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LK 13
Kõrveküla lasteaed
Päikeseratas sai 50!

LK 14-15
Meenutades möödunud
suve...

LK 17
Laeva kultuurimaja
ootab sügist

LK 9-13

Tartu valla koolides
alustas õppeaastat
1 277 õpilast

LK 20
WRC etapi Rally Estonia
katse Tartu vallas
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Kuukirjas avaldatakse eelmisel kuul
valda sündinud ja meie seast lahkunute andmeid. Lehte lisatakse nende
laste nimed, kelle vanemad on vallale
nime avaldamiseks andnud loa.
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

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 5. oktoobrini.
 Jälgi Kuukirja tegemisi ka Facebookis:
Tartu Valla Kuukiri
 Oled huvitav ettevõte Tartu vallas või tead
inimest või tegu, mis vääriks kajastust? Saada
vihje Tartu valla Kuukirjale!

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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27.08.2020 vallavolikogu istungil
vastu võetud otsused ja määrused
Kadri Linamägi, dokumendihalduse spetsialist
MÄÄRUSED
Määrus nr 13 – Tartu valla 2020. aasta
I lisaeelarve
Volikogu kinnitas Tartu valla 2020.
aasta I lisaeelarve alljärgnevalt:
1) vähendada põhitegevuse tulusid
summas 372 927 eurot;
2) vähendada põhitegevuse kulusid
summas 321 177 eurot;
3) vähendada investeerimistegevuse eelarvet summas 265 270 eurot.
Määrus nr 14 – Laeva Kultuurimaja
põhimäärus
Põhimäärus sätestab Laeva Kultuurimaja eesmärgid ja ülesanded, juhtimise ja töökorralduse põhimõtted,
õigused ja kohustused, vara olemuse,
vara kasutamise ja käsutamise, finantseerimise, aruandluse, kontrolli
ning ümberkorraldamise ja tegevuse
lõpetamise põhimõtted.
Määrus nr 15 – Tammistu raamatukogu-külakeskuse põhimäärus
Tammistu raamatukogu-külakeskus on üldkasutatava avaliku rahvaraamatukogu ja külakeskuse funktsioone täitev kultuuriasutus, mis on
Tartu Vallavalitsuse hallatav asutus.
Raamatukogu-külakeskuse põhiülesanded raamatukogunduse alal
on koguda, säilitada ja teha lugejatele
kättesaadavaks neile vajalikud eriliigilised ja -laadilised teavikud ning
avalikud andmebaasid.
Raamatukogu-külakeskuse põhiülesanded kultuuritöö alal on edendada tegevuspiirkonna kultuurielu,
pakkuda elanikele kultuurialast teenust, võimalusi huvitegevuse harrastamiseks, aktiivseks puhkuseks, vaba
aja veetmiseks ja isiksuse arenguks
vastavalt soovidele ja eeldustele.
OTSUSED
Otsus nr 27 – Koostöölepingu sõlmimine
Otsustati sõlmida sihtasutusega
Tartu 2024 koostööleping, mille eesmärk on Tartu 2024 Euroopa kultuuripealinna tegevuste rahastamine, kohalike omavalitsuste toetuse jagunemine
ja kohalike omavalitsuste koostöö vastavalt sõlmitud lepingule ja osalemine
Tartu 2024 Euroopa kultuuripealinn
tegevuste rahastamises koostöölepinguga kokkulepitavas mahus.

Otsus nr 28 – Tammistu Raamatukogu tegevuse ümberkorraldamine
Tammistu raamatukogu-külakeskuseks
Otsustati korraldada Tartu Vallavalitsuse hallatava asutuse Tammistu
raamatukogu tegevus ümber Tammistu raamatukogu-külakeskuseks
alates 1. oktoobrist 2020.
Tammistu raamatukogu ümberkorraldamisel lähevad Tammistu raamatukogu kõik õigused ning
kohustused üle Tammistu raamatukogu-külakeskusele.
Otsus nr 29 – Nõusoleku andmine
kinnisvara võõrandamiseks
Otsustati anda Tartu Vallavalitsusele nõusolek võõrandada enampakkumise korras vallale kuuluv Kärevere kooli kinnistu, asukoht Tartu
maakond, Tartu vald, Kämara küla,
Köstri, registriosa 2479304, katastritunnus on 38301:003:0114, pindala
5,03 ha, sihtotstarve maatulundusmaa 100%, enampakkumise alghind
12 500 eurot.
Otsus nr 30 – Isikliku kasutusõiguse
seadmine
Otsustati seada isiklik kasutusõigus Tartu valla kasuks Tartu vallas,
Vesneri külas, Uku III kinnistule (registriosa 283004) nimetatud kinnistul
asuva Uku tee, katastriüksuse katastritunnusega 79403:004:0158, valdamiseks 2466 m2 ulatuses.
Otsus nr 31 – Vallavara omandamine
Otsustati omandada Tartu valla
munitsipaalomandisse Tartu vallas, Vahi alevikus, katastriüksustel
79401:006:1266 (Nõmmiku kergtee
L9), 79401:006:1268 (Nõmmiku kergtee L5), 79401:006:1261 (Nõmmiku
kergtee L10), 79401:006:1263 (Nõmmiku kergtee L7), 79401:006:1264 (Nõmmiku kergtee L8) ning 79401:006:0348
(Nõmmeringi tn 33) asuva kergliiklustee alune maa ja katastriüksusel
79401:006:0349 asuva Nõmmeringi
tänava alune maa.
Nimetatud kergliiklustee alune
maa ja Nõmmeringi tänava alune
maa soetatakse Tartu vallale hinnaga
26 445 eurot.
Otsus nr 32 – Tartu Vallavalitsusele

ülesande andmine
Otsustati teha Tartu Vallavalitsusele ülesandeks korraldada Tabivere
Sotsiaalkeskuse likvideerimisel järele
jääva ning Kõrveküla Põhikooli juurdeehituse ja Tabivere Põhikooli uue
õppehoone valmimisega seoses üle
jääva mööbli jm sisustuse üleandmine
vallavalitsuse hallatavatele asutustele
ja valla osalusel asutatud äriühingutele, sihtasutustele ja mittetulundusühingutele.
Järgmine volikogu istung toimub
24.09.2020 kell 16.00.

Volikogu istungit saab järele vaadata
VOLISes.
Volikogu istungite materjalid on
avalikult kättesaadavad veebis:
tartuvald.ee/et/volikogu-istungite
-materjalid

ennast ja oma lähedasi

Laadi alla
Eesti koroonaäpp:
hoia.me

HOIA mobiilirakenduse abil
saad kiiresti teada võimalikust lähikontaktist COVID-19
nakatunuga, võimaldades
sul astuda samme enda ja
teiste tervise kaitseks.
Laadi rakendus alla ja aita
paigaldada ka oma
lähedastele.
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Tartu valla suvetöö
Kõrveküla koolimajale
lisandub spordihoone

Jarno Laur, vallavanem

Maamärk Tabiveres

Tabivere kauaoodatud koolimaja on
viimaks valmis. Põhikooli ja huvikooli
aktusedki peetud ja tunnid toimuvad.
Tabivere raamatukogu kolib ja lugejate
teenindamisega alustatakse peatselt.
Loodan, et paljud huvilised on saanud avatud uste päeval võimaluse
kaeda kauni fassaadi taha. Tegu on
esma k lassilise õpikesk konnaga.
Haridustempliga, mis väljendub mitte ainult sisus, vaid ka arhitektuuris.
Usun, et taoliste pikaks ajaks ehitatavate avalike hoonete puhul on õigustatud see panus, mille oleme teinud
arhitektuuri ja kvaliteeti.
Alevikule tervikuna annab ehitis
juurde ühe terviklikult arendatud
väliala, maamärgilise mini-voorestiku. Koos näouuenduse läbinud spordihoone ja varem rekonstrueeritud korraliku staadioniga on meil Tabiveres
hetkel valla kõige paremini arendatud
koolilinnak.
Väikesed tõrked mööbli tarnimisel
ja mõned mured selle kvaliteedis teevad meele mõrudaks vallaametnikel,
kuid tavakasutajale valdavalt silma ei
torka. Usutavasti kompenseerib aga
selle vajakajäämise oma köök, millest
siiani puudust tunti. Oma koolikokk
tähendab kindlasti seda, et lapsed
saavad senisest maitsvama ja tervislikuma koolitoidu.
Tabivere Põhikoolis alustas õppeaastat 149 õpilast, kuid uus koolimaja mahutaks rohkem. Miks alustas 10
Tabivere aleviku või ümberkaudsete
külade 1. klassi last oma kooliteed
hoopis kaugemal asuvas Lähte Ühisgümnaasiumis, on küsimus, millele
peab vastuseid leidma koolipere.

Kõrveküla koolimaja ehitus on
suju nud ü ldjoont es jõud sa lt ja
pakkunud möödakäijaile silmailu
uuenduslike ehitusvõtete ja ka väga
tempoka kulgemisega. Uue hoonekorpuse puhul on kõik tööd olnud
igati graafikus, kuid vana hooneosa
lammutusel ilmnenud olukord sundis ehitusprojekti ümber tegema. Nii
kulus pisut enam kui kuu täiendavalt ehituskonstruktori ja arhitektitööle. Vana maja katust uurides selgus, et kõige targem on see korraliku
vastu vahetada, sest ilma aluskatteta paigaldatud katus tilkus läbi õige
mitmest kohast.
Tänaseks on selge, et koolimaja
ehitus 25. oktoobriks valmis ei saa ja
lapsed peavad jõuluvaheajani õppima tänastes tingimustes. Uues koolimajas, uue mööbli ja sisseseadega
algab õppetöö kolmanda veerandi
alguses 10. jaanuaril. Soovin kooliperele vastupidamist ja kannatust
neis kitsastes oludes ning oskan hetkel lohutada vaid sellega, et valmiv
koolimaja saab olema jällegi Eesti
parim.
Sügisel saavad valmis välialad ja
tänavavalgustus, samuti Kooli tänav
Lasteaia tänavast Pihlaka ristmikuni.
Kooli tänava puhul on tegu väga
suuremahulise tööga – rajatakse
sajuvee kanalisatsioon, tõstetakse

ümber vee- ja kanalisatsiooniühendused ning elekter, rekonstrueeritakse
tänavavalgustus, rajatakse eraldi
kõnnitee ning sõidutee osa saab korraliku asfaltkatte.
Kuna riigi lisaeelarves oli ette
nähtud omavalitsustele toetus uute
investeeringuobjektide rajamiseks ja
riigihankega kujunes Kõrveküla kooli
juurde uue spordihoone ehitamise
hind arvatust soodsamaks, võtame
ette ka selle töö.
Hoone projekteerimine ja ehitamine
läheb maksma 1 841 236 eurot
(1 534 363,37 eurot, millele lisandub
käibemaks). Avatud hankel osales kokku seitse tunnustatud ehitusfirmat, võitja
selgitati välja odavaima hinnapakkumise alusel ning leping KRC Ehitusega
on sõlmitud.
Spordihoone ehitusega jõuab lõpule
kasvava õpilaskonnaga Kõrveküla
Põhikooli hoonestu ümberkujundamine kaasaegseks kooliks. Hetkel on
lõpusirgel ka staadioni projekteerimine ning loodame selle järgmisel
suvel valmis ehitada. Spordihoone ja
staadioni ehituse lõppu ootab Lasteaia tänava ning Kooli tänava alguse
rekonstrueerimine. Kui hanked
õnnestuvad ja majanduslikult muutlikes oludes valla rahanduslikud
võimalused drastiliselt ei muutu, on
Kõrveküla kool ja piirnev tänavaruum
järgmise kooliaasta alguseks totaalselt ümbersündinud.

Lähtele rajati korralik park, kus aega veeta. Lisaks mitmetsoonilisele
mänguväljakule on korda tehtud pargiteed ja valgustus ning olemas
kelgumäed, lauatennis ja palju muud.
Foto: Katrin Sisask
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Mäng on väikese inimese töö

Suvistest tegevustest kõige suurema
väljapaistvusega ja kõige vahetuma
positiivse tagasiside toonud objektid
on aga mänguväljakud. Kõige enam
on selles osas muutunud Lähte olukord. Lisaks mänguvahenditele on
Artes Terrae projekti kohaselt rajatud
parki kelgumäed, pargiteed, valgustus ja mitmetsooniline mänguväljak,
kus lisaks klassikalistele ronilatele ja
kiikudele on veel tarzanirada, batuudid, jalkaväljak ja betoonist lauatennis. Ohtralt rõõmu teevad (tõuke)ratturitele asfaldisse kujundatud hüpped
ja mügarikud.
Kaasava eelarve ideedest on inspireeritud Tila külas Koidutähe elamupiirkonda rajatud mänguväljak. Selle
puhul on oluline, et erinevate kavandite vahel valiku tegi kogukond ise.
Tõsi, hääletamise aktiivsus VOLISes
oli madal, kuid tegu oli ka esimese katsetusega. Samuti pärineb kaasava eelarve ideedest Kaupmehe tänava pargi
kogukonnapargiks kujundamise mõte,
mis talgutel ka tehtud sai, ning sinna uue mänguatraktsiooni lisamine.
Täiendava mänguatraktsiooni sai ka
Vedu mänguväljak.
Oluline on muidugi ka see, et Lähtel on ehitatud uus tänavavalgustus
kahele pargiteele, Aia tänavale ning
rekonstrueeritud kortermajade vaheline Tiigi, Paju ja Väikepaju tänavavalgustus. Kahjuks pidime kõrgete ehitushindade tõttu nurjunuks tunnistama
veel ühe tänavavalgustuse hanke, kuid
loodame siiski sel aastal muuta tänavad valgeks veel Kõrvekülas Pihlaka
tänaval ning Koidutähe tänava alguses
vähemalt kuni Koidukiire ristmikuni.
Ka saab uue tänavavalgustuse Tabivere
parki läbiv jalgtee.

