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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!

Skanni
QR-kood
Tartu valla
äpi allalaadimiseks!
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 4. septembrini.
 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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25.06.2020 vallavolikogu istungil
vastu võetud otsused ja määrused
Kadri Linamägi, dokumendihalduse spetsialist
MÄÄRUS
Määrus nr 12 – Kõrveküla Raamatukogu põhimäärus
Volikogu võttis vastu Kõrveküla
Raamatukogu põhimääruse.
OTSUSED
Otsus nr 22 – Nõusoleku andmine
kinnisvara võõrandamiseks
Otsustati anda Tartu Vallavalitsusele nõusolek võõrandada enampakkumise korras vallale kuuluv Valgma
Elamu kinnistu, asukoht Tartu maakond, Tartu vald, Valgma küla, Männikäbi, registriosa 2008235, katastritunnus on 77301:003:0210, pindala
19 075 m 2 , sihtotstarve elamumaa
100% järgmistel tingimustel:
1.1. kinnistu võõrandatakse avalikul
enampakkumisel;
1.2. enampakkumise alghind kinnistu
võõrandamisel on 26 000 eurot;
1.3. ostja tasub tehingu- jm võõrandamisega seotud kulud.
Otsus nr 24 – Tartu Vallavalitsuse
hallatava asutuse tegevuse lõpetamine
Otsustati lõpetada Tartu Vallavalitsuse hallatava asutuse Tabivere Sotsiaalkeskuse (registrikood 75002086)
tegevus 31.10.2020. Vallavalitsusel
korraldada toetatud elamise teenuse
ja päevakeskuse teenuse osutamine
vallavalitsuse kui ametiasutuse baasil.
Otsus nr 25 – Revisjonikomisjoni
akti kinnitamine
Otsustati kinnitada 15. juuni 2020
revisjonikomisjoni akt nr 1.
Otsus nr 26 – Tartu valla 2019. aasta
konsolideerimisgrupi majandusaasta aruande kinnitamine
Otsustati kinnitada Tartu valla
2019. aasta konsolideerimisgrupi majandusaasta aruanne.
Järgmine volikogu istung toimub
27.08.2020 kell 16.00.

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

Otsus nr 23 – Ettepaneku tegemine maa munitsipaalomandisse andmiseks
Otsustati taotleda Tartu valla munitsipaalomandisse Tartu Vallavalitsuse
16.04.2020 korraldusega nr 338 „Tartu valla lõunaosa detailplaneeringu V ja
VI etapi kehtestamine“ kehtestatud detailplaneeringu kohased sotsiaalmaa ja
transpordimaa sihtotstarbega alljärgnevad krundid:
Nr

Katastritunnus

Lähiaadress

Eeldatav sihtotstarve

Ligikaudne
pindala
(m2)

DP-s

1.1.

79601:001:1483

Stardiraja tn 2

100% ühiskondlike
ehitiste maa

51 017

8

1.2.

79601:001:1514

Stardiraja tn 6

100% ühiskondlike
ehitiste maa

12 234

10

1.3.

79601:001:1511

Stardiraja tn 8

100% ühiskondlike
ehitiste maa

23 339

11

1.4.

79601:001:1512

Stardiraja tn 10

100% ühiskondlike
ehitiste maa

23 095

12

1.5.

79601:001:1531

Nõlvakaare
haljak 1

100% üldkasutatav maa

3506

16

1.6.

79601:001:1530

Nõlvakaare
haljak 2

100% üldkasutatav maa

3541

17

1.7.

79601:001:1517

Ermi tn 12

100% üldkasutatav maa

12 521

18

1.8.

79601:001:1518

Ermi tn 14

100% üldkasutatav maa

11 333

19

1.9.

79601:001:1528

Eskadrilli
tänav L1

100% transpordimaa

5362

21

1.10.

79601:001:1532

Eskadrilli
tänav L2

100% transpordimaa

1564

22

1.11.

79601:001:1529

Nõlvakaare
tänav L4

100% transpordimaa

5035

23

1.12.

79601:001:1484

Idaringtee L3

100% transpordimaa

61 813

24

1.13.

79601:001:1533

Stardiraja
tänav L4

100% transpordimaa

4153

25

1.14.

79601:001:1502

Taidla tee L1

100% transpordimaa

8097

26

1.15.

79601:001:1521

Vahtkonna tee

100% transpordimaa

4971

29

1.16.

79601:001:1519

Piloodi tänav L1

100% transpordimaa

11 156

30

1.17.

79601:001:1523

Ermi tänav L5

100% transpordimaa

1564

31

1.18.

79601:001:1522

Ermi tänav L6

100% transpordimaa

1648

32

Pos.

Samuti otsustati taotleda Tartu valla munitsipaalomandisse Tartu valla territooriumil olevate avaliku juurdepääsu tunnustega teede alune ja nende teenindamiseks vajalik maa:
Nr

Kü tunnus

Lähiaadress

Sihtotstarve

Pindala

2.1.

79601:001:1140

Masti tee

transpordimaa

3050 m2

2.2.

79601:001:1371

Ankru tee

transpordimaa

2559 m2

2.3.

79601:001:1214

Kingu tee

transpordimaa

881 m2

Aruvälja-Alevi tee

transpordimaa

3312 m2

2.4. 79601:001:1226
2.5.

79601:001:1121

Anumaa tee L1

transpordimaa

1442 m2

2.6.

79601:001:1282

Kurepesa tee L2

transpordimaa

934 m2

2.7.

79601:001:1289

Ranna tee

transpordimaa

2530 m2
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Hajaasustuse programm 2020 Tartu
vallas
Tartu Vallavalitsus
Tartu Vallavalitsusele esitati 55
taotlust toetuse saamiseks. 35 taotlust esitati veesüsteemide, 16 taotlust kanalisatsioonisüsteemide ja 4
taotlust juurdepääsuteede rajamiseks.
10. juunil korraldas valla hajaasustuse projektide hindamise komisjon
ringsõidu ja vaatas üle kõik taotluse
esitanud majapidamised. Ülevaatuse
käigus selgus, et viies majapidamises
ei elata alaliselt. Toetuse saamise üks
tingimustest on, et taotleja peab olema

rahvastikuregistri andmetel registreeritud nimetatud majapidamisse
ja majapidamine peab olema taotleja
alaline elukoht. Kolme majapidamise
taotlused, kus alaliselt ei elatud, loeti
tingimustele mittevastavaks.
Taotluste hindamise tulemusena
rahuldati täies mahus 45 taotlust,
projektide pingereas viimane rahastatav projekt sai osalise rahastuse ja 3
taotlust jäi rahuldamata. Võrdluseks
võib tuua, et 2019. aastal esitati 74
taotlust, millest rahuldati 37. Eelmisel
aastal rahuldamata jäänud taotlustest

sai sellel aastal rahastuse 11 taotlust.
Tartu vald panustas 2020. aastal hajaasustuse programmi 90 000
eurot, mis on kohalike omavalitsuste
järjestuses toetuse suuruselt kolmandal kohal vabariigis. Riigipoolne toetus oli oodatust väiksem. Tartu vallale eraldati 81 204 eurot. 2019. aastal
osales Tartu vald programmis 60 000
euroga.
Tänu hajaasustuse programmi võimalustele on aastate jooksul paljud majapidamised leidnud oma vee- ja kanalisatsiooniprobleemidele lahenduse.

Tartu vald osaleb üleeuroopalises
programmis URBACT
Tekst: Katrin Sisask, foto: Estrit Aasma

18. juunil URBACTi kohaliku tegevusgrupi ajurünnak

URBACT on Euroopa territoriaalse
koostöö programm, mille 2019. aasta voorus valiti rahastamiseks 80-st
projektist 23 võrgustikku.

