirikkus ja putukatel ning pisematel aias elavatel loomadel on koht, kus
pesitseda.
Heinamaalaadne muru, mida niidetakse paar-kolm korda aastas, võiks
olla igas koduaia vähemkäidavas osas.
Hea oleks selleks valida väheviljakad
liivased või kruusased alad, kuna seal
ei kasva muru looduslikult nii kiiresti kõrgeks ja nii jätkub ruumi rohkematele liikidele. Aednik saab ka ise
liigirohkusele kaasa aidata, külvates
teadlikult muru sisse niiduliike, nagu
nurmenukud, tulikad jt. Sellisest teguviisist on suur kasu ka aiapidajale
endale – õied meelitavad taimi tolmendavaid putukaid, kes on abiks aiataimede viljumisel.
Samal põhjusel ei pea ka teeääred
olema alati ja koheselt võimalikult
madaks niidetud. See ei ole laiskus ega

raha kokkuhoid, vaid võimalus lasta
loodusel ise kulgeda, koos liigirikkusega, mida me kõik peame hoidma!

KUI OLED TEADLIK AIAPIDAJA,
SIIS OMA AIAS ELURIKKUSE
HOIDMISEKS:
• Paigalda aeda lindude pesakaste ja
putukahotelle.
• Niida harvem muru! Vähem kasutatavates paikades aias eelista suvist
heinategu.
• Kasvata peenras, rõdukastis ja aiaservades rohkelt ja pikalt õitsevaid
taimi. Need pakuvad toitu mesilastele, kimalastele ja liblikatele.
• Ära sõdi umbrohuga seal, kus see
sind ei sega – naat, võilill, ohakas
ning paljud teised tülikaks peetud
liigid on tolmeldajatele ja teistele
putukatele väga olulised.
• Korja loodusest meie niiduliikide
seemneid ning kasvata neid oma
aias. Iga ruutmeeter kodumaiste õitsevate lilledega on tükike meie oma
loodust.
• Hoia väikseid veesilmasid – lombid,
tiigid, kraavid, ojakesed on olulised
paljudele liikidele nii elupaiga kui ka
joogikohana.
• Põõsad ja hekid pakuvad lindudele

pesitsus- ja varjepaiku.
• Elurikkust soosivad ka kõdunev
puutüvi, vana kiviaed, lehehunnik,
oksakuhil ja sammaldunud kivi.
• Kasuta sünteetiliste taimekaitsevahendite asemel looduslikke, näiteks
nõgesevett.
• Õpi tundma liikidele olulisi elupaiku, et osata neid märgata ja hoida.

Lugeja küsib:
Lugeja saadetud küsimusele vastab Tartu
valla keskkonnaspetsialist Kadi Kukk:
Kuukirjas on ilusti juttu olnud prügist
ja selle sorteerimisest. Nüüd tekkis küsimus, et millise prügi hulka käivad munakarbid? Kas ikka pakendi hulka? Kuskilt on nagu kõrva jäänud, et neid sinna
panna ei tohi.
Munakarbid on kõige õigem panna biolagunevate jäätmete hulka. Põhjuseks on
see, et munakarp on valmistatud paberist,
mida on mitu korda juba töödeldud ja sellest ei anna enam rohkem midagi teha.

Kui sul tekib küsimusi keskkonna teemadel, siis saada need toimetusele ja koos
Tartu valla keskkonnaspetsialistiga leiame
vastused. Nii on teie küsimustest ehk abi
ka teistel.

Rohemeeter – maastike elurikkuse
hindaja
Info: www.rohemeeter.ee
Rohemeeter on Tartu Ülikooli ökoloogia ja maateaduste instituudi
makroökoloogia töörühma ning
maastike elurikkuse töörühma
välja töötatud rakendus, mis aitab
keskkonnatingimusi, maastikustruktuuri ning ökoloogilisi indekseid arvestades hinnata maastiku
tuge elurikkuse säilimisele.
Mis on Rohemeeter ja kuidas see
töötab?
Rohemeeter on rakendus, mis mõõdab Eesti maapiirkondade ja linnamaastike tuge sealsetele ökosüsteemidele iseloomulikule elurikkusele.
Rakendus hindab iga Eesti maismaal

asetseva punkti ümber 500 meetri
raadiuses erinevaid maastikuparameetreid, kasutades Tartu Ülikoolis
välja töötatud algoritmi. Rohemeeter tuvastab ja seejärel visualiseerib
maastikus olevad elurikkust vähem
või rohkem toetavad piirkonnad 100 x
100 meetri suuruste analüüsiruutude
kaupa ning annab 0–100 vahel varieeruva Rohemeetri koondindeksi vaadeldud asupunkti kohta, arvestades
ümbritsevat 500-meetrise raadiusega
maastikku. Madalad koondindeksi
väärtused näitavad, et maastikustruktuur ning maastikus toimunud
muutused ei ole vaadeldud piirkonna
elurikkusele soodsad, kõrged väärtused näitavad elurikkuse seisukohast kõrgekvaliteedilisi ja heas seisus
maastikke.
Rakendust saavad kasutada nii
eraisikud, ettevõtted ja omavalitsused