Teed ja ralli

Vald on sel suvel parandanud vanu
ja rajanud erinevaid uusi teid, isegi
WRC ralliradasid. Majoraadi parki
ehitatud tee puhul on tavaolukorras
tegu siiski jalutajatele mõeldud pargiteedega. Lisaks said ca neli kilomeetrit teid pindamisel tolmuvaba katte,
valmisid Lasteaia tänav ja kõnnitee ning Hariduse tänava kõnnitee
Kõrvekülas, kümned kilomeetrid
kruusateid said korralikult renoveeritud. Kas mõnel nendest teedest
järgmisel aastal ka rallit sõidetakse,
näitab aeg. Usun, et Tartu valla kiiruskatsega avatud esimene Eesti pinnal
sõidetud ralli MM-etapp andis vallale juurde tuntust nii kodu- kui ka
välismaal. Ja mis peamine, see oli
meie viis panustada sellesse suurde
Eesti turundamise projekti.

Tartu vald sõlmis hoonestusõiguse lepingud Raadile lasteaia,
kooli ja hooldekodu rajamiseks
Tartu Vallavalitsus
Tartu vald sõlmis hoonestusõiguse
lepingud Raadile Ermi tn 9, 11 ja 13
kinnistutele lasteaia, kooli ja hooldekodu rajamiseks. Lepingud sõlmiti hoonestusõiguse konkursile
ühispakkumuse teinud osaühinguga Südamekodud ja Hariduse Edendamise sihtasutusega.
Kolmanda kinnistu osas, kuhu on
planeeritud kõiki eelmainitud funktsioone toetav taristu või hoone või
hooneosa, sõlmiti leping Ermi 11 Kinnistu osaühinguga, mille asutajateks
on Südamekodud ja Hariduse Edendamise SA üheskoos.
Lepingute kohaselt rajavad hoonestajad Tartu vallale kuuluvatele
kinnistutele Raadil lasteaia, kooli ja
hooldekodu ning nende toimimiseks
vajaliku teenindava taristu.
Hoonestajad peavad alustama hoone või hoonete projekteerimistöödega
kahe kuu jooksul arvates hoonestusõiguse kandmisest kinnistusraamatusse ja ehitustöödega 2021. aastal. Hoonestaja peab lõpetama ehitustööd,
vormistama hoone kasutusload ja
avama hooned teenuste osutamiseks
hiljemalt nelja aasta jooksul. Hoonestusõigus on antud 50 aastaks võimalusega pikendada lepingut, ent mitte

rohkem kui 99 aastaks.
Hoonestusõigus on tasuline, aastatasud on järgmised: Ermi 9 1251,40
eurot, Ermi 11 1483,49 eurot ja Ermi
13 1665,11 eurot. Hoonestusõiguse tasu
suurust muudetakse igal aastal tarbijahinna indeksi muutuse võrra, kuid
mitte vähem kui 0% ja mitte rohkem
kui 2,5%.
Tartu valla Vahi aleviku ja Tila küla
piirkond on Tartu linnaregiooni üks
kiiremini arenev osa, kus elab tänase seisuga üle 2500 inimese. Lisaks
olemasolevatele elanikele suureneb
elanike arv tänu Raadiraja kortermajadele, kuhu lisandub kaheksa elamut,
ning Ermi ning Erminurme tänava
arendustele, kuhu on planeeritud 15
korterelamu lisandumine, samuti
Nõlvakaare tänava ridaelamutele, kus
on tänaseks hoonestatud 11 kinnistut.
„Kiire ja efektiivse lahendusena lisandunud nõudlusele lasteaia- ja koolikohtade ning vanadekodu teenuse
järele näeb Tartu vald Ermi tn 9, 11 ja
13 katastriüksustel avalike teenuste
väljaarendamist koostöös erasektoriga. Tera erakoolina ja Südamekodud
hoolekandeasutusena on tugevad kaubamärgid, mis toovad kaasa kindlalt
hea tasemega teenuse,“ põhjendab valikut Tartu vallavanem Jarno Laur.

Tartu valla
ranitsatoetus
Tartu Vallavalitsus
Tartu vald maksab esimesse klassi
mineva lapse toetust lapsevanema
avalduse alusel.
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
teeninduspunti. Taotlusi võetakse
vastu kuni 31. oktoobrini.
Blankett on leitav valla kodulehelt,
samuti saab selle täita vallavalitsuses
või teeninduspunktis kohapeal.

VALLA INFO

6

Üldplaneeringu esimene tuleproov
Egle Nõmmoja, vallaarhitekt
Anname teada, et Tartu valla uue
üldplaneeringu eelnõu koos keskkonnamõju strateegilise hindamise
(KSH) aruande eelnõuga suunati
Tartu Vallavolikogu poolt avalikule
väljapanekule.
Avalik väljapanek toimub 21.09.–
21.10.2020 Tartu valla üldplaneeringu
portaalis ja Tartu Vallavalitsuses
(Haava tn 6, Kõrveküla alevik). Vallavalitsuses on võimalik eelnõuga tutvuda vallavalitsuse tööaegadel.
Üldplaneeringu ja KSH eelnõu
materjalid (üldplaneeringu seletuskiri, KSH aruanne, joonised pdf- ja
veebiformaadis) on avaliku väljapaneku jooksul kõigile kättesaadavad üldplaneeringu portaalis aadressil http://
hendrikson.ee/maps/Tartu-vald/ alajaotuses „Kaardirakendus“. Lisaks on
samad materjalid pdf-formaadis leitavad ka portaali alajaotuses „Planeeringu ja mõjude hindamise materjalid“.
Üldplaneeringu koostamise eesmärk on valla ruumilise arengu põhimõtete ja suundumuste määratlemine
ning eelduste loomine hea elu- ja
ettevõtluskeskkonna kujundamiseks.
Üldplaneeringuga lahendatakse lähtuvalt valla ruumilistest vajadustest
planeerimisseaduse § 75 toodud ülesanded – maa-alade kasutus- ja ehitustingimused, transpordivõrgustiku ja
muu taristu üldised asukohad jt valla
arenguks olulised teemad.
Üldplaneering koostatakse kogu
valla territooriumi kohta kuni 15 aasta
perspektiivis. Sidusate võrgustike
(taristud, roheline võrgustik, puhkealad) toimimise tagamiseks vaadeldi üldplaneeringu koostamisel piiriüleseid seoseid valla lähiümbrusega,
eelkõige Tartu linnaga.
Üldplaneeringuga on hõlmatud
kogu Tartu valla haldusterritoorium.
Hetkel jaguneb valla territoorium
kehtiva jaotuse järgi 71 külaks ja 6 alevikuks (Kõrveküla, Lähte, Tabivere,
Vahi, Vasula ja Äksi). Paralleelselt
üldplaneeringu koostamise protsessiga viiakse läbi muudatused asustusüksuste liigi, lahkmejoonte ja nime
määramise osas. Sellest tulenevalt
tuleb üldplaneeringuga tutvumisel tähelepanu pöörata asjaolule, et
kogu ülesehitus ja seletuskirja sõnastus lähtub muutuvast olukorrast –
alevikeks Tartu vallas määratakse

Kõrveküla, Raadi, Tabivere, Äksi ja
Lähte. Vahi küla liidetakse Otslava
küla koosseisu.
Väljakujunenud asustusstruktuur
ja senine keskustevõrk säilib, üldplaneeringuga võimaldatakse nende
edasi arendamist läbi mitmekesise
maakasutuse planeerimise. Arvestades rahvastikuprotsesse ja -prognoose, kavandatakse maakasutust
eelkõige Tartu linna lähialal (Kõrveküla-Raadi-Vahi-Tila piirkond) ning
väiksemates keskustes valla erinevates piirkondades. Kohaliku keskusena
arendatakse edasi Kõrveküla, Lähte ja
Tabivere, perspektiivis ka Raadi piirkonda. Laeva ja Maarja-Magdaleena
jäävad lähikeskusteks.
Uus üldplaneering kavandab võrreldes kehtivate üldplaneeringutega
vähem arendusalasid, kuid samas
võimaldab kõigi seniste keskuste
arendamist ja paindlikumat maakasutust. Osale maa-alast on määratud mitu kasutusotstarvet, nö
segafunktsioon, kuna üldplaneeringu
kui pikaajalise arengudokumendi
koostamisel pole 10–15 aasta perspektiivis võimalik kõiki arenguid ette
prognoosida. Segafunktsioon võimaldab maa-ala paindlikumat kasutust,
lähtudes tulevikus täpsustuvatest
arengusoovidest ja -vajadustest.
Üldplaneeringu koostamisega
paralleelselt viiakse läbi KSH. KSH
selgitab, kirjeldab ja hindab üldplaneeringu elluviimisega kaasnevat olulist keskkonnamõju ja määrab
vajadusel mõjude leevendusmeetmed
ja suunised edaspidiseks, arvestades
üldplaneeringu eesmärke ja käsitletavat territooriumi. KSH tulemused on
planeeringu eelnõu etapis integreeritud üldplaneeringu seletuskirja. KSH
tulemusel selgus, et Tartu valla üldplaneeringu elluviimisega ei kaasne
olulist ebasoodsat keskkonnamõju.
Planeeringulahendusel on üldiselt
positiivne mõju valla arengule, luues
võimalused ruumiliseks arenguks,
pöörates tähelepanu väärtuste säilimisele, kvaliteetse ja inimsõbraliku
elu- ja ettevõtluskeskkonna kujundamisele ning erineva kasutusotstarbega
maa-alade külgnemisel tekkida võivate konfliktide ennetamisele.
Igale üksikule maa-alale kohanduvad maakasutus- ja ehitustingimused
tulenevad üldplaneeringu kaardikihile
kantud info ja seletuskirjas toodud
tingimuste koostoimest. Ehk siis
tervikpildi saamiseks on oluline tutvuda kogu eelnõu materjali (Gis-i kaar-

dikihid, seletuskiri ja KSH aruanne)
sisuga.
Vastavalt PlanS § 82 lõikele 2 on eelnõu avaliku väljapaneku jooksul igal
isikul õigus avaldada üldplaneeringu
ja keskkonnamõju strateegilise hindamise aruande eelnõu kohta arvamust.
Arvamusi eelnõule saab esitada
avaliku väljapaneku jooksul (21.09.–
21.10.2020) Tartu Vallavalitsusele
järgmiste kanalite kaudu:
• tavakirjaga aadressil Haava tn 6,
Kõrveküla alevik (60512 Tartumaa);
• elektronpostiga
tartuvald@tartuvald.ee;
• üldplaneeringu portaali kaudu
( h t t p : // h e n d r i k s o n . e e / m a p s /
Tartu-vald/).
Portaali kaudu esitatud ettepaneku
registreerimiseks ametliku arvamusena tuleb portaalis arvamuse esitamisel jätta oma kontaktandmed. Kontaktandmete olemasolu võimaldab
arvamuse esitajale teatada põhjendatud seisukohad arvamuse kohta ning
avaliku arutelu toimumise aja ja koha.
Vastasel juhul menetletakse portaali
kaudu esitatud arvamust kui ideekorjet.
Üldplaneeringu ja KSH aruande
eelnõu avaliku väljapaneku järgselt
korraldab Tartu Vallavalitsus vastavalt PlanS § 83 eelnõu avaliku väljapaneku tulemuste avalikud arutelud
(45 päeva jooksul pärast avaliku väljapaneku lõppemist). Avalike arutelude
aeg ja koht teatatakse eraldi.
Oleme avatud kõigile ideedele, ettepanekutele ja arvamustele!