Tartu vald on projektis Active Citizens üks kaheksast partnerist koos
linnadega Prantsusmaalt, Itaaliast,
Portugalist, Tšehhist, Saksamaalt ja

Rumeeniast. Programmi eesmärk on
toetada säästvat ja terviklikku linnade
arengut Euroopa linnades ja linnapiirkondades, pakkudes rahalist toetust
teadmiste ja kogemuste vahetamiseks
ning võrgustike loomiseks. Programm
annab võimaluse läbi mõelda, kuidas
saaks ühes piirkonnas järeleproovitud väärtuslikke kogemusi rakendada teises piirkonnas. Tartu vald jagab
oma kogemust kohaliku omavalitsuse
planeeringute ja e-teenuste võimalustest ning nende kaudu vallakodanike
kaasamisest. Tartu valla jaoks on projekti näol loodetavasti tegemist olulise
sisendiga, saamaks ideid ja tegevusplaane parema demokraatia elluviimisel ja kodanike kaasamisel.
URBACTi teine faas sai hoo sisse
18. juunil, mil toimus kohaliku tegevusgrupi esimene koosolek ja ajurünnak. Tegemist on vabatahtlike grupiga, mille liikmeskond on avatud ja
võib ajas muutuda. Kohtumiste käigus
peaks grupi liikmetelt saama tagasisidet selle kohta, kuidas vald saaks paremini toimida, samuti et kodanikud
oleksid toimuvast teadlikud ning neil
oleks suurem võimalus otsustusprotsessides osaleda.
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Tartu valla kaunis kodu ja aed 2020
asub Vedu külas
Tartu Vallavalitsus
Tartu vald kutsus inimesi üles märkama ja märku andma kaunitest objektidest Tartu vallas.
Tartu valla kauni kodu 2020 konkursi I kategooriasse Kaunis kodu
ja aed laekus 4 imelist objekti, mille
seast valiti rahvahääletuse teel välja
Tartu valla kauneim kodu ja aed aastal 2020. Selleks on Kondi talu Vedu
külas.
Soovime tänada kõiki, kes andsid
kaunitest objektidest Tartu vallas
meile märku. Täname ja avaldame
tunnustust kõigile konkursile laekunud objektidele!
Kutsume kõiki inimesi üles märkama ja märku andma kaunitest objektidest Tartu vallas. Tehke pilte ja andke

Rahvahääletusel enim hääli saanud Kondi talu Vedu külas

meile märku kaunitest objektidest
juba järgmise aasta konkursi tarbeks!
Palju õnne võitjale!
Hääletuse tulemustega saab tutvuda:
www.volis.ee

Rahvahääletusel enim hääli saanud Kondi talu Vedu külas

Tartu vald maksab
ranitsatoetust
Tartu Vallavalitsus
Tartu vald maksab esmakordselt
kooli mineva lapse toetust lapsevanema avalduse alusel.
Vallavalitsuselt saab taotleda esmakordselt kooli mineva lapse toetust.
Ranitsatoetust on õigus taotleda esmakordselt 1. klassi mineva lapse ühel
vanemal, kui lapse ja ühe vanema rahvastikuregistrijärgseks elukohaks on
Tartu vald.
Kui lapse vanem või vanemad ei

täida perekonnaseadusest tulenevaid
kohustusi, makstakse ranitsatoetus
lapse hooldajale, hooldaja puudumisel
füüsilisest isikust eestkostjale. Toetuse saamiseks tuleb pöörduda vallavalitsuse sotsiaalosakonda või teeninduspunkti. Taotlusi võetakse vastu
1. augustist kuni 31. oktoobrini.
Blankett on leitav valla kodulehelt,
samuti saab selle täita vallavalitsuses
või teeninduspunktis kohapeal.

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
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Vanemlike oskuste programm

„Imelised aastad“
Tartu Vallavalitsus

Koidupargi mänguväljak
ootab lapsi lustima
Tekst: Katrin Sisask, foto: Egle Nõmmoja

Alanud on registreerimine osalemiseks maailma hinnatuimas vanemlike oskuste programmis „Imelised
aastad“, mis algab 2. septembril Kõrvekülas.
„Imelised aastad“ on 4-kuuline programm 3–7-aastaste laste vanematele, kes vajavad tuge ja soovivad õppida,
kuidas laste kasvatamisega paremini toime tulla. Koolitus
toimub väikeses grupis üks kord nädalas 2–2,5 tundi. Kokku on 16 kohtumist (4 kuud) tööpäevadel õhtuti. Koolitusel
vaadatakse videoklippe erinevatest suhtlemisolukordadest. Toimuvad arutelud ja grupitööd, kus harjutatakse
uute oskuste omandamist kahe kogenud koolitaja abiga.
Kohapeal on organiseeritud lastehoid ja pakutakse ka
kerget einet.
KOHTADE ARV ON PIIRATUD! Kui oled huvitatud, siis
link osaluse registreerimiseks asub Tartu valla kodulehel: www.tartuvald.ee

Juuli alguses jõuti Tila külas lõpule Koidupargi mänguväljaku ehitusega. Tegu on elanike 2020. a Tartu valla
kaasavasse eelarvesse esitatud ideega, mis kogus 39
häält.
Olenemata sellest, et esimeste sekka jõudnud ideed kogusid hääli üle saja, leidis vallavalitsus, et tegu on väärt
mõttega ja mäguväljak kiiresti arenevas Tila külas tõeliselt
vajalik.
Selleks, et tegu oleks eriti demokraatliku lähenemisega,
korraldas Tartu Vallavalitsus selle aasta aprillis VOLISe
keskkonnas rahvahääletuse, mille käigus Tila küla elanikud said hääletada, millist mänguväljakut nad oma lastele
soovivad.
Täna on mänguväljak valmis ja ootab kasutamist.

KULTUUR

„ Maarja-Magdaleena piirkond
läbi aegade“ sai jätkuraamatu
Tekst: Katrin Sisask, fotod: Tiia Pärtelpoeg
11. juulil toimunud Otslava 5. külapäeval esitles Maarja-Magdaleena rahvama ja juhata ja Tiia
Pärtelpoeg just trükikojast tulnud jät k u r a a m atut „ M a a r jaMagdaleena piirkond läbi aegade“ .
Esimene osa raamatust ilmus viis aastat tagasi Maarja-Magdaleena külaseltsi 15. sünnipäeval. Kordustrükk sai
teoks eelmise aasta kevadel. Tänavu,
kui külaselts tähistab 20 aasta täitumist, on lõpuks väga pikk ja põhjalik
töö tehtud ning oluline osa MaarjaMagdaleena kihelkonna ajaloost leidnud oma koha raamatukaante vahel.
Võime ju mõelda, et mis seal ikka, me
kõik teame, kuidas ajalugu on olnud ja
alati saab internetist uurida, kui millegi kohta teada tahad. Aga ilmselt ole-

me ka märganud, kuidas näiteks digifotod kipuvad killukestena kaduma
lõputu interneti rüppe. Mälestused
saavad püsida ja anda tervikpildi vaid
siis, kui keegi nad mõttega on kokku
kogunud ja jäädvustanud käega katsutavasse vormi. Ja see töö on kindlasti
märkimisväärne, aastatepikkune ja
aeganõudev.
Raamatut lugedes leian end mõttelt:
esivanemate mälestused on osa meie
kõigi ajaloost, mida mina tahan mäletada ja mida me saame mäletada vaid
seda kogudes ja kirja pannes. Osa, mis
on kujundanud meie inimesed, riigi ja kõigi tänase oleviku ning mälu.
Nagu on öelnud Maarja-Magdaleena
naaberkihelkonnast pärit Juhan Liiv:
„Kes ei mäleta minevikku, elab tulevikuta“.