kui ka koolid ning lasteaiad õppetöös.
Rohemeetri abil on võimalik teha koduhoovi või avaliku ruumi kujundamisel just neid valikuid ja otsuseid,
mis hoiavad keskkonda sobilikuna
nii inimesele kui ka teistele liikidele
meie ümber. Lisaks annab Rohemeeter soovitusi iga piirkonna elurikkuse
hoidmiseks või tõstmiseks.
Iga 100 x 100 meetrise analüüsiruudu keskmine väärtus on arvutatud
arvukate andmekihtide parameetrite
põhjal. Iga 100 x 100 meetrise vaatlusruudu väärtuse tuvastamiseks kasutatakse 15–40 andmekihti, mille alusel
kuvatav väärtus on tuvastatud. Kokku
kasutab rakendus üle 70 andmekihi.
Rohemeetri koondindeks – vaadeldava maastiku sobivus elurikkuse säilimiseks – on keskmistatud valitud asupunkti jaoks vaadeldava 500-meetrise
raadiusega piirkond.

TEATED / REKLAAMID
MÜÜK
Müüa lõhutud küttepuud.
Info tel. 5345 7403 ja 5340 3583.
Aastaringselt müüa lõhutud küttepuid
koos veoga. Tel. 514 8309.
TEENUSED
Pottsepatööd Lõuna-Eestis.
Tel. 555 43730, tellipottsepp.ee.
Pakume kvaliteetset veo- ja kolimisteenust / vanamööbli utiliseerimist
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.
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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.
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.

Koorekiht Catering

Sillari OÜ (käsitööleivad, sushivaagnad)
Facebook-Handmade by Carmen.
Suurkivi Mahetalu OÜ

(maheköögiviljad, linnukasvatussaadused,
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
(looduslikud astelpajutooted)

tel. 5552 2409.
Sepamäe Talu Astelpajutooted

(Astelpaju toormahl, astelpajumarjad)

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

(soolased ja magusad road) tel. 5668 3833.

Puuhoolduslõikused: võrade tõstmine, piiramine, harvendamine, puhastus. Murdumisohtlike võrade vähendus ja sidumine. Arborist Martin Pau,
tel. 503 9906, www.puidur.ee.
Ohtlike puude raie, okste kärpimine
suurtelt puudelt tõstukiga, hekkide lõikus, kõrgete hekkide pügamine, kändude freesimine, viljapuude hoolduslõikus
jpm. www.2arboristi.ee, tel. 5818 5222.

Kristiina Leht

(kodused maitsed) tel. 5648 6400.

TOETAME KOHALIKKE
TOOTJAID!

Metsakeskus.ee

Ostame kasvavat metsa, põllumaad
ja metsakinnistuid hinnaga
kuni 10 000 eurot/ha.
Pakun raamatupidamisteenust Kinnistud võivad olla tehtud raietega
mikro-, väike- ja keskmise suurusega
või asetseda piiranguvööndis.
ettevõtetele. Info: tel. 527 0461, airus.
Tel: 56 111 900
airus@gmail.com

Elistvere raamatukogu
on suletud
15.06–04.07 ja
01.08–15.08
Töötaja puhkab.
Sellel ajavahemikul raamatukogu
avatud

OMANDA VÄÄRT KÕRGHARIDUS
MUUTUVAS MAAILMAS!
Vastuvõtt
18. juuni–2. juuli 2020

neljapäeviti 9.00–18.00
Kaunist suve!

Tule õpi Pärnus!
Tutvu õppekavadega www.pc.ut.ee

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

25. juulil algusega 17.00, kontsert 18.00
Rääbise 12, Äksi alevik
Pilet annetuspõhine
Avatud kodukohvik
Lõunamaiselt temperamentset flamenko kitarrimuusikat, palavaid salsarütme ja
Lõunamaiselt
temperamentset
mõnusalt tuttavaid meloodiaid
esitavad muusikud nii Eestistflamenko
kui ka välismaalt:
kitarrimuusikat,
palavaid
ja
Kirsi Tilk (kitarr), Brita Reinmann
(löökpillid), Jorgesalsarütme
Arena (kitarr), Zsolt Bánhalmi
(löökpillid, kitarr, laul),
Matis Pääslanemeloodiaid
(kitarr, saksofon, laul), esitavad
Rubens A Expósito
mõnusalt
tuttavaid
Carillo (kitarr, laul).
muusikud nii Eestist kui ka välismaalt: Kirsi
Tilk (kitarr), Brita Reinmann (löökpillid),
Jorge Arena (kitarr), Zsolt Bánhalmi (löökpillid, kitarr, laul), Matis Pääslane (kitarr,
saksofon, laul), Rubens A Expósito Carillo
(kitarr, laul).