TARTU VALD MÜÜB
ENAMPAKKUMISE
TEEL KÄREVERE
KOOLI KINNISTU
Tartu Vallavalitsus võõrandab
enampakkumise korras vallale
kuuluva Kärevere kooli kinnistu,
asukoht Tartu maakond, Tartu
vald, Kämara küla, Köstri, registriosa 2479304, katastritunnus on
38301:003:0114, pindala 5,03 ha,
sihtotstar ve maatulundusmaa
100%, enampakkumise alghind
12 500 eurot.
Täpsem info:
Tartu abivallavanem
Tarmo Raudsepp, tel 5695 8663 või
tarmo.raudsepp@tartuvald.ee
Oksjon lõppeb 12.10.2020.
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Tartu valla kaasav eelarve 2021
Info: Tartu Vallavalitsus
Teksti koostas: Katrin Sisask
Tartu vald on juba kaks korda korraldanud kaasava eelarve ideekonkursi, mis tuleb ka 2021. aastal. Kui
sa tunned, et sinu ettepanek võiks
meie kõigi elu paremaks muuta, siis
esita oma idee kaasavasse eelarvesse
hiljemalt käesoleva aasta 31. oktoobriks.
Kaasav eelarve on võimalus viia
valla eelarve toel ellu kodanikuinitsiatiivina sündinud mõte. See osa
vallaeelarvest koostatakse kodanike
ettepanekute ja hääletuse alusel, et
anda kogukondadele paremad teadmised vallaeelarvest ja selle kujunemisest, parandada kogukondade vahelist koostööd, viia ellu uusi ideid või
leida lahendus olulisele valupunktile
vallas.
Kaasavasse eelarvesse on oodatud
kõigi valla elanike investeeringuideed, mille maksimaalne maksumus
on 20 000 eurot. Kaasava eelarvega
rajatav objekt peab olema avalikuks
kasutamiseks ning projektist ei tohi
tekkida ebamõistlikke kulusid valla
järgnevate aastate eelarvetele. Realiseeritav investeeringuobjekt peab
olema peale valmimist Tartu valla
omandis.
Kaasava eelarve osa suurus 2021.
aasta eelarve koostamisel on 30 000
eurot, seega saab ellu viidud vähemalt
kaks enim hääli saanud projekti. Ideid
saab esitada igaüks elektroonilises
keskkonnas VOLIS (www.volis.ee).
Ideede esitamisel tuleb märkida:
esitaja nimi, kontakttelefon või e-posti aadress, idee nimetus (lühike fraas,
mis iseloomustab idee sisu), idee kirjeldus, sihtrühm, kes saab probleemi lahendamisest või uue võimaluse

elektroonilises
keskkonnas VOLIS

K

31. oktoobriks
2020

avanemisest otsest kasu, muu oluline
info, ideed iseloomustav materjal (eskiis, joonis, foto, muu esitaja hinnangul oluline teave).
Esitatud ettepanekuid hindab vallavalitsuse juurde moodustatav komisjon, kes vaatab, kas ideed on asjakohased ja teostatavad. Komisjon võib
esitajate nõusolekul sarnased ideed
liita, samuti paluda oma ettepanekut
täiendada ning täpsustada. Komisjon
valib välja rahvahääletusele suunatavad ideed.
Hääletada saavad kõik vähemalt
16-aastased vallaelanikud, kelle elukoht rahvastikuregistris on Tartu
vald. Hääletamine toimub 1.–14. detsembril 2020 elektroonilises keskkonnas VOLIS, tuvastades ennast
ID-kaardi või mobiil-IDga. Valla kodulehel www.tartuvald.ee on VOLISe
link, mis suunab hääletama. Hääletada saab ka vallamajas ja teeninduspunktides 1.-4. detsembril 2020.
Igal hääletajal 3 on häält (sama idee
poolt mitu korda hääletada ei saa).
Kaasava eelarve ideid tutvustatakse
Tartu valla kanalites. Hääletusel võit-

ÄLKS!
HÄA HEA
N
NUON
SIOGUK

Esita oma idee

2020. a. kaasava eelarve rahvahääletusel 107 häälega kolmandaks jäänud idee Tila
küla kogukonna park sai teoks 30. mail korraldatud istutustalgutel. Ühiselt istutati
puid ja põõsaid ning valla toega lisandus uus mänguatraktsioon.

nud ideed viiakse ellu 2021. aastal ning
elluviimise korraldab vallavalitsus.
Vaata lisaks www.tartuvald.ee
2020. a. kaasavasse eelarvesse esitati 56 (20 ideed rohkem, kui 2019.
a) ideed, millest komisjon valis välja
17, mis suunati rahvahääletusele.
Selle tulemusel võitis 139 häält kogunud idee rajada Kõrveküla paisjärve
äärde rannapromenaad. Kõrveküla
paisjärve rannapromenaadi soovitud
kujul käesoleval aastal realiseerida
ei õnnestu, kuna promenaadi rajamiseks tuleb üldplaneeringus vähendada ehituskeeluvööndit. Seega jääb see
idee paraku ootama uue üldplaneeringu kehtestamist.
Teiseks jäi 114 häälega idee Tila külla
rajada tellitava fooriga ülekäigurada, mis ühendaks Raadimõisa asumi
Majoraadi pargiga. Foor loodetakse
tööle saada sügisel. Hetkel oodatakse
pakkumusi selle töö teostamiseks
projekteerimis- ja ehitustöövõtuga.
Kaasava eelarve ainus eesmärk ei ole
võidutööde realiseerimine, vaid info
saamine kogukondade vajadustest
ja soovidest. Nii võib juhtuda, et ka
hääletusel võiduta jäänud ideed valla
tegevusplaanidesse lisanduvad. Nii
näiteks valmis kevadel rahvahääletusel 107 kogutud häälega kolmandaks
jäänud idee: rajada Tila külla kogukonna park. Talgukorras istutati puid
ja põõsaid, ning valla toega lisandus
uus mänguatraktsioon. Suvel valmis
ka rahvahääletusel 39 häält kogunud
Koidupargi mänguväljak.
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TARTU VALD VÕTAB TÖÖLE NOORSOOTÖÖTAJA

TARTU VALD MAKSAB
ERAÕIGUSLIKELE
SPORDIKOOLIDELE JA
-KLUBIDELE TOETUST
Ta r t u Va l l a v o l i k o g u v õ t t i s
22.11.2018 vastu määruse nr 34
„Spordiklubidele ja eraõiguslikele
spordikoolidele toetuste andmise
kord“, mille kohaselt tuleb alates
01.01.2019 spordiklubide ja eraõiguslikel spordikoolidel Tartu vallalt
toetuse saamiseks esitada elektroonilises vormis taotlus elektroonilises veebikeskkonnas SPOKU.
Toetuse saamiseks tuleb taotlus
esitada elektroonilises keskkonnas SPOKU hiljemalt 01.10.2020.

Tartu Vallavalitsus võtab tööle noorsootöötaja Laeva
noortekeskuses lapsepuhkusel oleva töötaja asendamiseks
(tähtajalise töölepinguga).
Tööülesanded:
- Laeva noortekeskuse juhatamine;
- noortekeskuse ruumide ja inventari korrashoid;
- noortele suunatud tegevuste planeerimine ja läbiviimine;
- noorte juhendamine ja omaalgatuste toetamine;
- noorteinfo edastamine;
- koostöö arendamine noorteorganisatsioonidega.
Sobid meile tööle, kui Sulle meeldib koos noortega tegutseda ja üritusi korraldada,
omad head meeskonnatööoskust, algatusvõimet ning oled oma käitumise ja väärtushinnangutega noortele eeskujuks. Vajalik on ka B-kategooria juhiluba.
Eeldame, et Sul on valmisolek õhtuseks ning vajadusel ka nädalavahetustel (laagrid, väljasõidud) toimuvaks tööks.
Isikuomadustest eeldame ausust ja avatust, head suhtlemis- ja väljendusoskust,
loovust, algatus- ja koostöövõimet, kohusetundlikkust, kõrget pingetaluvust ning
kohanemisvõimet.
Kasuks tuleb aktiivsus, loomingulisus, võõrkeeleoskus, erialane kõrgharidus või
noorsootöötaja kutse, varasem projektide kirjutamise ja juhendamise kogemus.
Omalt poolt pakume motiveerivat palka, huvitavat ja mitmekülgset tööd, erialaseid täiendkoolitusi ja võimalust eneseteostuseks, toetavat meeskonda.
Konkursil osalemiseks esitada järgmised dokumendid: kirjalik avaldus koos palgasooviga, elulookirjeldus, sh töö- või teenistuskäik, motivatsioonikiri.
Dokumendid palume esitada 28. septembriks Tartu Vallavalitsuse e-posti aadressil tartuvald@tartuvald.ee või tavapostiga Haava tn 6 Kõrveküla alevik, Tartu vald
märgusõnaga „Laeva Noortekeskuse noorsootöötaja“.

KOOL

Tartu valla koolides alustas
õppeaastat 1 277 õpilast
Katrin Sisask
Kui eelmisel õppeaastal avas Tartu vallas oma uksed uhiuus lastead
Ripsik, siis tänavu on koolide kord.
1. septembril alustas Tabivere Põhikooli uues õppehoones õppeaastat
149 õpilast, kellest 15 asusid õppima
1. klassi. Viimaks on üle 5 aasta kestnud plaan kool renoveerida lõpule
jõudnud. Rõõm on suur ka Tabivere
Huvikoolil ja raamatukogul, sest ka
nemad tegutsevad sellest aastast
uues majas. Lisaks sellele on pooleli ehitustööd Kõrveküla Põhikoolis.
Sealne koolipere peab aga veidi veel
kannatlik olema, kuid juba uuel kalendriaastal saavad nemadki alustada tegevust uues majas.
Eriline on alanud 2020./2021. õppeaasta aga kindlasti kõigile koolidele.
Kevadel pingutati palju, et eriolukorras võimalikult edukalt toime tulla.
Täna on koolides kehtestatud uued
reeglid ja kõik annavad endast parima, et viirust eemal hoida.
Igas muus osas käib elu ikka oma
rada. Sarnaselt viimaste aastate tren-

1. september Kõrvekõla Põhikoolis
Foto: Vaido Laane

31. augustil avati pidulikult
Tabivere Põhikool
Fotod: Katrin Sisask

dile on ka sel aastal koolides
kokku õpilasi eelmisest aastast rohkem.
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Tartu valla viies koolis alustas
tänavu õppeaastat 1 277 õpilast, mis
tähendab, et õpilaste arv on eelmise
aasta õpilaste koguarvust 59 võrra
suurem. Esimesse klassi astus sel aastal 133 pisikest koolijütsi, ehk 1 õpilane vähem.

Kõige rohkem õpilasi – 534 (24 õpilast rohkem, kui eelmisel aastal) on
Lähte Ühisgümnaasiumis. Kõrveküla
Põhikoolis on õpilasi 486 (37 rohkem).
Vastvalminud Tabivere Põhikoolis 149
(13 rohkem) õpilast, J. V. Veski nimelises Maarja-Magdaleena Põhikoolis

64 (7 vähem) ja Laeva Põhikoolis 44 (8
vähem) õpilast. Õpilaste arv on kõige
rohkem suurenenud Kõrveküla Põhikoolis.
Tartu valla Kuukiri soovib jõudu ja
jaksu õpetajatele ning edu uutele ja
praegustele õpilastele!

TARTU VALLA KOOLIDE 2020./2021. ÕPPEAASTA
ESIMESED KLASSID
LÄHTE ÜHISGÜMNAASIUM, 1. a klass
Foto: FNA OÜ

1. a klassi nimekiri
Klassijuhataja
Jaana Lukanen
Oliver Tristan Adamson,
Loviise Ainomäe, Helena
Dmitrovski, Loreen Dolgihh,
Sander Dööring, Loore Hoffmann,
Karl-Hendrik Järv, Renar Kanter,
Siim Sander Karu, Kaspar Kask,
Joosep Kommusaar, Miina
Kommusaar, Lisandra Kruusamägi,
Lauraliisa Laurend, Diandra Leima,
Joonas Lenzius, Johannes Leola,
Jenny-Liisika Liivat, Annabel
Lillmaa, Lily Must, Kevin Nagla,
Elerin Nõu, Sisiliis Siim, Nora Sirge,
Maria Grete Somelar, Lauri
Tammel.

LÄHTE ÜHISGÜMNAASIUM, 1. b klass
Foto: FNA OÜ

1. b klassi nimekiri
Klassijuhataja
Helgi Jermolajev
Säde Aren, Tuuli Ehamaa,
Andra Ireen Kallais, Aliise Mariette
Kljutšivski, Kaileen Kreela, Gregori
Küttmann, Kenert Kyutson, Tristjan
Meier, Kaidu Mets, Mairon Muru,
Bruno Mägi, Joanna Miia Mägi,
Tejiri Amanda Okugbeni, Susanne
Org, Heleene Pihor, Erlika Pilv, Otto
Heinrich Ploom, Ottokar
Post-Tiidor, Liisa Rebase, Märt
Rembel, Sandra Simmul, Kristjan
Sinyakov, Mariliis Soikonen, Eliise
Vaher, Siim Sander Vaher, Katrin
Väester, Mirko Õun.
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KÕRVEKÜLA PÕHIKOOL, 1. a klass
Foto: Pildikompanii

1. a klassi nimekiri
Klassijuhataja
Kersti Kont
Lea Alanurm, Adele Aruoja, Konrad
Bruus, Armin Henk, Helisandra
Koort, Aron Kull, Kerstin Liivamägi,
Aron Lilleorg, Heleen Lomp,
Eleanor Mõttus, Otto Nõmmoja,
Greteli Otsa, Meelis Pill, Mirell
Punder, Emeline Põldsepp, Evar
Silm, Naomi Urb, Tiivi Urb.

KÕRVEKÜLA PÕHIKOOL, 1. b klass
Foto: Pildikompanii

1. b klassi nimekiri
Klassijuhataja
Kadi Bruus
Henri Hinno, Keiti Hüsse, Elisabet
Israel, Devon Johanson, Martin
Kilk, Marten Lind, Rasmus Lind,
Eboni Ljamin, Sandro Meitern,
Evelina Mutso, Richard Mänd,
Mia-Liisa Paomets, Oliver Saalits,
Rodion Zubov, Kenneth Tartu,
Vanessa Vagul, Laureta Vares,
Birgit Õis.