Kõik, kellel huvi, saavad raamatu osta
Maarja-Magdaleena rahvamajast või
raamatukogust, aga ka Elistvere raamatukogust.
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Suur rahvamuusikapidu Väägveres
Väägvere Külakapell
Kõige toredam sünnipäevapidu
tuleb alati koos sõpradega! Peale
eriolukorra lõppu toimus Väägvere
külaplatsil piirkonna esimene suurem sündmus Wäägvere Wolk, mille
raames Väägvere Külakapell tähistas oma 15. sünnipäeva.
Päeva alustas Väägvere Pasunakoor, kelleta ei toimu ükski Väägvere
küla sündmus. Kontserdiga esines ansambel Suits ja Kool. Janne Suits mängib rootsi päritolu traditsioonilist
rahvapilli nyckelharpat ning Väägvere Külakapellis saatekandle mängijana rahvamuusiku teed alustanud
Kristi Kool eesti lõõtspilli.
Järgnevalt oli lava Väägvere Külakapelli päralt. Tutvustati kapelli ajalugu ning erinevaid rahvapille, mida
mängitakse. 15 tegevusaasta jooksul on kapell esindanud oma küla ja
valda paljudes Eestimaa paikades.
Eestimaad on tutvustatud üheksas
Euroopa riigis, aga ka Austraalias ja
Udmurtias.
Ühislood kontserdil kõlasid naiskoor Tuule esituses, kelle mõned liikmed löövad kaasa ka kapelli ridades.
Seejärel said lavale teised Tartumaa rahvamuusikakollektiivid: Sirgutii, Siller, Lustre. Vahepalasid esitasid
Nõo Vana Tantsu Klubi ning Väägvere
külateater.
Üllatajateks olid pillimehed Ida-Virumaalt Alutaguselt, rahvamuusi-

Foto: Harri A. Sundell
Tantsusammud 15. sünnipäeva pidanud Väägvere Külakapelli saatel

kaansamblist KIMP. Internetiavarus
oli eelmisel päeval neile ette klõpsanud meie sündmuse reklaami. Koheselt võeti meiega ühendust ning laupäeval olidki uued sõbrad kohal.
Päeva naelaks oli koondorkester,
kuhu kogunes rahvamuusikuid lähemalt ja kaugemalt. Kaasa said lüüa julged publiku seast, kes said mängimiseks erinevaid rütmipille. Kogu päeva
vältel sai publik tantsusamme seada.
Õhtust-öösse simmanit vedas Eesti
üks parimaid tantsubände – folkorkester Tuulelõõtsutajad.
Kui nüüd esitada küsimus: kas selline sündmus võiks jääda Väägvere
külla traditsiooniliseks, siis hetkel
tundub vastuseks ainult – jah! Kui
suure rõõmuga löövad korraldamises
kaasa eelkõige oma, Väägvere küla

kogukonna liikmed, sõbrad teistest
kollektiividest ning seltsidest, siis on
tunne tugev! Suur aitäh teile: Väägvere küla kogukond, naiskoor Tuule,
Väägvere pasunakoor ja külateater,
Kõrveküla maanaiste selts Miina,
Kõrveküla spordihall ja paljud teised
vabatahtlikud!
Suur aitäh kõigile tulemise ja olemise eest!
Suur aitäh lillede ja kinkide eest!
Tartu valla kink uue karmoška näol
annab kapellile indu tegevuse jätkamiseks.
Suur tänu toetajatele: Tartu vald,
Eesti Kultuurkapitali Tartumaa ekspertgrupp ja Kohaliku omaalgatuse
programm!
Kohtumiseni järgmisel Wäägvere
Wolgil!

Jääaja Keskus pidas
ERM avas suvelava
Puuluubi kontserdiga 8. sünnipäeva
Katrin Sisask

1. juulil avas ERM uue suvelava ansambli PUULUUP kontserdiga. Lava oli muuseumi A-sissepääsu katuse all ja
kaitstud sademete eest.
Puuluup on 2014. aastal loodud Eesti nu-folk-ansambel,
milles mängivad Ramo Teder ja Marko Veisson. Duo mängib
Hiiu kandleid ning kasutab luupreid ja muid efektiplokke.

Katrin Sisask

Jääaja Keskus pidas 6.–12. juulini oma 8. sünnipäeva. Toimusid parvesõidud, järveelu õpitoad, giidiga ekskursioonid, meisterdati mammuteid, avatud oli Jääkaru kohvik.
Nädalavahetusel tuli külla miniloomaaed ja sai osa võtta
suurest aaretejahist.

KULTUUR
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Tartumaa tervitas võidutuld Maarja
Katrin Sisask

23. juunil kell 15.00 jõudis võidutuli
Tartumaale.
Tartu valda Maarja-Magdaleenasse
tulid tuld vastu võtma maakonna omavalitsuste juhid ning Tartu valla erinevate piirkondade kultuuriesindajad,
et tuli saaks viidud igasse
Tartumaa nurka.
Ühtlasi taasavati rest au r e e r it u d M a a r j aMagdaleena Vabadussõja
ausammas. Puhastus-,
kuldamis- ning hõbetamistöid teostas Kõrgem
kunstikool Pallas koostöös Tartu vallaga.
Maa r ja-Ma gd a leena
Vabadussõja ausammas
on juba teine Pallase Kõrgema Kunstikooli, Tartu
valla ja Kaitseliidu koostööprojekt. Esimene oli
„väikse kaprali“ Mihkel
Areni hauatähis. Tartu
vald tellis Pallaselt Maarja-Magdaleena ausamba
restaureerimise, mille
teostas Pallase õppejõud
ja restauraator Maria
Väinsar.
Kõne pidasid Tartu
vallavanem Jarno Laur,
Tartumaa omavalitsuste
Foto: Katrin Sisask
liidu juht Rain SangerneRestaureeritud Maarja-Magdaleena
bo ja Pallase rektor Vallo
Vabadussõja ausammas
Nuust.
Edasi liikus Võidutuli teistesse Tartumaa omavalitsustesse ning Tartu
valla eri piirkondaesse: Laeva Kultuurimaja juurde, Tabivere muuseumi
tulealtarile, Maarja-Magdaleena lipuväljakule, Äksi Vabadussõja ausamba jalamile, Kõrveküla Spordihalli
juurde, Lähte Noortekeskuse parki ja
Väägvere külaplatsile. Kõigis kohtades oli võimalus tuli endaga kaasa viia,
et süüdata selle aasta kodused jaanilõkked.
Maarja-Magdaleenas sai kaasa elada KL Tartu maleva motoriseeritud
üksikrühma organiseeritud mootoratturite võidu sõidule ehk võidutule
toomise sõidule. Kolonn hakkas tulega
liikuma Põltsamaalt, suundudes peale
Maarja-Magdaleenat edasi kahes grupis Elvasse ja Võnnusse.

Foto: Katrin Sisask
Maarja-Magdaleena segakoor ootamas mootoratturite
võidu sõidu kolonni möödumist

Foto: Katrin Sisask
Äksi Vabadussõja ausamba jalamil valvas ja jagas tuld
Aune Sepp. Pildil olev latern liikus Valgma külla.

Foto: Katrin Sisask
Lähtel hoidis tuju üleval Lähte naiskoor

KULTUUR

9

ja-Magdaleenas

Foto: Tiina Angerjärv
Kõrvekülas korraldas tuletoomist Kõrveküla maanaiste selts Miina.
Esinesid Väägvere Pasunakoor ja kandlel mängis Lisbet Hillak

Foto: Harri A. Sundell
Väägvere külaplatsil hoidis tuju üleval Väägvere Külakapell

Foto: Katrin Sisask
Tuli Tabivere muuseumi tulealtaril

Foto: Veronika Täpsi
Laeva kultuurimaja juures said tuld tervitama tulnud
inimesed nautida Tuleteater Zerkala etendust, taustaks
mängis Laeva kapell Kobedad