BRIANNA POOL
DEREK KEERD
ZOJA BREGMAN
SEBASTIAN SMIT
KRISTOFER KRUUSIMÄGI
ELIISE HÕPEMÄGI
JETTE LII MARGA
REBEKA NETTA VAHER
KLAARIKA TREIMAN
EMILY TAMMEARU
MARTEN KODUVERE
OSKAR SAAR

17.03.20
12.04.20
21.04.20
23.04.20
24.04.20
28.04.20
11.05.20
12.05.20
13.05.20
16.05.20
23.05.20
25.05.20

R
aul, S
alme, T
riin
Raul,
Salme,
Triin
Aastates on peidus rõõmude ootust,
Neist leiad oma õnne ja neis on lootust.

Õ
nnitleme!
Õnnitleme!

Kallis Salme!
Õitesse peidetud silmailu,
lillenupu sooje sõnu,
varde ilmatuma elu pikkust,
lehtedesse rohkelt rikkust.

Palju, palju õnne!
Renate, Madli, Evi, Reet, Eda

Kai, Maarika, Maia,
Ene, Kaljo!
Peotäis ilusaid mõtteid,
suutäis sooje sõnu,
sületäis kauneid lilli!
Kõige rohkem tervist ja õnne!
Maarja-Magdaleena Maarahva Selts

Juula küla

Meie hulgast
lahkunud

TARTU VALLA
MUUSIKAKOOLI
2020/21 õ.a. SISSEASTUMISKATSED
TOIMUVAD

24. AUGUSTIL
KELL 17.00 KÕRVEKÜLAS

Lähte kalmistupüha
12. juulil algusega kell 15.00
Info tel. 56618215

MAIMU KOKK
17.04.1928–28.04.2020
ANZELIKA JAKIMOVA
11.09.1960–06.05.2020
MAIE MAASING
28.05.1940–09.05.2020
VÄINO LÄTT
01.04.1946–23.05.2020
RIINA AADUSOO
12.06.1950–23.05.2020
ARVO RENI
19.06.1959–25.05.2020
VIIVI RÄTSEP
06.01.1939–31.05.2020

Mälestus püha
Sinust hinge jääb helge ja hea.
Meie mõtetes püsid Sa üha,
elades edasi meie seas...

Mälestame oma
kauaaegset naabrit

ALINA SCHULZ
Vasula Vahe 3 elanikud ja
Galina ning Leena

PRIIT SOMELAR
mälestus kauneid jälgi meie
hinge sinust jäi...
Iga lahkumine on raske, iga
teele saatmine kurb.
Las küünlavalgus mälestusi
paitab
ja kaotusvalu leevendada aitab

Kaastunne omastele
Laeva sotsiaalmaja elanikud

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.

JUUNI 2020–JUULI 2020
Alates 5.
juunist

GALERIIS NO 1 avatud erinevad kunstinäitused.
NÄITUS VESI avatud 14. juulini. 15. juulist HANDO TAMME
JUUBELINÄITUS. Äksi tee 21, Äksi alevik. Pilet annetuspõhine.
Avatud E–P kell 10–20.

30. juuni
kell 18.00

ÄKSI ALEVIKU KOGUKONNA KOOSOLEK Saadjärve Looduskeskuses. Arutame teemadel: 16. augustil alevikupäeva korraldamine; vaba arutelu aleviku muredest ja rõõmudest.

1.–5. juuli ELISTVERE LOOMAPARK 1.–5. JUULINI AVATUD SÜDAÖÖNI!

Tutvust tehakse loomade hilisõhtuste toimetustega.
Reedel, 3. juulil kutsume soovijaid kohvikulettidega loomaparki.
Info: tel. 525 3395, elle.maerand@rmk.ee.

6.–12.
juuli

JÄÄAJA KESKUSE 8. SÜNNIPÄEV. Nädalapilet 5 €, iga päev parvesõidud Saadjärvel. Erinevatel päevadel toimuvad: järveelu õpitoad, ekskursioonid giidiga, mammuti õpituba ja meisterdamine,
miniloomaaed, aaretejaht.

25. juuli
kell 11.00

HOBBY CARS WEEKEND ÄKSI 2020 Äksi Motorantšos.
Hobiautode kokkutulek 2020. Laval: Sorus, Arpo, Urod stewart ja
No more fridays.

25. juuli
kell 17.00

ÄKSI AIAKONTSERT 2020. Lõunamaiselt temperamentset flamenko kitarrimuusikat, palavaid salsarütme ja mõnusalt tuttavaid
meloodiaid esitavad muusikud nii Eestist kui ka välismaalt. Avatud
kodukohvik. Rääbise 12, Äksi alevik. Pilet annetuspõhine.

ÄKSI

ELISTVERE