KÕRVEKÜLA PÕHIKOOL, 1. C klass
Foto: Pildikompanii

1. c klassi nimekiri
Klassijuhataja
Juta Roosiorg
Darleen Anton, Mirell Kallikorm,
Teele Kelder, Sten Kivisild, Kian
Ain Kont, Johannes Lall, Liisbeth
Lossmann, Rubi Milius, Kristo
Nõmm, Helen Ojaste, Robi Ott,
Robin Paat, Renee Raudtits, Andero
Rudnitski, Laureen Soopalu, Adeele
Tani, Jaan Tani, Hardo Tattar, Rait
Ragnar Veski.
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TABIVERE PÕHIKOOL, 1. klass
Foto: Kadi Kesa

1. klassi nimekiri
Klassijuhataja
Eve Aru
Marta Hüvanen, Liisbeth Andra
Jakovleva, Karl Kristofer Kaldvee,
Nele Kamarik, Nora Kristin Kont,
Annabel Laht, Ottomar Oras,
Lisanne Parveots, Henrico Pastel,
Kaur Morten Punnisson, Kert Raud,
Berit Simmo, Mattias Sootla, Teele
Taling, Kristofer Veedla.

LAEVA PÕHIKOOL, 1. klass
Foto: Katrin Sisask

1. klassi nimekiri
Klassijuhataja
Katre Sisask
Ferdinand Kangur, Emma Loreen
Leevit, Lisette Marie Peterson,
Kermo Pihlapuu.

J. V. VESKI NIMELINE
MAARJA-MAGDALEENA PÕHIKOOL, 1. klass
Foto: Egle Kase

1. klassi nimekiri
Klassijuhataja
Kristi Jaanus
Katre Altmäe, Mai Kallaste, Romet
Kase.
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Marje Koorits: „Laps peab julgema
teha vigu“
Katrin Sisask
Sel aastal õpib J. V. Veski nimelises
Maarja-Magdaleena põhikoolis 64
õpilast. Neist esimesse klassi läks
3. Eelmisel aastal alustas siin kooliteed 5 õpilast 1. klassis ja kevadel
lõpetas põhikooli 9. Sel aastal on
koolis üks liitklass 3. ja 4. klassi õpilastest.
Paar päeva enne 1. septembrit
külastasin Maarja-Magdaleena kooli
ja vestlesin sealse eesti keele ja kirjanduse õpetaja ning logopeedi Marje
Kooritsaga (67).
Marje on pärit põhjarannikult ja
lapsepõlve veetnud maal. Lõuna-Eestisse sattus ta tänu oma põhikooliaegsele matemaatika õpetajale, kes
utsitas teda heade tulemuste tõttu
reaalainetes minema Nõo Keskkooli
matemaatika eriklassi. Nii seadiski
noor neiu 1968. aastal sammud Tartumaale.
Juba siis sai ta tegelikult aru, et on
küll matemaatikas tugev ja oskab seda
hästi aga, et tema süda kuulub teisele
erialale. Nii alustas ta oma matemaatika õpetajate vastuseisust hoolimata
õpinguid Tartu Ülikooli eripedagoogika osakonnas.
Kui Marje ülikooli lõpetas, saadeti
ta suunamisega esimesele töökohale
praegusesse Tartu Emajõe Kooli, mis
sel ajal kandis nime Tartu 2. EIK. Koolis
õppisid siis ja õpivad ka täna nägemispuudega õpilased. „See aeg oli mulle
väga arendav, õppisin näiteks selgeks
pimedate kirja ja veel palju muud,“
meenutab Marje oma esimest töökogemust.
Hiljem on ta töötanud Tartus nägemispuudega laste lasteaias ja lastekodus, Tartu Ülikoolis ning olnud Põlvamaal 1o aastat koolidirektor.
Marje suur soov on alati olnud jääda
paikseks maale. Elu aga on olnud
põnev ja täis väljakutseid, mille ta on
rõõmuga vastu võtnud ja kindlasti ei
kahetse seda.
Soov elada maal sai kindlaks
otsuseks 2006. aastal, mil ta Põlvamaal koolidirektori kohalt lahkus
ja esialgu sattus asendusõpetajana
lühikeseks ajaks tööle Lähte Ühisgümnaasiumisse. Juba järgmisel aas-

Marje Koorits Maarja-Magdaleena kooli sünniaastapäeva tähistava kivi kõrval

tal alustas ta tööd J. V. Veski nimelises
Maarja-Magdaleena põhikoolis ja siia
on ta ka jäänud. Tänaseks on ta selles
koolis eripedagoogi ametit pidanud 13
aastat ja kokku sellel erialal tööd teinud 44 aastat.
Marje ütleb, et õpetaja ameti juures
on tähtis saavutada õpilasega usalduslik suhe ja näidata, et oled õpilase
koostööpartner. Selle saavutamiseks
võiks õpetaja teha ennast huvitavaks
ühise koolivälise tegevusega. Näiteks
võistlused, olümpiaadid ja muidugi ka
kooliüritused, mis seovad õpilast õpetajaga ning aitavad luua usaldusväärset suhet.
Väikese kooli eelis seisneb tema
sõnul selles, et oled oma õpilastega koos
väiksest saadik ja tunned neid väga
hästi. Marje näeb kuidas umbes 4.–5.
klassis toimub muutus, mil lapsed ei julge enam eksida. Vahel tuleb see julgus
9. klassiks tagasi, vahel mitte.
„Sa ei saa õpetada last, kes ei taha
õppida. Selleks, et lapsel tekiks huvi,
peab ta õppima selgeks julguse teha
vigu. See võib kõlada lihtsana, aga
on tegelikult raskem, kui me oskame

arvata. Alles siis, kui suhtume oma vigadesse kui võimalusse areneda, hakkame esitama küsimust: „Miks?“ Ilma
selle küsimuseta ei saa tekkida huvi ja
soovi ise õppida või targemaks saada.
Seega vigade tegemine ei tohi olla häbiasi, kõik teevad vigu ja ilma nendeta
me ei õpi,“ räägib Marje oma kogemusest ja sellest, miks on õpilase ja õpetaja vaheline usaldus nii oluline.
Veel lisab kauaaegne õpetaja, et eesti
keelt saab õppida vaid kirjutamise
teel. Ja on vaja palju lugeda. Täna on
lastel nii palju muid tegevusi, et lugemine tundub igav. Marje jagab kaks
lihtsat nippi puhuks, kui laps ei taha
lugeda. Esimesena soovitab ta lastevanematel lugeda raamatu algus lapsele
ette, nii kaugele, et lapsel tekiks huvi.
Küll ta siis ise lõpuni loeb. Kui see ei
aita, soovitab ta lastevanematel lugeda näiteks 7 lehekülge ja siis lapsel
lasta lugeda 3, ning jutustada, mis on
raamatus siiani juhtunud. See on ka
suurepärane võimalus oma lapsega
rohkem koos aega veeta, sest tänapäeval on elu nii kiire, et suurim väärtus
igas päevas on koos veedetud aeg.
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1. septembril kell 18.00 alustas Lähte Tabivere Huvikool alustas uut õppeÜhisgümnaasiumi aulas uut õppe- aastat vastvalminud ruumides
aastat Tartu Valla Muusikakool

Tabivere Huvikooli õpetajad esitasid õpetaja Tiina Tomingase
poolt
Tabivere Huvikooli
poolt kirjutatud
kirjutatud ühislaulu
ühislaulu „"Tabivere
Huvikooli laul
laul"“

Katri Kade (vokaal) ja Mari Metsoja (kitarr)
esitasid laulu „Piiratud aeg“

Muusikakooli direktor Ele Sonn ütles oma kõnes, et tänavune aasta on tõesti erakordne, sest samal aktusel kohtuvad esimese klassi õpilased ja lõpetajad, kuna kevadel jäi
koroonast tingituna lõpuaktus ära.
Kontserdil esinesid muusikakooli tänased õpilased ja lõpetajad. Kuulda sai klaveri-, kitarri-, flöödi- ja trummipalasid
ning loomulikult ei puudunud ka laul!
1. klassi õpilased said kätte muusikakooli päevikud ja lõpetajad kaua oodatud tunnistused.
Tartu valla Kuukiri soovib tuult tiibadesse lõpetajatele,
jõudu ja jaksu õpetajatele ning edu uutele ja praegustele
õpilastele!

Vennad Madis-Markus ja Johannes Juhan Lokko esitasid uuel
Estonia klaveril ühiselt Beethoveni pala „Marss“

2. septembril kell 18.00 alustas vastvalminud Tabivere Põhikooli saalis oma uut õppeaastat Tabivere Huvikool. Aktusel esinesid huvikooli õpilased ja õpetajad. Tervitati uusi
õpilasi ja tutvuti uhiuute õpperuumidega.
Tartu valla Kuukiri soovib jõudu ja jaksu õpetajatele ning
edu uutele ja praegustele õpilastele!

LASTEAED

Kõrveküla lasteaed Päikeseratas tähistas
7. septembril 50. juubelit
Tekst: Jana Rosenthal
Fotod: Tiina Angerjärv

lasteaiapere tähistas väärikat sünnipäeva vahva sünnipäevatralliga
lasteaia õuealal.

Vallavanem Jarno Laur õnnitles lasteaia töötajaid
ning andis lasteaiaperele üle kingituseks
interaktiivse tahvli

Lapsed said sõita ponidega, hüpata
batuudil, meisterdada omale käevõru
ja sünnipäevamütsi. Sai maalida nii
aiale kui ka kividele. Kõik soovijad said
lasta teha oma le
näomaalingu. Heisati lasteaia lipp ning
lauldi uhiuut Päikeseratta laulu.
Lõunasel koosviibimisel õnnitles
lasteaia töötajaid
vallavanem Jarno
Laur ning andis lasteaiaperele üle kingituseks interaktiivse tahvli.
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Põnev suvi Tartu vallas!
Tekst ja viiteta fotod: Katrin Sisask

29. augustil, muinastulede ööl tähist
800 aasta möödumist Vasula alevik
Vasula 800 oli üritus, kus igaüks sai
ja näha, milline nägi välja üks tõelin
Mõõgavõitlusseltsi viikingilaager, l
valla isetegevuskollektiivid. Õhtu l
teatri show, muinastuli ja peaesineja

Äksi Aiakontserdil esines koos teistega flamenko fusion
duo Kirsi Tilk & Brita Reinmann
25. juulil veedeti romantiline õhtu ühes Äksi aleviku koduaias, nautides temperamentset flamenkomuusikat ja kuumi
salsarütme! Äksi aiakontserdil esinesid muusikud Eestist
ja 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.

Foto: Estrit Aasma
Vallavanem Jarno Laur ja kultuuritöö spetsialist Karita Tilk Autovabaduse Puiesteel .
17. juulil kolis Tartu vald üheks päevaks
Tartusse Autovabaduse Puiesteele. Autovabaduse Puiesteel olid: Jääaja Keskus, EstFlower, Õhina õpituba, Tiia Pärtelpoeg, Tabivere Rahvamaja, Torditoimetus, Mall Türk
ja Lähte laulukoori kanneldajad, Kirsi Tilk ja
Brita Reinmann, Hendrik Vahermets.

1. augustil kutsus Koogi küla kõiki
külaplatsil olid avatud kodukohvik
Koogi küla arendamiseks. Avati kül
tantsuks mängis Meelis Külaots.

Tantsuga lahutas meelt mustlastantsurühm Tseritsa,
pillimänguga rikastas folkduo Ülle Kool & Esta Ruusmann
22. augustil toimunud Elva Elamusfestivalil osales 9 ettevõtet Tartu vallast: Õhina Õpituba, Ekes OÜ, Rabafarm OÜ, Seljamaa talu, Puupagana OÜ, Torditoimetus, Juulamõisa
kohvik, Jääaja keskus ja Vudila Mängumaa. Lisaks 3 seltsi: Maarja-Magdaleena Maarahva Selts, Maarja Jahikoda, Kõrveküla Maanaiste selts „Miina“. Põnevaid tegevusi pakkusid keraamik Priit Allas, cajoni õpetaja Brita Reinmann, Mall Türk väikekandle õpitoaga, Tabivere Noortekeskus SUP-laudadega ja Regina Evert-Tammistu oma vabaõhu
zumbaga. Kultuuri- ja noortelaval astusid üles Mehed Mandrilt, mustlastantsurühm
Tseritsa, folkduo Ülle Kool & Esta Ruusmann ning Tabivere Huvikooli laulu- ja tantsustuudio noored.

25. juulil said Äksi Motorantšos taas kokku ameerika hobiautod.
Foto: Marko Randoja

Fotod: Kristiina Sika

Balti riikide (Eesti, Läti ja Leedu) peaministrid külastasid
pardal. Tegu oli mitteametliku külastusega.

20. – 26. juulini tegutses Äksis Tartu Kalevi Jaht
ritooriumil noorte purjelaager. Laagrit korralda
Optimistide Klassi Liit koos kohaliku Saadjärve Kat
klubiga. Osalesid 13 klubi ja rohkem kui 100 noo
Nädala jooksul toimus hulgaliselt treeninguid
pühapäevani leidsid aset LHV karikasar
võistlused.
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ähistati Vasula Puhkealal
eviku esmamainimisest.
ks sai oma käega katsuda
õeline viiking – kohal oli
ger, lisaks esinesid Tartu
htu lõpetas Zerkala tuleineja Must Hunt

Hando Tamm ja Eike Eplik näituse Meelevaldne kunst avamisel 29. juulil
Galerii No1 alustas Äksis Saadjärve ääres oma hooaega No2 näitusega
VESI. Juuli lõpus rõõmustas galerii kunstisõpru teisegi näitusega –
Meelevaldne kunst, kus nägime skulptori ja installatsioonikunstniku
Eike Epliku ning maalikunstniku ja performaatori Hando Tamme ühisnäitust.