KULTUUR
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Kogukonna püsimise
saladused
Tiina Tambaum,
Äksi taasalustaja, haridusgerontoloog
Öeldakse, et sõbrad võivad käia
närvidele, aga neil on ka võime neid
närve korras hoida. Sama käib kogukonnaliikmete kohta.
Suhted küla inimestega ei teki ega
püsi iseenesest. Äksi küla koosolekul
30. juunil otsustasid kokku tulnud
uuemad ja vanemad elanikud inimestevahelisele raugenud suhtlusele
ja koostööle uued tuurid sisse saada
ning külaelu käima panna. Augusti
keskel, 16. augustil korraldame üheskoos avatud hoovide pühapäeva.
Tahan rääkida mõnest põhimõttest, et äksilaste ühiselt ettevalmistatud üritus aitaks tõepoolest inimestel
üksteist tundma õppida ja tekitaks
igaühes mõnusat kuuluvustunnet.
Kõigepealt peame teadvustama, et
kogukonnaüritused pole üldse võrreldavad professionaalide korraldatavate üritustega, nagu näiteks festivalid,
laadad või kontserdid. Kogukonnaüritusel ei jagune inimesed korraldajateks ja osalejateks, siin teevad kõik
midagi. Osad teevad rohkem, mõned
vähem ja mõned päris vähe, aga kõik
nad on korraldajad. Igaüks peab saama osa sellest mõnust ja rõõmust,
mida pakub võimalus teistega koos
ühist asja ajada.
Nii valmistavad Miina ja Mihkel
avatud hoovide pühapäevaks ette oma
hoovi töötoa, Kevin ja Jelena aitavad

silte teha, Tiina otsib taaskasutatavaid materjale ning Lembit pakub osalejatele küüti. Isegi Ain, Kai ja Markus
on korraldajad, kuigi nad midagi otseselt korraldada ei soovi. Kui Ain, Kai ja
Markus võtavad plaani kauaoodatud
pühapäeval kõik hoovid läbi käia ning
tegevustest osa võtta, on nad andnud
oma väärtusliku panuse päeva õnnestumiseks.
Teine mõte, mida tahan jagada, räägib lastest ja kasvatusest. Inimene on
kodeeritud laste eest hoolitsema ja
neid kasvatama. Selle suure vastutuse
ja raske töö juures kipume aga unustama lihtsa tõsiasja – lapsed ei õpi kõige
rohkem mitte koolis või siis, kui me
neile tarkust jagame, vaid kõige rohkem mõjutab lapse arengut see, mida
ta näeb ja kogeb täiskasvanute juures.
Ehk siis – mida iganes me teeme, oleme alati noorele vaikiv õppematerjal
ehk eeskuju. Seepärast julgustan korraldama avatud hoovide päeval neid
tegevusi, kus lapsed näevad, kuidas
täiskasvanuna iseendast rõõmu tunda. Kui suurel äksilasel on äge, siis on
äge ka väikesel. Ja kõige ägedam on,
kui suur ja väike äksilane saavad midagi üheskoos teha.
Ükski üritus, kus sa oled korraldaja, ei saa nurjuda, sest rõõmu ettevalmistusest, ühisest tegemisest ja osaks
olemisest ei saa rikkuda ükski vääramatu jõud.

Kutsume Äksi aleviku elanikke ja
külalisi kaugemalt kogukonna esimesele ühiselt korraldatud üritusele
Äksi avatud õued.
Selle päeva hommikut tervitame liivarannas AkroYoga treeningutega.
Samal ajal saab Kivipargi täikal mõne
jaoks vana ja väärtusetu ese kellegi
teise uueks ja hindamatuks.
Kell 13.00 avavad need, kel soovi, oma
õued, pakkudes külastajatele meeleolukaid tegevusi. Ühes õues on avatud
jumestuse töötuba, teises garaažimüük, kolmandast võid leida viievarbalise habemega kana. Muusikasõber
saab osaleda Cajoni töötoas ja loomehuviline näha nii keraamika- kui ka
käsitöönäitust ning külastada kunstigaleriid. Kasutamata ei jää ka jalgpalliväljak, kus toimuvad võistlused
pisikeste auhindadega. Lisaks toimub
põlvkondadevaheline viktoriini „Tean,
aga ei tunne“.
Päev lõppeb kell 18.00 Jääaja Keskuse
kohvikus, kus tuju hoiavad üleval
Üllatusesinejad. Puhvetist on võimalik osta kergemat kehakinnitust ning
värskendavaid jooke ja kohvi. Ainult
sel päeval pakutakse maitsemiseks
„Äksi eri“ kokteile.
Täpsem ürituse ajakava on selgumisel. Kel huvi, siis kindlasti hoidke silm
peal Facebooki üritusel Äksi avatud
õued.
Kaasa löövad kohalikud ettevõtted:
Äksi Motorantšo, Jääaja Keskus,
Saadjärve Katamaraaniklubi, Nukuehitus mänguasjade ja suveniiridega,
Reeda Pagar.

Teguderohke talgupäev Koogil
Liia Koorts
Kui viiruseoht hakkas tasapisi kaduma, siis hakkas ka külaelu elavnema. Saime kokku külaplatsil 21.
juuni hommikul ja tegime toreda
talgupäeva.
Kokku tuli 18 täiskasvanut ja samapalju väikeseid põngerjaid, kes toetasid meie tegevust oma mängude ja
naeruga. Nii see küla elabki. Mehed
hakkasid hoolega lõhkuma vana lava
külakoja ees, sest peatselt kerkib sinna uus ja natuke suurem lava. Vana
lava koosnes lihtsalt neljast moodu-

list. Kasutasime ka ära
tervemad moodulid, millest riietusruum sai uue
põranda ja istumisnurk
uue aluse. Nii saigi taaskasutus teoks. Teine seltskond mehi tegid meie väikese ujuksilla pikemaks
ja kindlamaks. Naistel
jätkus tööd värvimiseks ja kaevasime
läbi terve rannaala, sest umbrohi tahtis võimust võtta. Trimmeriga sai puhastatud kalatrepp ja rannaala. Lapsed vedasid aga hoolega oksi lõkkesse.

Peale väsitavat tööpäeva ootas meid
imehea talgusupp ja kringel.
Aitäh kõikidele osalejatele. Just nii
väärtustame ja hoiame oma armsat
küla.

Foto: FNA OÜ

LÄHTE ÜHISGÜMNAASIUM, 12. ms klass
Foto: FNA OÜ

LÄHTE ÜHISGÜMNAASIUM, 12. ts klass
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Tartu valla koolide lõpetajad
2019/2020 õppeaastal
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LÄHTE ÜHISGÜMNAASIUM, 9. a klass
Foto: FNA OÜ

LÄHTE ÜHISGÜMNAASIUM, 9. b klass
Foto: FNA OÜ

TABIVERE PÕHIKOOL, 9. klass

Foto: Kadi Kesa

Foto: Kalju Tisler

LAEVA PÕHIKOOL, 9. klass
Foto: Pildikompanii

KÕRVEKÜLA PÕHIKOOL, 9. b klass

KÕRVEKÜLA PÕHIKOOL, 9. a klass

Foto: Pildikompanii
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Palju

õnne ja edu

lõpetajatele!

kõigile

KOOL
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J. V. VESKI NIMELINE MAARJAMAGDALEENA PÕHIKOOL, 9. klass

Foto: Liisi-Triin Siimenson

Kõrveküla Põhikool sai
nurgakiviga koos ka
sarikapeo
Tekst ja fotod: Katrin Sisask
12. juunil paigaldati Kõrveküla
Põhikooli juurdeehitusele nurgakivi ja kohe peale seda toimus ka sarikapidu.
Sellist asja, et ühel hoonel kaks
tähtsat pidu korraga toimub, ei ole
varem olnud. Nii on see läinud, kuna
algselt pidi kool saama nurgakivi juba
27. märtsil. See aga lükkus edasi riigis
kehtiva kriisiolukorra tõttu. Kõrveküla Põhikooli juurdeehituse valmimise
tähtaeg on algava õppeaasta oktoobri
lõpus. Ehitaja KRC Ehituse jaoks on
see suureks katsumuseks, kuna nelja kuu
pärast peab kool olema valmis, et lapsed
saaksid alustada õppetööd.
Koolihoones hakkavad tegutsema ka
Tartu valla muusikakool ning Kõrveküla
raamatukogu. Vald
on välja kuulutanud
ka hanke Kõrveküla
põhikooli spordihoone ehitamiseks ja
lisaks on plaanis staadioni uuendustööd, mis mõlemad peaksid valmima
aastal 2021.

Peolaua kattis Tartu Terminal ning
meeleolu hoidis Tartu valla Muusikakooli õpilastest ning vilistlastest
koosnev bänd Efektiiv.

Tule õppima Tartu
Valla Muusikakooli!
Tartu Valla Muusikakool
Tartu vald on muusikaajalooliselt
kogu Eesti jaoks oluline paik – on ju
siin Kõrvekülas Miina Härma sünnikodu ning Väägvere külast on võrsunud kuulus Väägvere Pasunakoor ja
selle juht David Otto Wirkhaus.
Eesti tuntuim kontrabassimängija
Ludvig Juht on samuti pärit tänasest
Tartu vallast, Väägvere külje alt. Ka
Eesti esimene üldlaulupidu 1869. a
Tartus sai tänu D. O. Wirkhausile tõuke just sellest vallast. Just sellepärast
on oluline anda muusikalist haridust
nii vägevas paigas – võib-olla sirguvad
just meie koolist tulevased dirigendid,
heliloojad ja tippinterpreedid.
Tartu Valla Muusikakool tegutseb
nii Kõrvekülas kui ka Lähtel ja saab sel
sügisel 20-aastaseks. Meie eesmärk
on õpetada lapsi armastama muusikat ja anda neile muusikaga tegelemiseks praktilisi oskusi. Meie koolis
saab õppida klaverit, viiulit, kitarri,
flööti, klarnetit, saksofoni, trompetit,
trombooni, tuubat, metsasarve, löökpille, rütmimuusika laulu ja kromaatilist kannelt. Kohtade täituvuse tõttu
me sel aastal kitarrierialale õpilasi
vastu ei võta. Kõiki teisi pille on aga
uued huvilised väga oodatud õppima.
Sisseastumiskatsed Tartu Valla Muusikakooli toimuvad Kõrvekülas vallamaja saalis 24. augustil kell 17.00.
Kõrvekülla sisseastumiskatsetele on
oodatud ka need, kes soovivad õppida
Lähtel. Täpsem info www.tvmk.ee
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Maarja-Magdaleena
Põhikooli lõpuaktusel
anti üle kooli 340.
sünnipäeva kingitus
Kristiina Raja
Maarja-Magdaleena Põhikooli lõpuaktusel
andis vallavanem Jarno Laur kooliperele üle
kooli 340. sünnipäeva kingituse.
Kuna kooli aastapäeva tähistamine lükkus
edasi, jäi õigel ajal ka kingitus üle andmata.
Uus digiklaver ja koorimikrofonid on õppeaasta lõpuaktustel juba oma esimesed tuleristsed
saanud.

Fotod: Liisi-Triin Siimenson ja Kristiina Raja

NOORED

Tartu valla õpilasmaleva tegus
suvi
Tekst ja fotod: Katrin Sisask
28. juunil algas Tartu valla õpilasmaleva suvi. Noored kogunesid Laeva staadionil. Ühiselt tehti rongkäik
Laeva kultuurimaja juurde. Seal ootas neid kohalik tuletõrje vabatahtlike päästeüksus, kes lahkelt palava
ilma puhul kõik noored jahutava
veega märjaks kastis.
Ürituse käigus valiti välja noorte
endi kujundatud maleva logo ning
tänati võistluse võitjat ja osavõtjaid.
Kõik malevas osalejad said endale maleva logoga särgi. Jaguneti gruppidesse, mängiti mänge ning veedeti üks
tore päev.
Kokku on sel suvel Tartu valla erinevates piirkondades tegutsemas 5
malevarühma, kellest esimene alustas tööga Tartu Valla Kommunaali ja
Erala Aia juhendamisel 29. juunil.
Kohtusin malevanoortega nende
staabis Laeva kultuurimajas 3. juulil,
et vestelda esimese töönädala muljetest.
Vestlusring toimus õues, kus noored said sõna. Sten kiitis malevaelu
igati: „Käime Erala Aias kartult võtmas ja olenemata sellest, et tegu on
tööga, on see ikkagi tore.“ Getlin lisas,
et peale selle eemaldvad nad vagudelt
ka maltsa: „Ühe vaoga läheb kuskil 1,5
tundi, vao pikkus on umbes 50 m ja
umbrohtu on palju.“
Kui küsisin noortelt, kas nad on varem kartult võtmas käinud, vastavad

Tartu valla õpilasmaleva avaüritusel ootas malevlasi tuletõrjeüksus, kes lahkelt palava
ilma puhul kõik noored jahutava veega märjaks kastis

peaaegu kõik, et ei. Mõni tõdeb, et vanaema juures on seda tööd ka varem
tehtud.
Noored kiidavad Erala Aia peremeest taevani võimaluse eest malevas
tööd teha. „Ta tõi meile isegi jäätist
hea töö eest,“ sõnab Sten.
Tööpäev algab noortel nii nagu
täiskasvanutel „päris tööd tehes“
kell 8.00 ja kestab 12-ni. 7.45 on start
kahe valla bussiga Laevalt. Grupp jaguneb kaheks – ühed lähevad Erala
Aeda ja teised aitavad Tartu Valla
Kommunaalil teostada heakorratöid.
Kaks korda päevas valmistavad malevlased endale ise süüa. Hommikusöögi tegijad peavad ärkama varem –
6.45, et kõik jõuaksid 7.45-ks bussi
peale. Lõunat käivad nad söömas kuskil mujal.
Alex kirjeldab väga värvikalt, kuidas nad Raadi kandis ridaelamute

juures kasvavate põõsaste vahelt
umbrohtu eemaldavad. „See murukoorimine labidaga on väga tüütu, parema meelega niidaks hoopis muru,“
arvab ta.
Uurin veel, mida nad tegid nendel
päevadel, kui enamus ajast sadas. „Siis
me koristasime siin Laeva kultuurimaja,“ ütlevad noored uhkelt. Rühmavanem Veronika Täpsi lisab muiates:
„Jah, koristasid, aga ikka enda järelt,
mitte kultuurimaja ruume.“ Laeval on
nad halva ilmaga korrastanud ka kultuurimaja juures pinke, lava ja hekki.
Ühel hommikul juhtus naljakas
lugu, kui poisid jäid bussist maha. Nad
magasid täielikult sisse ja kui neid
äratama mindi, siis nad ei saanud aru,
et päriselt ka on kell juba nii palju. Nii
siis tehtigi, et kõik teised istusid bussidesse ja sõitsid ära. Tegelikult aga
sel päeval sadas kõvasti ja tööle ei min-
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Laeva kultuurimaja juures vestlusringis osalesid Tartu valla
õpilasmaleva noored esimesest rühmast

dudki. Et aga poisid sissemagamisest
korraliku õppetunni saaks, sõideti
niisama paar tiiru Laeva vahel ja siis
suunduti kultuurimaja juurde tagasi.
Poisid olid lahkumist märganud, kähku üles krapsanud ja seisid kurbade
nägudega vihmas, mõeldes, kuidas
nad nüüd ise tööle peavad saama.
Maleva valisid noored registreerudes ja siinkohal soovivad rühmajuhid
rõhutada, et noored end kirja pannes
ennem ikka veenduksid, kas nad tahavad ja saavad malevasse tulla. „Soovijaid on palju – ühes rühmas oli 8-le
kohale 22 tahtjat ja kui malev algas,
siis selgus, et paljud, kes malevasse
said, ei saanudki osaleda, sest neil olid
muud plaanid,“ selgitab rühmajuht
Karmen Kukk. „See omakorda tekitas
olukorra, kus malevarühma alguseks
olid osad kohad vabad ja kiiresti tuli
otsima hakata asenduseks teisi noori."