11. juulil tähistati Otslava 5. külapäeva ja
Maarja-Magdaleena Maarahva Seltsi 20.
sünnipäeva. Maarja-Magdaleena rahvamaja juhataja Tiia Pärtelpoeg esitles raamatu
„Maarja-Magdaleena piirkond läbi aegade“
jätkuraamatut.

30. augustil sai alguse Äksi Motocross Cup võistluste sari Äksi Motorantšos. Teine etapp toimus 6. septembril ja kolmas etapp 20. septembril.
Foto: Margus Almers

kõiki endale külla! Koogi
ohvikud, mille tulu läks
ti külakoja uus lava ning
s.

Foto: Katrin Laiapea
7. augustil jõudsid Äksi alevikku Jääaja Keskuse juurde
Rahvusvahelised Väntorelite Suvepäevad. Ürituse raames toimusid vabaõhukontserdid Tartus, Jääaja Keskus e s j a E e s t i M a a nteemuuseumis
Põlvamaal.

stasid 14. augustil Piirissaart. Saarele tuldi ja lahkuti Lodi Jõmmu

Jahtklubi terraldasid Eesti
e Katamaraani0 noorpurjetajat.
nguid ja reedest
kasarja raames

Foto: Krista Käremaa
24. juulil said kõik kuulata Vabaõhuooperit Kõrvekülas. Ilusaid laule ja
lõbusaid lugusid esitasid Rahvusooper Estonia solistid Priit Volmer ja Renè
Soom ning kontsertmeister Siim Selis.

16. augustil toimunud Äksi avatud õued oli
üritus, kus Äksi aleviku elanikud avasid nii
lähemalt kui ka kaugemalt tulnud külalistele
oma koduõued. Igaüks pakkus erinevaid tegevusi. Osa sai võtta akrojoogast, rinnamärgi
töötoast, spordivõistlustest, cajoni töötoast,
jumestuse töötoast, proovida SUP-lauaga
sõitmist ja ratsutada. Üle aleviku erinevates
kohtades võis leida täikasid, garaaži- ja õuemüüke, näha sai keraamika- ja käsitöönäitust
ning avatud oli kunstisõpradele Galerii No1.
Põlvkondi ühendas lõbus teadmisi proovile panev viktoriin „Tean ja ei tunne“. Loomulikult ei puudunud ka kodukohvik –
Segasumma söögituba. Õhtul koguneti Jääaja
Keskuse kohvikusse, kus esinesid Äksi segakoor ja Ruben Rembel.
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Vedu küla Piirissaart avastamas
Katrin Sisask
Vedu küla otsustas sel aastal tavapärase külapäeva asemel teha ühiselt
midagi muud toredat. Nii sai juba
kriisiajal paika pandud plaan minna
üheskoos Piirissaarele.
8. augusti hommikul kell 7.30 väljus buss Vedu küla parklast suunaga
Laaksaare sadamasse. Juba hommik
oli päikseline ja soe, päeva peale muutus see veelgi palavamaks ja ilmaga
reisiseltskonnal tõeliselt vedas.
Piletid osteti praamilt ja ca 45-minutiline sõit reisiparvlaeva Koidula
pardal võis alata.
Praamilt maha tulles koguneti Piirissaare sadamas, kuhu reisiseltskonnale oli vastu tulnud saarevaht
Toomas Lindjärv. Panime päevaplaani
paika, Toomas võttis meie suuremad
kompsud, et need autoga vallamajja
viia, ja hakkasime kogu seltskonnaga
jalutades sammuma.
Piirissaarel külastasime eelmisel

Vedu küla reisiseltskond Piirissaare sadamas, vahetult enne Koidula pardale astumist

sügisel renoveeritud vallamaja, kuhu
vaikselt seatakse sisse raamatukogu ja kogukonna ruume. Astusime
kuuma suveilma leevendamiseks läbi
poest, sooviga saada jäätist, pidasime
maha lõunase pikniku, tegime saarele risti-rästi peale korraliku tiiru ja
peatusime pikemalt Piirissaare majamuuseumis. Seal pakuti meile samovaris keedetud kuuma teed, mida nautisime traditsioonilise vanausuliste
keedetud suhkruga.
Selleks ajaks oli palav ilm ja pikk
jalutuskäik matkajad päris ära väsitanud. Osa seltskonnast läks lähedal

asuvasse Piirissaare randa, teine osa
läks aga uudistama uut vastvalminud
Lõuna randa.
Otse sadamast viib u kilomeetri
pikkune rada, mille ääres mitmeid
puhkekohti istumiseks, grillimiseks
või soovi korral isegi telklaagri püstitamiseks. Üks osa rajast läbib ka madalsood. Raja lõpus ootab Lõuna rand.
Peagi oligi käes aeg minna taas
praamile. Enne lahkumist tegime veel
sadamas Koidula taustal grupipildi, et
mälestus mõnusast matkast ja Piirissaarel läbitud 10 tuhandest sammust
veel kauaks meelde jääks.

Muinastulede öö Saadjärve ääres
Kalev Pärtelpoeg,
Tabivere rahvamaja juhataja
29 . augusti l toi mus Tabivere
Vabaajakeskuse juures laat, huvitegevuse mess ja avaliku arutelu
kohvik. Tabivere noortekeskus korraldas avatud uste päeva, kus kõigil huvilistel oli võimalus tutvuda
noortekeskuse ruumidega ning
sealsete tegevusvõimalustega.
Kuna taaskasutus on moes, viisid
Tabivere noorteaktiivi noored läbi
töötoa, mille käigus said vanadest
purkidest ja topsidest pliiatsitopsid.
Noored lõid kaasa ka ürituse korralduses, müües loteriipileteid, pildistades ja tehes muud vajalikku.
Juhendaja Linda Amjärve käe all
esines kahe lühietendusega Tabivere
Rahvamaja laste- ja noorteteater.
Tabivere Rahvamaja teater E.H.K.,
keda juhendab Esta Sokk, esitas etenduse „Õiekesed“. Laulis Lähte naiskoor ja pilli mängisid dirigent Mall
Türki juhendamisel kandlemängijad.
Toimus ÜKE näidistreening meestele
ja naistele. Päeva lõpetas lõbus etendus „Piip ja Tuut püstijalakomöödias

Esineb Lähte naiskoor
Foto: Tabivere Rahvamaja arhiiv

LOOMAD“.
Õhtul oli hoolimata vihmast meesansambel „Mehed Mandrilt“ kontserdile kogunenud palju kuulajaid.
Üritust jäi lõpetama rahvaliku tantsumuusika duo Kert Krüsban ja Karl
Kobin. Vürtsi lisasid purjetajad,
kes peale päeval peetud Saadjärve
Augustiregatti üle Saadjärve Äksist
kontserdile saabusid. Kogu ürituse
korraldamisele aitasid kaasa Tabivere
muuseum, Tabivere ranna terrass,
Mäeotsa puhketalu, Saadjärve Jahtklubi ja Saadjärve Katamaraaniklubi.
Avaliku arutelu kohvikus oli võimalik kaasa rääkida, milline on tegelik

huvi huviringide, kultuurisündmuste
ja vaba aja sisustamise vastu. Tabivere
Rahvamaja ja noortekeskus korraldasid kultuuri- ja noorsootöö mitmekesisemaks muutmiseks küsitluse,
millele ootame vastama kõiki piirkonna elanikke. Seda saab teha internetileheküljel www.tabivere.ee ja Tabivere
Rahvamaja Facebooki lehel. Järgmine
avaliku arutelu kohvik toimub 24.
oktoobril, kui tähistatakse Eesti rahvamaja päeva „133 aastat kogukonna liitjana“. Samal päeval on võimalik osaleda avatud ringides ja tutvuda rahvamaja ja noortekeskuse tegemistega.
Alustame piljarditurniiriga.
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Laeva kultuurimaja on sügiseks valmis
Katrin Sisask
Koroonakriisi valguses on kultuuritöötajate tegevus olnud häiritud
ja nii mõnigi üritus ära jäänud. Sellest hoolimata ei ole Laeva kultuurimaja juhataja Veronika Täpsi pead
norgu lasknud ja on püüdnud leida
teisi väljundeid. Koos kultuurimaja perenaise Anne Rammiga on
nad korrastanud lillepeenraid, väliala ja siseruume.
Suvi Laeval algas Tartu valla õpilasmaleva avaüritusega, millele järgnes
maleva ühe rühma kahenädalane
majutamine Laeva kultuurimajas.
Malevlastest oli palju abi, sest vihmase
ilma korral, kui põllule ja mujale
välitöödele minna ei saanud, tehti
nipet-näpet ära Laevas. Nii sai lava
samblast puhastatud, seinad üle värvitud ja terrass immutatud. Ka tänavakivid said umbrohust vabaks.
Kõige rohkem jääb silma renoveeritud kaminaruum ja õhinat selle valmidusest on näha nii Veronika silmadest
kui ka olekust. Romantilises vintage stiili meenutavas ruumis on mõnus kohtuda külalistega, kohvi juua
ja jutustada. Mööda ei saa vaadata
ka maja ees korda seatud lillepeen-

Laeva kultuurimaja ees seisavad uhkusega kultuurimaja juhataja
Veronika Täpsi (vasakul) ja kultuurimaja perenaine Anne Ramm

rast, kus tänu Triinu Täpsi abile on
vohamas uus elu.
Laeva kultuurimaja on valmis ja
ootab oma tegemistes kaasa lööma.
Sügise avaüritus toimus 6. septembril
iga-aastase Laeva küla laadatralli näol,
mis on tore perepäev pühendusega
vanavanematele. Toimus laat, erinevad töötoad, laadamängud ja -loos.
Ühiselt söödi Praepoiss OÜ poolt
pakutud suppi ja magusaks suupisteks torti. Päeva juhtis Vlatz Albrant ja
esines ansambel Väliharf. Oktoobris
on tulemas laste ja noorte lauluvõist-

lus „Tartu valla Laulupärlike 2020“ ja
kindlasti veel palju muud põnevat.
Laeva kultuurimajas on uut hooaega alustanud mustlastantsuring,
segaansambel ja kapell Kobedad, kes
ootavad enda ridadesse ka uusi tantsijaid, lauljaid ning pillimehi. Oma
treeningutega jätkab naisrahvatantsurühm Kanarbik ja kohtumistega
Laeva pensionäride Selts.
Septembri alguses alustas ka uus
batuuditreening naistele, kuhu kõik
huvilised on oodatud.
Kohtume Laeva kultuurimajas!

ETTEVÕTLUS

Aed tühja kohta ei salli!
Katrin Sisask
Tabiveres puidust aiamajade ja kuuride tootmisega tegeleva ettevõtte
Baltic Connexions tootmismahud
on aastatega järjest kasvanud. Põhiliselt tegutsetakse rahvusvahelistel
turgudel. 97% toodangust eksporditakse ja peamised sihtriigid asuvad
Kesk-Euroopas – suurimad partnerid saksakeelsetes riikides, kuid
müük areneb kiiresti ka Prantsusmaal ning uute turgudena võib välja
tuua Iisraeli ja USA.
Ettevõtte tegevjuht Janno Pärnsalu
toob välja, et kui 2010. aastal oli ettevõtte aastane käive 2,6 miljonit, siis
selle aasta lõpuks jõutakse tõenäoliselt 11 miljonini.
„Seetõttu ootame oma meeskonnaga

liituma inimesi, kes on valmis panustama ettevõtte edendamisse. Eelistame igal juhul kohalikke töötajaid,
kuna kogemus on näidanud, et nemad
on kõige tõhusamad ja püsivamad,“
sõnab Janno. „Meil on tööl palju perekondi – ei, õigem on öelda suguvõsasid, kus nii vanavanemad, lapsed kui
ka lapselapsed on kõik siia tööle asunud. Ligikaudu 70% meie töötajaist
on kohalikud, kuid käiakse ka kaugemalt, näiteks Tartust või Jõgevalt.
Välistööjõudu Ukrainast või mujalt
me ei kasuta ja see pole meil ka kavas.
Tööjõu voolavus on meie ettevõttes
väga madal. Mõned on ka sellised, kes
on ära käinud, kuid lõpuks ikkagi
tagasi tulnud,“ rõõmustab Janno.
Enamik töötajaid käivad tööl ühes

Oleme vastutustundlik ettevõte, kes arvestab
Baltic Connexions OÜ on stabiilne ja edukas ettevõte Tabiveres, kes annab alates 1995.
oma
igapäevastes tegevustes ümbritseva keskaastast tööd 70-le inimesele. Me toodame aiamaju ja pehme mööbli komponente.
Müüme kõik oma
tooted välisturule.
Baltic Connexions OÜ kuulub
firma
konnaga,
suhtub
lugupidamise
jaInglismaa
hoolivusega
Rowlinson Group Ltd koosseisu.
töötajatesse, klientidesse ning turukeskkonda.
Oleme vastutustundlik ettevõte, kes arvestab oma igapäevastes tegevustes ümbritseva

keskkonnaga, suhtub lugupidamise ja hoolivusega töötajatesse, klientidesse ning
Ootame
oma kollektiivi
turukeskkonda. tublisid ja töökaid

TOOTMISTÖÖLISI
Ootame oma kollektiivi tublisid ja töökaid

TOOTMISTÖÖLISI
Sinu ülesandeks
on hööveldatud puidu järkamine,
paneelide
koostamine ja toodanSinu ülesandeks on hööveldatud puidu järkamine, paneelide koostamine ja toodangu
pakkimine.
Vajadusel õpetameVajadusel
vajalikud oskused kohapeal.
Kui töö seeriatoodete
gu
pakkimine.
õpetame
vajalikke
tootmisel tundub Sulle tüütu ja armastad puhtust ning korda, siis tule meile majahoidjaks.
oskusi kohapeal. Kui töö seeriatoodete tootEeldame, et oled kohusetundlik ning käsitsed seadmeid ja tooteid hoolsalt. Ootame Sinult
misel
tundub
tüütu ja
armastad
vastutustundlikku
ja tegusat Sulle
suhtumist ülesannetesse,
pikaajalist
töösuhet ning puhtust
valmisolekut meeskonnatööks.
ning
korda, siis tule meile majahoidjaks.
Omalt poolt pakume Sulle stabiilset töösuhet koos väärilise töötasuga, tööriideid,

enesetäiendus- ja arenguvõimalust ning toetavaid kolleege.
Eeldame,
et oled kohusetundlik ning käsitsed
seadmeid ja tooteid hoolsalt. Ootame Sinult
vastutustundlikku ja tegusat suhtumist ülesLisainfo +372 5056883, www.bertilo.com
annetesse,
pikaajalist töösuhet ning valmisKandideerimiseks saada oma CV personal@balcon.ee.
olekut
meeskonnatööks.