Malevalased Erala Aias rabarberitaimi istutamas.
Pildil koos noortega rühmajuht Karmen Kukk ja
Erala Aia peremees Priit Päkk

Õhtusel ajal käiakse koos ujumas,
mängitakse kaarte, palli- ja lauamänge, tehakse filmiõhtuid. Üks õhtu võeti ette matk Selli-Sillaotsa õpperajal.
Rühmajuhid Karmen ja Veronika
kiidavad noori, et nad on nii tublid ja
vist isegi vähem väsinud päeva lõpuks
kui nemad ise. Ainus asi, mida nad
on pidanud keelama, on tee joomine.
„See lihtsalt toimus kogu aeg, pidevalt
ja vahetpidamata. Vahepeal võiks ikka
midagi muud ka teha,“ selgitab Veronika. „Esimestel päevadel oli ka kuulda ropendamist, kuid meil on reeglid
seinal kirjas ja kõik saavad neid lugeda. Üheks reegliks on see, et ropendamise korral tuleb teha 20 kükki. See
on toiminud väga hästi ja nüüd on see
probleem peaaegu olematu.“
Noored on maleva eluga väga rahul ja soovitavad kõigil, kel võimalik
järgmisel aastal end kirja panna. „Siin

saab palju uusi kogemusi ja sõpru,“
sõnavad nad. Eriliselt rõhutatakse, et
kui tuled malevasse, siis arvestada tuleb sellega, et tööd tehes võib mustaks
saada. „Kindlasti tahaksime järgmisel
aastal ka malevasse tulla ja loodame
väga, et vald ka edaspidi malevat korraldab,“ lisavad nad.
Külastasin noori lisaks veel 8. juulil
Erala Aias, kus oma nägemuse lisas ka
peremees Priit Päkk: „Väikeettevõtjana ja põllumajanduses tegutsedes
tekib vajadus lühiajalise tööjõu järele
suveperioodil. Saaksime ise ka nende
töödega hakkama, aga on hea ja oluline pakkuda noortele võimalust tööd
teha. Endal jääb ka rohkem aega muude asjadega tegeleda. Nad on olnud
väga tublid ja rühmajuht Karmen on
nende juhendamisel väga kindlakäeline. Kiidan noori, et nad viitsivad ja
tahavad tööd teha."

SPORT

Autospordiuudiseid Raadi lennuväljalt
Raadi Rallirada MTÜ
Võidusõidu kinnistule vana lennuvälja territooriumi Raadil on
valminud rallirada, kus autosõiduhuvilised saavad kätt harjutada.
Raja arendustöö ja sõidutingimuste
parendamine käib jooksvalt koos
esimeste üritustega.
Ralliraja arendaja on Raadi Rallirada MTÜ. Meie eesmärk on tulevikus
läbi viia võidusõidukoolitusi noortele, õpetada välja rajakohtunikud
ning tutvustada laiemale üldsusele
autospordiga tegelemise võimalusi.
Praeguseks oleme läbi viinud 2 treeningpäeva, kuid plaanid on suuremad.
Tulevikus tahame lisaks treening-

päevadele teha ka
võistluste sarja, kus
just lastel ja noortel
oleks võimalus koos
juhendaja ja kogenud
sõitjatega aja peale võistelda. Meie
treeningpäevadel
osalenud noored võidusõitjad võistlevad
juba edukalt erinevatel võidusõitudel Eestis.
Tänu Tartumaa Arendusseltsist
saadud projektitoetusele oleme saanud soetada inventari, mis on vajalik
erinevate ürituste läbiviimiseks ja rajahoolduseks. Meie plaan on koostöös

Foto: Kristel Pool

omavalitsusega ning noortekeskustega tutvustada autospordiga tegelemise võimalusi ja tuua kohale ning näidata erinevaid võidusõidumasinaid
noortele koolide ja noortekeskuste
juures. Meie tegemisi saab jälgida
Facebook lehel Raadi Rallirada.

SPORT
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Tartu valla sportlased on edukalt võistelnud
Tartumaa 2020. a suvemängudel
Tekst ja foto: Toomas Rosenberg, Spordijuht
Seoses koroonaviiruse puhanguga
alustati tänavu Tartumaa suvemängude võistlustega tavalisest poolteist kuud hiljem.
Tartumaa 2020. aasta suvemängude esimese alana oli 10. juunil kavas
juhtide discgolf. Suvemängude kavas
on seitse spordiala: juhtide discgolf,
rannavõrkpall, laskmine, petank,
orienteerumine, discgolf ja viimase alana 8. augustil toimuv ujumine.
Seitsmest kavas olevast alast lähevad omavalitsustel arvesse 5 parema
ala punktid. Tartu valla sportlased
on omavalitsuste arvestuses võitnud
juba kolm spordiala. Rannavõrkpalli võistlused viidi läbi 11. ja 18. juunil
Eesti Maaülikooli välisväljakutel, kus
osales 11 meeskonda. Tartu vallast
osales kolm võistkonda. Tasavägises
esikohamängus alistas Tartu valla
meeskond tulemusega 2:1 Sillaotsa
meeskonna Kastre vallast. Tartu valla
meeskonnas mängisid Kert Kruusimägi, Anti Kivi, Timo Teearu ja Tair
Vaher. Kolmanda koha savutas Tabivere meeskond ning 11. koha Koogi
meeskond. Petankivõistlused peeti
18. juunil Alatskivil, kus osales kuus

kolmeliikmelist võistkonda. Esikoha saavutas Tartu valla I võistkond
koosseisus Kertu Palm, Valmar Pantšenko ja Aimar Poom ning kolmanda
koha Tartu valla II võistkond. Samal
kuupäeval toimusid Palal ka orienteerumisvõistlused, kus Tartu valda
esindas 10 orienteerujat. Võistkondlikult saavutati esikoht Tartu linna
ja Peipsiääre valla võistkonna ees.
Tartu valda esindanud võistlejatest
tulid individuaalselt esikohale Kristo
Heinmann M21, Allar Kivil M40, Priit
Pääslane M50, Ralf Kivil M16 ja Minija
Pääslane N45 võistlusklassis. Suvemängude hõbemedalid võitsid Indrek
Ümarik M50, Stefan Kivil M16, Gerda
Kivil N16 ja Heleri Kivil N35 võistlusklassis. Laskurid võistlesid 17. juunil
Elvas Tartumaa Tervisespordikeskuses. Tartu valla laskurid koosseisus
Lauri Aunap, Andri Ehamaa ja Aveli
Jakovlev saavutasid omavalitsuste
arvestuses viienda koha. Võistkondlikult võitis laskmise omavalitsustest
Elva vald Kambja valla ja Tartu linna ees. Discgolfivõistlused peeti 20.
juunil Vooremäe discgolfipargis, kus
oli võistlemas seitse omavalitsust.
Võistkondlikku arvestusse läks kolme

Tartumaa 2020.a suvemängude võitja
Tartu valla võistkond petankis.
Vasakult:Valmar Pantsenko, Kertu Palm ja
Aimar Poom Alatskivi lossi väljakul

parema mehe ja ühe naise tulemus.
Tartu valla võistkonda esindas 12
võistlejat, kes saavutasid võistkondlikult teise koha Kambja valla järel ning
Peipsiääre valla ees. Individuaalselt
olid meil edukamad N40+ võistlusklassis esikoha võitnud Anneli Kodasma, M võistlusklassis teise koha
saavutanud Tanel Pajo ja samas võistlusklassis kolmandale kohale tulnud
Kalev Kalm ning M50+ võistlusklassis
6. kohaga lõpetanud Andres Uuli. Juba
enne viimast ala, ujumist, on Tartu
vald Tartumaa 2020. a suvemängudel omavalitsuste arvestuses endale
kindlustanud esikoha.