Omalt poolt pakume Sulle stabiilset töösuhet
koos väärilise töötasuga, tööriideid, enesetäiendus- ja arenguvõimalust ning meeldivaid kolleege.
Lisainfo +372 5056883, www.bertilo.com
Kandideerimiseks saada oma CV
personal@balcon.ee

ETTEVÕTLUS
vahetuses, kuid automatiseeritud
liinidel töötatakse kahes vahetuses.
Töötajatele anti võimalus valida erinevate graafikute vahel ja nad valisid
lahenduse, kus ühel nädalal käiakse
tööl esmaspäevast reedeni 6.00–17.00
ja teisel nädalal esmaspäevast neljapäevani 17.00–22.30. Reede näol on
kahes vahetuses töötajail üks täiendav vaba päev igas teises nädalas.
Uutele töötajatele pakub ettevõte
vajaduse korral kohapealse väljaõppe
võimalust. Kehtestatud on tunnipalk
ja tublidele töötajatele, kes on tööpostil täitnud ettenähtud igakuised töötunnid, makstakse lisaboonust. Ettevõte jagab tasuta kütteklotside näol
ka väikest lisahüve. Firmaüritusi, näiteks jõulupidusid, korraldatakse kogu
perele ja lastele toimub eraldi jõulupidu. „Meie ettevõtte eelisteks on teadlikult töötavad inimesed ja moodsad
seadmed. Usun siiralt, et meil on hea
töökeskkond, me väärtustame oma
töötajaid väga. Nemad ongi meie edu
pant,“ kiidab Janno tublit meeskonda.
Ettevõtte üks eesmärke on arendada pidevalt tootmist ja investeerida
seadmetesse. Suve lõpus pandi tööle
uus automatiseeritud kilpide koostamise liin, mis aitab puitmajade detaile
ladusamalt toota ja vähendab inimeste füüsilist koormust. „Ekslikult arvatakse, et ühe liini automatiseerimine
vähendab töökohti. Tegelikult see nii
ei ole. Tõsi on, et kui muidu panid kilpe kokku kaks inimest, siis uue liiniga
töötab vaid üks inimene, ülejäänud
töö teeb ära masin. Samas toimub
tootmine tänu sellele tunduvalt kiiremini ja seetõttu on vaja rohkem töötajaid komplekteerimisse, pakkimisse
ja mujale. Seega tekitab automaatne
liin töökohti juurde,“ selgitab Janno
uutesse tootmisliinidesse investeerimise vajaduse tagamaid.
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Baltic Connexionsi töötajad askeldamas kilpide kokkupanemise liinil

Samuti on suurenenud töömaht tekitanud vajaduse mahukama laopinna
järele ja nii on algust tehtud ka selle
kavandamisega.
„Planeerime lähiajal soetada roboti
aiamajade pakkimiseks. Väljakutseks
on inimeste ja roboti töötamine ühel
ja samal liinil, et tagada maksimaalne
efektiivsus,“ lisab ettevõtte tegevjuht
tulevikumõtetest rääkides.
Baltic Connexions on rahvusvahelise perefirma Rowlinson Group
Limited üks paljudest tütarettevõtetest. Rowlinsoni ajalugu ulatub tagasi
aastasse 1926. Eestis alustati tegevust
üsna pea pärast iseseisvuse taastamist – 1993. aastal.
Tegevust alustati Nõos, kust juhiti
saematerjali ostu Baltikumi, Venemaa
ja Valgevene saeveskitest, ja see laevatati Rowlinsoni erinevatele tütarettevõtetele Inglismaal. 1995. aastal seati
sammud Tabiverre, kus hakati tootmist
arendama. Alustati aiakuuride ja pehme mööbli komponentide tootmisega.
Baltic Connexions on olnud pidevas arengus. 4–5 aastat tagasi hakati
pakkuma värvitud tooteid, mille populaarsus üha suureneb. Alates 2000.

aastast tegutsetakse kahes tsehhis
– ühes on kontor, ladu, logistika ja
automatiseeritud tootmisliinid, teises valmistatakse keerulisema konstruktsiooniga aiamaju ja uksi-aknaid,
ning seal asub ka värvimisliin.
80% kasutatavast toorainest on
pärit Eestist. Ettevõttel on säästva
metsamajanduse sertifikaat FSC ning
ollakse Eesti metsa- ja puidutööstuse
liidu liige.
„Sel aastal on käive hüppeliselt kasvanud, kuna erakorraliste olude tõttu
on paljud inimesed pühendunud oma
kodude ja aedade korrastamisele. Samasugust arengut näeme ka järgnevatel aastatel ja me ei karda, et meil
töö otsa saab,“ selgitab Janno. „Meie
toodete populaarsus põhineb kokkupanemise lihtsusel. Toodame valmis
kilpe, mida kliendil on kerge ise kokku panna. Keskendume üha rohkem
kojukandele erakliendile üle Euroopa.
Tegeleme selle teenuse arendamise ja
logistikaga. Lisaks oleme arendamas
uut toodet, mille laudis on valmistatud kõrgsurvelaminaadist.“
Baltic Connexionsi toodetega saate
tutvuda veebilehel www.bertilo.com.

TURVALISUS

Politseinike ning jahimeeste poolt heaks kiidetud

maailma parim metsaskäigu retsept
Laeva jahiseltsi esimees Viljar Ilves
Tartu valla piirkonnapolitseinik Kadri Kroonberg
Soojad suveilmad ning ajuti taevast
alla tilkuv uduvihm on nii seened
kui ka marjad korviküpseks teinud
ja nii on igal nädalavahetusel Eestimaa metsad andunud korilasi täis.
Et nopitud saadused ka kenasti
kodudesse, keldrisse ja külmikusse
jõuaks, jagavad Tartumaa piirkonna-
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politseinikud ja Laeva jahiseltsi esimees nõuandeid, millega peaks arvestama igaüks, keda mets korvi täitma
meelitab.
Esmalt paneme südamele kõigile
agaratele marja- ja seenekorjajatele,
et ükskõik kui palju kogemusi teil juba
elu jooksul on metsas käimisega kogunenud, mitte kunagi pole välistatud
see, et ühel päeval ikkagi metsa ära
eksite. Metsasaadusi noppima minnes ei tohiks ükski seeneline või marjuline oma plaanidesse liiga kergekäeliselt suhtuda – palun leidke alati
aega, et lisaks korvile ja noale kaasa
pakkida ka muu tarvilik, mis eksimise
korral teile suureks abiks. Ainult enesekindlusest ei piisa!
Siin on mõned tõestisündinud lood,
millesse sattunuil ei olnud vähimatki
plaani ära eksida, kuid ometi nii juhtus.
Õige tee tagasi koju või oma auto
juurde võib kaotada isegi inimene,
kes igal aastal marja- ja seenehooajal enamuse oma päevadest just
metsas veedab. Näiteks eksis metsa
üks kogenud marjuline, kes oli ühes ja
samas piirkonnas sadu ja sadu kordi
jõhvikaid korjamas käinud, kuid vilumusest hoolimata sihi kaotas ning ära
eksis. Temale olid metsast väljapääsemisel abiks kiiresti häirekeskusele
tehtud telefonikõne ning metsa sisenemise kohast teadlikud lähedased,
kes signaalitades ning paugutitega
lärmi tehes marjulise metsast välja
juhatasid.
Eluks vajalikud ravimid tuleb
endaga kaasa võtta. Ette on tulnud
ka mitmeid väga aegkriitilisi otsinguid. Ühel juhul neist oli metsa läinud
krooniliselt haige inimene, kes vajas
igapäevaseks toimetulekuks retseptiravimeid, mis tookord paraku maha
jäid. Need ressursimahukad otsingud vältasid mitu päeva ning lõppesid
otsingumeeskonna pingutustest hoolimata väga kurvalt. Paraku leiti metsa
läinud ning hätta sattunud krooniliselt haige marjuline surnuna.
Telefonist on vähe kasu, kui see
on tühi. Viimastel nädalatel on otsida
tulnud neidki marjulisi ja seenelisi,
kes oma telefoni küll metsa kaasa
võtavad, kuid selle kas siis tühjaks
lobisevad või sootuks täis laadimata
on jätnud. Seni on läinud õnneks ning
inimene on tunde väldanud otsingu
lõpuks elusalt ja tervelt üles leitud,
kuid otsingumeeskonna pingutustest
võib olla vähe kasu, kui otsijatel puudub teadmine abi vajava inimese asukohast.
Minevikupildid meie mälus ei
pruugi alati aidata. Kord juhtus nii,
et inimene läks üksi metsa aastate-

taguse mälestuse järgi, kuid paraku
mitte sealt, kus ta ise tegelikult soovis ja arvas. Tagajärjeks oli, et soovitud marjakoht jäi leidmata, marjuline hakkas sihitult ringi liikuma ning
eksis kiiresti ära. Saades aru, et ei
oska enam tagasi minna, hakkas telefoni teel oma muret jagama sugulaste
ja tuttavatega, kes loomulikult teda
selles osas aidata ei saanud. Ühel hetkel sai aga mobiili aku tühjaks ning
inimene jäi üksinda keset tundmatut
metsamaastikku. Õnneks üks sugulastest teavitas juhtunust häirekeskust ning hädas olevat hõimlast asuti
otsima juba pimeduse saabumise eel.
Sel korral läks õnneks ning kadunud
proua leiti üles paari tunni jooksul.

MIDA TEHA, ET ISE
ANALOOGSESSE SITUATSIOONI
EI SATUKS?
METSA MINNES PEAVAD ALATI
KAASAS OLEMA JÄRGMISED
ESEMED:
• Laetud akuga mobiiltelefon. Enne
kodust lahkumist valmista esmalt
ette oma mobiiltelefon. Selleks lae
telefoni aku servani täis ja paki see
veekindlalt taskusse. Eksides või
hätta sattudes saad nii kiirelt hädaabinumbril 112 abi kutsuda.
• Piisavalt joogivett ning natuke
näksimist. Metsaskäigul vett tarbides ning väikese lõunasöögi tehes
säilitad paremini oma jõuvarusid.
• Tikud, välgumihkel või süütepulk.
Kui metsast tagasiteed ei leia ning
oled sunnitud kohapeale jääma,
saad sooja saamiseks süüdata lõkke
või otsingumeeskonnale tulega oma
asukohast märku anda. Kui peaks
juhtuma, et tikud või välgumihkel
saavad märjaks, ei ole neist midagi
kasu. Siin tulebki mängu süütepulk see töötab isegi siis, kui on täiesti
läbi ligunenud. Sädemete tekitamiseks saate kasutada nuga või mõnda
muud kaasas olevat metallitükki.
• Taskulamp (taskulambil võiks olla
ka vilkuv funktsioon). Nii nagu lõkkega, saab pimeduse saabudes ka
taskulambiga endast otsijatele märku anda.
• Vajaminevad ravimid. Kui juhtub,
et metsa eksinuna ei saa sa kohe abi
kutsuda ja pead öö metsas veetma,
on elutähtsal kohal sulle väljakirjutatud ravimid, mida oma tervise
säilitamiseks võid vajada.
• Erksavärvilised ilmastikukindlad riided. Kui vähegi võimalik,
pane alati metsa minnes omale selga
ka neoonkollane ohutusvest. Kui sel-

list vesti pole, otsige välja erksavärvilised riided. Metsas hätta sattudes ja abi oodates lihtsustab sinu kiiret leidmist „värvikas väljanägemine“.