TURVALISUS

Suitsuandur aitab tulekahju
õigel ajal avastada
Päästeamet
Päästeamet tuletab meelde, et 2018.
aasta algusest on Eestis kohustuslik
paigaldada vingugaasiandur kõikidesse eluruumidesse, kus asub gaasiseade, mis võtab põlemiseks õhku
siseruumidest ja millel puudub eraldi
ventilatsioon. Enamasti on need korstnaga ühendatud gaasiseadmed nagu
katlad või veesoojendid. Vingugaas
ähvardab lisaks gaasiseadmete kasutajatele ka tahkekütteseadmete – ahjude, kaminate, pliitide omanikke. Vingugaas on nähtamatu vaenlane, mida
aitab tuvastada vaid vingugaasiandur.
Suitsuandur vingugaasi õhust ei tuvasta. Vingugaasi teemadel leiate rohkem
infot www.vingugaas.ee.
Päästjaid saab alati endale tuleohu-

tusalaseks nõustamiseks koju kutsuda. Näiteks päästeala infotelefoni 1524
kaudu. Kui on probleeme suitsuanduri hankimise või paigaldamisega (vanem üksik inimene või suurpere), siis
aitavad päästjad päästeameti kulul
nõustamise käigus ka suitsu- või vinguanduri paigaldada. Suitsuandur on
kohustuslik juba 2009. aastast ja selle
puudumise eest võib määrata trahvi
kuni 1200 eurot (suurema trahvi määramise aluseks peaks olema raskendavad asjaolud). Enamasti inspektorid
määravad siiski lühimenetlusega 40
eurot, kui muud moodi inimest motiveerida ei õnnestu.
ÕNNETUSI TARTU VALLAS:
6. aprillil põles Haava külas elumaja puhastamata korstnas tahm.
Õnneks tuli korstnast välja ei levinud.

Päästjad soovitasid kutsuda korstnapühkija. Elamus puudus suitsuandur.
16. märtsil süttis Kõrveküla alevikus Muuli tänaval verandale viidud
tuhaämbrist lennanud sädemest
maja välissein. Õnneks tulekahju
majja ei levinud, Suitsuandur oli olemas.
8. märtsil põles Vesneri külas elumaja teisel korrusel magamistuba.
Tulekahju puhkemise ajal oli majas 3
täiskasvanut ja 4 last, kes ise hoonest
välja said. Tulekahju süttis laelambist, mis oli rikke tõttu kuumenenud. Kahjuks puudus hoones suitsuandur, mis oleks teistel tingimustel ja
näiteks öisel ajal võinud maksta inimelusid.
19. jaanuaril märkas Puhtaleiva
külas kaasomandis oleva maja elanik
suitsu, mis tuli naabri juurest. Korteris oli pliidi all tuli ning tuppa imbus
ühtlasi vingu. Toast leiti magamas
kaks noorukit. Vingugaasiandurit elamus ei olnud.

TEATED / REKLAAMID / ÕNNESOOVID / MÄLESTAME / KUHU MINNA
MÜÜK
Müüa lõhutud küttepuud.
Info tel. 5345 7403 ja 5340 3583.
Aastaringselt müüa lõhutud küttepuid
koos veoga. Tel. 514 8309.
TEENUSED
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.
O ht l i k e p uu d e l a n ge t a m i n e ,
puu- ja hekihooldus, vihmaveerennide puhastus, kõrgtööd, väiksemad veoteenused, muru niitmine eraisikutele ja ettevõtetele.
Töötame ka nädalavahetustel, tasuta
nõustamine. Info: Korrastusraie OÜ,
vahersander@gmail.com, tel. 5364 5833.

Palju õnne pisipõnni
sünni puhul!
SEBASTEN PAAS
EROSANN TRUUS
EVOR KUIGO
MARTEN MIKK
LEANORA RANDOJA
KERMO PÄRTEL
TAYAM BAIOUMY
STIG PEDOSK
OLIVER KASVANDIK
MIRELL OJALA
ERIK KRIISK

22.03.20
19.05.20
01.06.20
05.06.20
05.06.20
06.06.20
09.06.20
10.06.20
14.06.20
17.06.20
29.06.20

Palju õnne!
Perekond: Kaasik, Maasik, Padar, Nahk ja
Renate

Korstnapühkija, oma redel kaasas,
ametliku akti vormistamine.
Info: tel. 5191 6605.
Puit- ja krohvmajade FASSAADIDE
VÄRVIMINE, TERASSIDE HOOLDUS.
Info: tel. 523 9767, ecohouse@ecohouse.ee

Kallis vanaema Laine Puur!

vutid.ee, tel. 5649 4247

Käes on aeg kutsuda

KORSTNAPÜHKIJA!
Kasutan kaasaegseid
töövahendeid ja koostan
kehtiva korstnapühkimise
akti. Tartu vallas tulen
kohale TASUTA!

Kontakt
53 301 841
www.korstnapuhastus.ee

Kallis Alli!
Hommikust õhtuni ruttame ajas,
teel nii võite kui kaotusi ka.
Möödunud täna me enam ei muuda,
muuta saame homsed heaks!

Õnnitleme!
Tallmeister, Nahk, Kaasik

Hedna, Sirje, Maarika, Külli,
Elina, Rita, Silvi, Karin!

tuhandeid rõõme olgu Su teel.
Ikka ja alati naerata jälle
isegi siis, kui mõru on meel!

Et soojust te kannaks südames,
et sära jääks püsima silmades,
et aastad nii kiirelt te elust ei kaoks,
et õnnesepp alati õnne vaid taoks!

Õnnitleme Sind sünnipäeval!

Õnne ja tervist!

Armas Laine Puur!

vutimunad

LOREIDA KOLGA
05.04.1955–24.05.2020
ENDEL LIBLIK
10.01.1931–02.06.2020
SILVER SALUMÄE
27.01.1986–28.06.2020

Tuhandeid lilli õitsegu Sulle,

Lisanna, Maiken ja Jaanis!

Tooma Vutitalu

Meie hulgast
lahkunud

Arvo!
Seisata korraks ja kohe Sa näed,
et oled ilusal aastate mäel,
milles võid silmata elutee algust
ja ka aimata edasist kaugust!
Olgu see kaugus hästi pikk,
tervist täis ja õnnelik
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Igasse õide on peidetud päike,
saatku ta kõiki su teid ja käike.
Igas õies on naeratus peidus,
igas õies me õnnesoov leidub.
Õnnitleme

sünnipäeva puhul!

Maarja-Magdaleena Maarahva Selts
JÄÄAJA KESKUSES JA MAANTEEMUUSEUMIS
OOTAVAD SIND VAHVAD TEGEVUSED
KOGU PERELE!

Jääaja Keskus on ainulaadne elamuskeskus
terves Baltikumis – siin saate tutvuda
elusuuruses eelajalooliste loomadega ja
kogeda elamuslikku ülevaadet sellest, kuidas
on aastatuhandete jooksul kujunenud maailma
ja Eesti loodus.
Avatud: iga päev kell 11-18

www.jaaaeg.ee

Abikaasa koos laste ja
lastelastega!