JA VEEL:

• Heida hommikul pilk ilmateatele.
Selgita välja, kui päikseline või vihmane ilm sel päeval tuleb. Kui
oodata on üle 25 plusskraadi, lisa
oma matkakotti ka täiendav liiter
vett. Jaheda tuulise ilma puhul lisa
kotti ka üks kampsun.
• Enne marjaretke räägi oma lähedastele, kuhu ja kui kauaks plaanid minna. Nii teavad nemadki,
millal sind tagasi oodata ning millal
on põhjust abi kutsuda.
• Arutage pereringis läbi, mida teha
siis, kui olete metsas ära eksinud.
Asetage ennast mõttes reaalsesse
olukorda. Rääkige läbi, kuidas helistada häirekeskusesse. Mõelge ka
sellise variandi peale, kui telefoni
pole või on aku tühi ning te helistada
ei saa. Kas olete teadlik sellest, et ära
eksinud inimesele tundub kogu
ümbritsev mets ühesugune – kõik
kohad täiesti tundmatud? Olete te
teadlik, et eksinuna võib teile ka
varasemast ajast vägagi tuttav metsalõik täiesti võõrana tunduda? Kuidas
tegutseda, kui läheb pimedaks ning
peate kohapeale jääma?
• Kui võimalik, ära mine üksinda.
Seltskonnas alati lõbusam! Äkilise
terviserikke korral saab kaaslane ka
kiiresti abi kutsuda.
Ja kui siis heast ettevalmistusest
hoolimata juhtubki nii, et eksid metsas ära, kutsu kohe abi – 112! Ära helista sõbrannale, naabrile ega teises
Eesti otsas elavale lapsele, vaid vali
kohe number 112!

• Eksides helista esimesena
häirekeskusele ning järgi
sealt saadud suuniseid.
• Abi kutsumiseks ei pea olema
kõneaega – hädaabinumbril
112 helistamine on tasuta.
• Kui telefon näitab, et levi ei
ole, eemaldage telefonist
SIM kaart. Sellisel juhul
otsib telefon lähimat kõneoperaatorit.
• Kui olete väsinud või ei tunne
ennast hästi, ärge liikuge
pikemalt ringi. Istuge lagedamale alale, siis on ka otsijatel teid kergem leida.
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Eesti esimene autoralli
maailmameistrivõistluste etapp
startis Tartu vallast
Katrin Sisask
Koroonaviiruse tõttu jäid ära väga
paljud spordiüritused, sealhulgas katkesid ka WRC (World Rally
Championship) etapid. Kui tavaolukorras sõidetakse üks etapp maailma eri riikides ca 1 kord kuus, siis
sel aastal sõideti enne 4.–6. septembri Eesti etappi Mehiko ralli
12.–15. märtsil. Nii tekkis maailmameistrivõistlustesse pea pooleaastane paus.
Kuidas täpselt autoralli maailmameistrivõistluste etapp Eestisse jõudis, teab kõige täpsemalt ilmselt endine autorallisõitja Urmo Aava, kes oli
tänavuse ja paljude eelnevate Rally Estonia võistluste peakorraldaja. Kindel
on, et eestlased on kaua WRC etappi
Eestisse soovinud ja pikki aastaid selle nimel tööd teinud.
Rally Estonia on Baltimaade suurim rallivõistlus, mida on korraldatud
aastast 2010 (va 2017). Seega tänavu
sai esimesest võistlusest, mille võitis
Tartu vallast pärit endine autorallisõitja Markko Märtin, 10 aastat.
Ralli on alati toimunud Lõuna-Eesti
kruusateedel, kuid Tartu vallas toimus katse sel aastal esimest korda.
2014–2016 oli Rally Estonia Euroopa
autoralli meistrivõistluste etapp ja
aastal 2019 WRC ametlik promotsiooniralli.
Eelmisel sügisel, kui 2020. aasta
WRC etapid avalikustati, ei osanud
keegi isegi unistada sellest, et tavaliselt juulis toimuv Rally Estonia sellel
aastal septembris toimub ja esma-

Rally Estonial võidu saavutanud Ott Tänak ja Martin Järveoja
jäid SS1 Visit Estonia / Tartu vald katsel kolmandaks

kordselt WRC etapiks saab, sest nimekirjas Eesti etappi ei olnud. Eriti hästi
sobis etapp Eestisse, kuna 2019. aastal
tuli esmakordselt autoralli maailmameistriks eestlane Ott Tänak koos
kaardilugeja Martin Järveojaga.
Tänavune WRC on paljuski eriline ja Eesti autospordi ajaloo mõttes
kindlasti erakordne. Eesti on 33. riik
maailmas, mille pinnal WRC etapp on
toimunud.
4. septembril kell 19.08 toimus peale 6 kuu pikkust pausi 600. WRC ralli
etapp Rally Estonia. Esimene katse nimega „SS1 Visit Estonia / Tartu vald“
toimus, nii nagu nimigi ütleb, Tartu
vallas.
Kolm esimest sõitjat Esapekka Lappi, Sébastien Ogier ja Ott Tänak sõitsid ülimalt sarnased ajad. Lõuna-Eesti
teedel sõidetava ralli etapi kolmanda
katse lõpuks oli Rally Estoniat juhtima
asunud Ott Tänak. Sellest hetkest oli
Tänak esimene kuni võistluse lõpuni
pühapäeval 6. septembril, saavutades
Rally Estonial esikoha.
Eestis saadud võiduga tõusis Ott Tä-

SS1 Visit Estonia / Tartu vald katsel saavutas võidu soomlane Esapekka Lappi

Peale Eesti lisandus WRC kalendrisse esmakordselt Belgia etapp,
mis toimub novembris. Ära jäid
poliitilistel põhjustel Tšiili ja koroonast tingituna Argentiina, Portugali, Keenia, Soome, Uus-Meremaa, Saksamaa, Walesi ja Jaapani
etapid. Sardiinia etapp lükati edasi
ja toimub oktoobris.
nak WRC üldarvestuses viiendalt kohalt kolmandale ja tema võimalused
saada ka sel aastal autoralli maailmameistriks suurenesid tunduvalt.

Tartu vald võitis 45. Eesti omavalitsuste
suvemängude üldkokkuvõttes teise koha
Toomas Rosenberg
Eestimaa südames Paides selgitati
22.–23. augustil sportlikumad omavalitsused.
45. Eesti omavalitsuste suvemängudel osales kokku ligi 2000 võistlejat
54 Eesti omavalitsusest.

Suvemängudel oli kavas 12 spordiala: kergejõustik, meeste ja naiste
võrkpall, orienteerumine, jalgrattakross, kettagolf, mälumäng, petank,
köievedu, tennis, trikitõukeratta
võistlus ja juhtide võistlus. Kokkuvõttes läksid omavalitsustel arvesse

kergejõustiku + 6 parema spordiala
punktid.
Tartu vald osales kergejõustikus,
orienteerumises, meeste (kahe võistkonnaga) ja naiste võrkpallis, köieveos, petankis (kahe võistkonnaga),
jalgrattakrossis, mälumängus ja ket-
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tagolfis, kokku oli võistlemas 85 sportlast.
Alavõidu saavutasime orienteerumises, kus võideti kolm individuaalset kuldmedalit sprindis ja hõbe- ning
pronksmedal segateates. Kuldmedalid võitsid Kristo Heinmann M21,
Andreas Kraas M35 ning Indrek Ümarik M55 võistlusklassis. Segateate
orienteerumise MN45 võistlusklassis
võideti hõbemedal koosseisus Minija
Pääslane, Indrek Ümarik, Priit Pääslane ja Tiiu Kaasik ning MN21 võistlusklassis pronksmedal koosseisus Kadri
Limberg, Andreas Kraas, Kristo Heinmann ja Kaisa Sander. Võistkondlikult
saavutas Tartu vald esikoha 419 punktiga. Napilt jäid meist maha Türi ja
Rae vald, mõlemad kogusid 418 punkti.
Meeste võrkpallis olime võistlemas kahe võistkonnaga. Tartu valla
II võistkond võitis kuldmedali koosseisus Steven Meilus, Siim Tammearu, Alex Saaremaa, Märt Tammearu,
Hergo Hansmann ja Andres Arak. Teine koht jäeti Türi valla ja kolmas Rakvere linna I meeskonnale. Tartu valla I
võistkond saavutas 9. koha.
Suvemängude peaalal kergejõustikus võitsime kokku 18 medalit (11
kuld-, 2 hõbe- ja 5 pronksmedalit).
Võistkondlikult saavutasime teise
koha 1046 punktiga ning jäime alla Rae
vallale ainult 3 punktiga ning edestasime kolmanda koha võitnud Rakvere
linna 2 punktiga. Kuldmedal võideti naiste 4 x 100 meetri teatejooksus
koosseisus Reelika Adojaan, Kätriin
Kivimets, Kristel Luik ja Anna-Liisa
Saks ajaga 50,16 s. Kolme kuldmedali võitmisega oli meie valla edukam
kergejõustiklane Andrus Mutli, võites
meesveteranide II-vanuseklassi 100
(12,22 s) ja 800 meetri jooksu (2.18,79)
ning kaugushüppe (5.59 m). Uku Renek Kronberg võitis noormeeste
A-vanuseklassis kaks kuldmedalit:
400 (52,15 s) ja 1500 meetri jooksu
(4.24,95). Kristjan Rosenberg võitis
meeste 100 m jooksu ajaga 10,74 s ning
oli kolmas kettaheites tulemusega 46 m.
Kaur Kivistik võitis meeste 5000
meetri jooksu ajaga 14.55,26 ning Hans
Christian Hausenberg meeste kaugushüppe tulemusega 7,44 m. AnnaLiisa Saks võitis naiste 100 meetri
jooksu ajaga 12,53 s. Varmo Pärnpuu võitis kuldmedali noormeeste
A-vanuseklassi kuulitõukes tulemusega 14.64 m ning pronksmedali kõrgushüppes tulemusega 1,75 m.
Kristi Rosenberg võitis naisveteranide I-vanuseklassi 1500 meetri jooksus hõbemedali ajaga 5.17,34
ning pronksmedali 400 meetri jook-

Andrus Mutli võitis kolm kuldmedalit kergejõustikus

sus ajaga 1.04,88. Hõbemedali võitis Kristel Luik naiste 800 meetri
jooksus ajaga 2.30,02. Pronksmedalid võitsid Kätriin Kivimets neidude
A-vanuseklassi 100 meetri jooksus
ajaga 12,79 s ja Arthur Haudsaar noormeste A-vanuseklassis ajaga 54,82.
Köieveos võideti hõbemedalid koosseisus Ervin Toots, Sten Karro, Marko Traks, Meelis Peil, Rauno Heinla
ja Lauri Nämi. Esikoha võitsid Rapla
valla ning kolmanda koha Vinni valla
vägilased.
Petankis oli meilt võistlustules kaks
võistkonda. Parema, 6. koha saavutas
Tartu valla I võistkond, jättes 9. kohale Tartu valla II võistkonna. Petankis
võitis esikoha Rae vald Lääne-Nigula
ja Alutaguse valla ees.
Naiste võrkpallis saavutasime 6.
koha, esikoha võitis Kastre valla naiskond Setomaa ja Võru valla naiskonna
ees.
Jalgrattakrossis saavutasime kokkuvõttes 8. koha. Individuaalselt olid
meie paremad 5. kohaga Iivika Lainevee naiste võistlusklassis ja Aimur
Uuk M50+ võistlusklassis. Edukamad
omavalitsused olid jalgrattakrossis
Rae, Väike-Maarja ja Saku vald.
Mälumängus saavutas Tartu valla

võistkond 57 punktiga 10. koha. Esikoha mälumängus võitis Kadrina vald 68
punktiga.
Kettagolfis saavutasime 28 võistkonna hulgas 12. koha. Individuaalselt olid meie võistlejatest edukamad
Anneli Kodasma N40+ vanuseklassis
6. kohaga ning Indrek Kilk 8. kohaga
M40+ vanuseklassis. Kettagolfis olid
võistkondlikult kolm paremat omavalitsust Türi vald, Paide linn ja Saue
vald.
45. Eesti omavalitsuste suvemängude üldkokkuvõttes saavutas Tartu
vald 315 punktiga teise koha. Esikoha
võitis Rae vald 336 ning kolmanda
koha Türi vald 307 punktiga. Suurtest
valdadest (üle 8000 elanikuga) oli samuti parim Rae vald ning teine Tartu
vald. Väikestest valdadest (kuni 8000
elanikuga) oli parim Kiili vald 280
punktiga. Linnadest oli parim Paide
linn 283 punktiga.
Tänan sportlasi ja nende treenereid, kes esindasid edukalt Tartu valda 45. Eesti omavalitsuste suvemängudel.
Järgmise aasta Eesti omavalitsuste
suvemängud toimuvad Rakveres ning
suured Eestimaa talimängud Ida-Virumaal.
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Tartu Valla Spordikooli tegemised
Agu Laas, Tartu Valla Spordikooli direktor

20.–23.07 TOIMUS LÄHTEL TARTU VALLA SPORDIKOOLI SUVELAAGER
Laagrit on korraldatud juba 13 aastat ning selles osales 108 last ning 10
treenerit.
Sellel aastal võtsid laagrist osa ka meie
vibukooli lapsed. Selleks toimetasime
Lähtele vibumatid ning ka kõik teised
osalejad said vibulaskmist harjutada.
Tegevused olid jagatud kolmele
päevale ja igal päeval toimus ka mitu
ühisüritust/võistlusmängu. Lõpuõhtu
(22.07) kujunes eriti teguderohkeks,
sest Palalinnas sai süüdatud lõke ning

Tartu Valla Spordikooli suvelaager Lähtel

toimus ka esimene teatejooks ümber
Palalinna järve.
Võitja võistkonna aeg oli 1.44.48.
Õhtu lõpetas, spordisaalis korraldatud disko.
Laagris käisid oma tegemistest ja

tööst rääkimas Eesti Politsei- ja Piirivalveamet ning Eesti Päästeamet
(Tabivere päästekomando).
Tänud kõikidele lastele ning treeneritele, sest oli üks lahe ja sportlik
suvelaager!

võtjat), kuulitõukes 10. koht tulemusega 9,53 m (21 osavõtjat).
Uku Renek Kronbergs (PU-18)
800 m jooks I koht ajaga 2.02,31
Arthur Haudsaar (PU-18)
800 m jooksus 7. koht isikliku rekordiga 2.12,59 min; 200 m jooksus
16. koht ajaga 24,58 s (osavõtjaid 34).
Karmen Bruus (TU-16)
kõrgushüppes I koht ja isiklik rekord
1,74 m, kolmikhüppes II koht ja isiklik rekord 11,35 m.
Eliise Anijalg (NU-20)
isiklikud rekordid 100 m jooksus
12,45 s ja kolmikhüppes 12,39 m, võites mõlemal alal ka hõbemedalid,
lisaks veel 100 m tõkkejooksus
pronksmeda l ja kaugushüppes
5. koht.
Kätriin Kivimets (TU18)
100 m 6. koht ajaga 12,88 s ja 200 m
jooksus 4. koht ajaga 26,52 s.
Grete Karsna (TU18)
400 m jooksus 15. koht.
Varmo Pärnpuu (P U18)
Kuulitõuge 5 kg – III koht tulemusega
13,83 m.