Maarja Perejuuksur

Mööda käänulist Postiteed Eesti
Maanteemuuseumisse jõudes leiate end
Lõuna-Eesti atraktiivseimast
kultuuritanklast, mis vahendab liiklemise
ajalugu uuenduslikus võtmes, olles
külastajate innustaja, teenäitaja ning
õigete liiklushoiakute kujundaja.
Avatud: T-P kell 11-19

Avatud:
neljapäeval 9.00–19.00
reedel 9.00– 18.00
info: tel. 5665 9988

www.maanteemuuseum.ee
Ühe pileti esitamisel teise pilet

20% SOODSAM!
Kehtib 01.06.20-31.08.20

TEATEDKUHU
/ REKLAAMID
MINNA
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foto: Hanna Eliisa Madilainen
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25. juulil algusega 17.00, kontsert 18.00
Rääbise 12, Äksi alevik
Pilet annetuspõhine
Avatud kodukohvik

TASUTA

Esinevad muusikud nii Eestist kui välismaalt:
· Flamenko duo Jorge Arena & Zsolt Bánhalmi
· Salsabänd “Latinos” (Rubens A Expósito, Estuardo Paniagua,
Matis Pääslane, Zsolt Bánhalmi, Brita Reinmann)
· Flamenko fusion duo Kirsi Tilk & Brita Reinmann
· Indie rock duo Matis Pääslane & Zsolt Bánhalmi

Blair

n duo ann
o fusio
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Flamenkk & Brita Re
Kirsi Til
k duo e & Zsolt Bánh
Indie roc
Pääslan
Matis

almi

ela
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Kams

HUVITEGEVUSE MESSKohalikud huviringid esinevad

facebook.com/tabikas
www.tabivere.ee 50 444 79

LAUPÄEVAL, 29. AUGUSTIL 2020

ja ootavad uusi liitujaid

ERINEVAT LAADAKAUPA-

Käsitöö, aiasaadused, riided, kohalik toit, taaskasutus
Registreeri müüjaks: 50 444 79

AVALIKU ARUTELU KOHVIK-

Muudame kohaliku elu paremaks, tule räägi kaasa

PIIP JA TUUT
Kell 15.00

Meesansambel

MEHED MANDRILT
ÜLLATUSESINEJA

Täpsem info meie kodulehel ja Facebookis
Muuseumiöö

TABIVERE MUUSEUMIS – avatud kogu päeva

Mõeldes vanavanematele Laeva küla laadatrall
6. septembril kell 11.00-16.00

Laeva Kultuurimaja õuealal
Laadale ootame müüma käsitöö tegijaid,
talunikke, taimekasvatajaid, mesinikke jms või
miks ka mitte oma riidekapi tuulutajaid

Ka sel suvel toimub üks vinge
noortelaager.

Laadamelu loob ansambel
VÄLIHARF

Broneeri enda jaoks kuupäevad 6.–9. august, sest just nendel päevadel leiab aset Kolgata
noorte suvelaager Äksi kirikumõisas Saadjärve ääres.
Info: Sander Tulk, tel 5345 1730
või sandertulk@gmail.com

Laadale saab registreerida 24. augustini telefonil
53482100; kultuur@laeva.ee või 55511774;
karmen.kukk@tartuvald.ee

22.08

maine

#tartu

kell 13

Verevi rannas
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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.

JUULI 2020–SEPTEMBER 2020
Alates 5.
juunist

GALERIIS NO 1 avatud erinevad kunstinäitused.
24. juulil avatakse HANDO TAMME JUUBELINÄITUS KOOS
EIKE EPLIKU SKULPTUURIDEGA. Äksi tee 21, Äksi alevik.
Pilet annetuspõhine. Avatud E–P kell 10–20.

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 16.00

KÄREVERE KÜLAPÄEV Kärevere jahimajas. Kui elad Kärevere
külas, oled siin elanud või oled mingil moel seotud külaga, siis
oled kutsutud.

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.

SUVEPIDU Maarja-Magdaleena puhkealal. Suvine peoõhtu
25. juuli
kell 20.00 vabas looduses, peaesineja ansambel Sinu Naine.

6.–9. aug. NOORTE SUVELAAGER 2020 ÄKSI TÄIS! VOL 2
8. august
kell 13.00

Äksi kirikumõisas.
MAARJA-MAGDALEENA PIIRKONNA KÜLADE II KODUKOHVIKUTEPÄEV. Avatud on 7 kodukohvikut, kell 19 esineb
puhkealal Jüri Homenja.

16. august ÄKSI AVATUD ÕUED Äksi alevikus. Täpse ajakava ja ürituse info
kell 10.00 leiad Facebookist ürituse „Äksi avatud õued“ alt.
22. august ELVA ELAMUSFESTIVAL. Festivalil tutvustavad mitmed Tartu
valla loomeettevõtted oma tegemisi.

26. august DIKROIDKLAASIST EHTED SULATUSTEHNIKAS Õhina Õpikell 18.00 toas. Juhendaja Monika Zirkel. Osalustasu 25.-, lapsed kuni 14-a
20.-. Reg. info: kristakaremaa@hotmail.com

29. august MUINASTULEDE ÖÖ Tabiveres. Rahvamaja ees laat, huvitegekell 11.00 vuse mess, avalik arutelu kohvik. Lastele esinevad Piip ja Tuut.
Õhtul Tabivere rannas Mehed Mandrilt. Samal ajal TABIVERE
MUUSEUMIS MUUSEUMIÖÖ. Reg. laadale 504 4479.

6. sept.
kell 11.00

MÕELDES VANAVANEMATELE – LAEVA KÜLA LAADATRALL
Laeva Kultuurimaja õuealal. Esineb ansambel Väliharf.
Reg. laadale kuni 24. aug. tel. 5348 2100.

10. sept.
kell 18.00

ANTIIKSETE PILDIRAAMIDEOled
ISETEGEMINE
Õpitoas.
teretulnud TASUTA praktiliselÕhina
KOOLITUSEL
Töötuba viib läbi juhendaja Maren
Stuudiost.
„SammVaher
tööellu„Võõp“
muutuval
tööturul“ Osa*Kui oled tööturult eemal olnud 5 kuud või kauem ja hetkel ei õpi
võtutasu 29.-. Reg. info: kristakaremaa@hotmail.com
*või oled vanuses 50+ ja hetkel ei tööta/õpi

ÄKSI

Hea tööotsija!*

KÄREVERE

KÕRVEKÜLA

LAEVA

Hea tööotsija!*

Meil saad teada rohkem enda võimaluste ja tööturu kohta ning selgust teha häid valikuid.
Koolituse (kokku 130 tundi) osad on:

MAARJA-MAGDALEENA
1. Eneseanalüüs
2. Töövestlus
3. Isiklik tööõnne valem
4. Muutuv tööõigus
5. Arvuti tööotsingul
6. Tööklubi

TABIVERE

Võimalus on minna erialasele kursusele ja saada tasuta karjääri-, psühholoogilist ja võlanõustamist ning
Oled teretulnud TASUTA praktilisel KOOLITUSEL

osaleda tööpraktikal. Transpordikulud kompenseeritakse, koolitusel on tasuta toitlustamine ja vajadusel
„Samm tööellu muutuval tööturul“
lapsehoid.

*Kui oled tööturult eemal olnud 5 kuud või kauem ja hetkel ei õpi
INFOTUND koolituse kohta 19.08.2020 kell 12.00!
*või oled vanuses 50+ ja hetkel ei tööta/õpi

VEDU KÕRTS
Meil saad teada rohkem enda võimaluste ja tööturu
kohta
ning
Asukoht: Tartus
Lutsu
3 (Jaani kiriku lähistel)
selgust teha häid valikuid. Koolituse (kokku 130 tundi) osad on:
Tegevused toimuvad Euroopa Sotsiaalfondi ja Tartu Vallavalitsuse toel.
1. Eneseanalüüs
AVATUD IGA PÄEV
2. Töövestlus
11.30-19.00
3. Isiklik tööõnne valem
4. Muutuv tööõigus
Ettetellimine
5. Arvuti tööotsingul
6. Tööklubi
Peolauad
Võimalus on minna erialasele kursusele ja saada tasuta karjääri-,
tel. 52 91 732
psühholoogilist ja võlanõustamist ning osaleda tööpraktikal.
Transpordikulud kompenseeritakse, koolitusel on tasuta toitlustawww.vedukõrts.ee
mine ja vajadusel lapsehoid.

Vajalik on REGISTREERUMINE enne infotundi: 52 654 88 või ingrid.purje@jmk.ee

INFOTUND koolituse kohta 19.08.2020 kell 12.00!

Vajalik on REGISTREERUMINE enne infotundi: 52 654 88 või
ingrid.purje@jmk.ee. Asukoht: Tartus Lutsu 3 (Jaani kiriku lähistel)
Tegevused toimuvad Euroopa Sotsiaalfondi ja Tartu Vallavalitsuse toel.