• Eliise Anijalg – I koht 4 x 100 Eesti
koondis ja aeg 47,38 s; kaugushüppes
4. koht – 12,28 m.
• Uku Renek Kronbergs – III koht
suurepärase tulemusega 1,59,15.
11. JUULI, EESTI TEATEJOOKSUDE
MEISTRIVÕISTLUSED PÄRNUS
N 4 x 400 m – 1. koht. Võistkond: Kätriin Kivimets, Elina Leis, Kristel
Luik, Marielle Kleemeier.
TU 18 Väike Rootsi (100-200-300400) – 8. koht. Võistkond: Iiris Rehme, Kätriin Kivimets, Grete Karsna,
Käroliina Kask.

TARTU VALLA SPORDIKOOLI
ÕPILASTE SUUREPÄRASED TULEMUSED SUVISTELT KERGEJÕUSTIKUVÕISTLUSTELT

•

19. JUUNI, EESTI KARIKAVÕISTLUSED TALLINNAS , KADRIORUS
• Karmen Bruus (U-20 vanuseklass)
II koht kõrgushüppes – 1,73 m.
• Arthur Haudsaar
100 m – 12,28 ; 400 m – 54,26 s.
• Kätriin Kivimets
8. koht 100 m ja 4. koht 200 m jooksus.

•

21.–22. JUULI, EESTI NOORTE MV
RAKVERES
• Kairiin Hermits (TU-14)
kuulus pronksmedali võitnud teatejooksu võistkonda 4 x 100 m, 100 m
jooksus oli ajaga 14,44 s 11.koht (27
osavõtjat), kettaheites oli finaalis
8. koht tulemusega 23,60 m (15 osa-

•

•

•
•
•

28. JUULI, U-16 BALTIKUMI MAAVÕISTLUS OGRES, LÄTIS
Karmen Bruus kõrgushüppe võitja
isikliku rekordi kordamisega 1,74 m ja
kolmikhüppes 11,24 m 4. koht. Eesti
U-16 koondis võitis maavõistluse.

Võidukas Uku Renek Kronbergs Eesti
Noorte Meistrivõistlustel Rakveres

1.–2. AUGUST, BALTI U18 JA U20
VÕISTKONDLIKUD MEISTRIVÕISTLUSED PÄRNUS

16.–17. JUUNI, TARTU MV
• Kätriin Kivimets (U18)
1. koht 100 m, 1. koht 200 m.
• Uku Renek Kronbergs (U18)
1. koht 800 m.
04. JUULI, SPRINDI MITMEVÕISTLUS TARTUS
• Kätriin Kivimets (TU18)
( 60-100-200 ) 1. koht.
AGILITY EESTI MV
• Kätriin Kivimets 1. koht
22. AUGUST, PÄRNU RANNASTAADIONIL püstitasid Eliise Anijalg,
Liisa-Maria Truupõld, Triine Marie Land, Ann Marii Kivikas 4 x 100
meetri teatesprindis uue U20 vanuseklassi Eesti rekordi – 46,80 s.
22.–23. AUGUST, 45. EESTIMAA
OMAVALITSUSTE SUVEMÄNGUD

SPORT
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PAIDES
• Tartu vald II koht
Üksiktulemused:
• Uku Renek Kronbergs (P1500)
I koht ajaga 4.24,95.
• Kätriin Kivimets (T100m)
III koht 12,79 s ja kaugushüppes
8. koht.
• Käroliina Kask (T800m)
5. koht 2,38.
• Kätriin Kivimets (T KAUGUS)
8. koht.
• Käroliina Kask (T KAUGUS) 16. koht
• Varmo Pärnpuu (P kuul) I koht
14,64 m ja kõrgushüpe III koht 1,75 m.
• Uku Renek Kronbergs (P400) m I
koht 52,15
• Arthur Haudsaar (P400) III koht
54,82, 9. koht 100 m jooksus.

Eliise Anijalg koos võiskonnakaaslastega
peale U-20 UUE Eesti rekordi 4 x 100 m jooksu

TARTU VALLA SPORDIKOOLI TREENINGUD 2020./2021. ÕPPEAASTAL
Treener

Treeningkoht

Esmaspäev

Teisipäev

Kolmapäev

Neljapäev

Reede

KERGEJÕUSTIK
Kersti Viru

Lähte Spordihall/
staadion

Ille Kukk

Kõrveküla SH/
staadion

Toomas Klaup

Kõrveküla SH/
staadion

Tabivere PK
Rauno Laumets spordihall/staadion

13.15–14.15 (1–6kl)

13.15–14.15 (1–6kl) 13.15–14.15 (1–6kl)

14.15–16.00 (7–12kl)

14.15–16.00 (7–12kl) 14.15–16.00 (7–12kl)
14.00–15.45
14.00–15.45
12.00–13.00 (1–6kl) 12.00–13.00 (1–6kl) 12.00–13.00 (1–6kl)
(7–12kl)
(7–12kl)
13.00–14.30 (1–6kl)
15.00–16.00
15.00–16.00 (1–6kl)
14.30–16.00
(7–12kl)
(7–12kl)
12.10–12.55 (1–6kl)
14.00–14.45
14.00–14.45
12.10–12.55 (1–6kl) 12.10–12.55 (1–6kl)
(7–12kl)
(7–12kl)
13.05–13.50 (7–12kl)
14.00–16.15

14.00–16.15

VÕRK PALL
Gunnar Kallari

Lähte Spordihall

12.20–13.05

12.05–13.05

12.20–13.05

14.05–15.20

14.05–15.20

15.10–16.10

15.20–16.50
Kersti Vaher

Lähte Spordihall
Tabivere PK
spordihall

15.20–16.20
16.20–18.00

14.00–15.00

16.10–18.00

14.05–15.20
14.10–15.20
15.20–17.00

14.00–15.00
14.30 –15.30

14.30–15.45

KORVPALL
Iivi Kaljuvee

Lähte Spordihall/
staadion

Ats Kukk

Lähte maadlusmaja

12.20–13.10 (1kl)
12.20–13.10 (2kl)
12.20–13.10 (1kl)
12.20–13.10 (1kl) 12.20–13.10 (1–2kl)
13.20–14.10 (3–4kl) 13.20–14.10 (3–4kl) 13.20–14.10 (3-4kl)
14.15–15.45 (4–7kl) 14.15–15.45 (4–7kl) 14.15–15.45 (4–7kl) 14.15–15.45 (4–7kl)
13.20–14.15 (3–7kl)
15.45–17.15 (9–12kl) 15.45–17.15 (9–12kl) 15.45–17.15 (9–12kl) 15.45–17.15 (9–12kl)

JUDO

17.45–19.15

17.45–19.15

K REEK A-JA ROOMA MA ADLUS

Toomas Proovel Lähte maadlusmaja

Ago Vahtra

Lähte suusa- ja
maadlusmaja

17.45–19.15

15.00–17.30

15.00–17.30
15.00–17.30
M U R D M A A S U U S ATA M I N E

15.00–17.30

15.00–17.00 (7–12 14.15–15.30 (1–6kl) 14.15–15.30 (1–6kl)
kl)
15.30–17.30 (7–12kl) 15.30–17.30 (7–12kl)

15.00–16.00 (1–6kl)
16.00–17.30 (7–12kl)

VIBULASKMINE

Kadi Koort

Raadi harjutusväljak

15.00–16.00

15.00–16.00

15.00–16.00

15.00–16.00

16.00–17.15

16.00–17.15

16.00–17.15

16.00–17.15

17.15–19.15

17.15–19.15

17.15–19.15

17.15–19.15

VARIA
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Jooga tervendav mõju vs elustiil
Klarika Varik
MIS ON JOOGA?
Jooga on teadus igapäevasest õigest
elamisviisist. See hõlmab endas kõiki
aspekte – füüsilisi, vaimseid, mentaalseid, vitaalseid.
Sõna jooga tuleneb sanskriti keelsest sõnast „yuj“, mis tähendab „ühinema“. Jooga on peamiselt vaimse tervendamise teadus ning keha, meele
ja hinge üheks üksuseks ühendamise
kunst, mille eesmärk on hingeline rahulolu.
Jooga on tasakaal meie keha, meele ja emotsioonide vahel, mis loob
harmoonia. Selle tasakaalu loomisel
arvestab jooga igaühe individuaalsusega. Jooga teab, et iga inimene on
individuaalne. Siin maailmas ei ole
kahte ühesugust inimest ja seega on
igaühe tee joogas individuaalne ja just
tema eripära arvestav.
Tänapäeval on palju erinevaid joogastiile, mis on kasvanud välja traditsioonilisest Hatha joogast. Hatha
jooga on üle 6000 aasta vana praktika,
mille tervendav mõju on tõestatud läbi
sajandite. Iseenesest ei ole jooga ravi,
ehkki tervendamine on üks ta kõrvaltegevusi. Hatha jooga seisukohast on
haigused inimeste loodud ja kohale
kutsutud, neid on tekitanud keskkond, elustiil ja tasakaalutu loodus.
JOOGA KOMPONENDID
Traditsioonilise Hatha jooga tunni
ülesehitus koosneb soojendusharjutustest, mis on antireumaatilist laadi.
Soojendusele järgnevad tervendavad
asanad ehk asendid energia suunamiseks erinevatesse kehapiirkondadesse
ja organitesse. Siia hulka kuuluvad kehalukud ja mudrad, mida teostatakse
silmade, käte või keha hoiakuga. Lisana kuuluvad siia veel keha ja meelt puhastavad praktikad ehk krijad. Tuntum krijadest on päikesetervitus.
Tähtis osa on pranajaamadel ehk
hingamisel, mis toovad kehasse rohkem eluenergiat. Tavapärane joogas
rakendatav hingamine on pikk ja ühtlane kõhuga hingamine ehk siis sisse
ja välja hingamine on ühepikkused.
Vahel kasutatakse ühe osana tunnis
spetsiaalseid tervendavaid hingamistehnikaid, mis on oma olemuselt kas
soojendavad, energiat liigutavad, lõdvestavad või jahutavad.
Kõige tähtsam osa joogatunnis on

lõdvestusel. Seda ei tohi mingil juhul
vahele jätta. Kui harjutuste ajal keha
puhastub ja terveneb siis lõdvestuse
ajal need energiad settivad ja salvestuvad.
JOOGA MÕJU TERVISELE
Jooga praktiseerimine teeb inimese füüsilise keha tugevaks, painduvaks ja terveks. Praktiseerija teadlikkus oma kehast tõuseb ning tekib
oskus kuulata ja tunnetada oma keha
sõnumeid paremini. Võib-olla hakkad
märkama muutuseid oma toitumise osas, muutes seda tervislikumaks
ja puhtamaks. Sest toit on meie keha
kütus. Vaimsest aspektist lähtuvalt
muudab jooga meid tasakaalukamaks
inimeseks, tekib harmoonia keha ja
meele vahel. Praktiseerides joogat,
märkad varsti endas rahulolu, õnnetunnet, uni muutub rahulikumaks ja
sügavamaks, stressitase on madalam,
energiatase tõuseb ning suhted teiste
inimestega muutuvad järjest paremaks.
KELLELE JOOGA SOBIB?
Jooga sobib igas vanuses inimesele. Jooga on individuaalne praktika,
kus sa jälgid ja austad oma kehapiire
ega tee harjutusi üle valu ega ebamugavustunde. Joogas esineb asendeid,
mis on mõne terviseprobleemi puhul vastunäidustatud ning seda iga
joogaõpetaja oma tunnis ka mainib.
Inimene, kes tuleb jooga tundi saama
head energiat ja enesetunnet, aga ta
tunneb, et keha on veidi väsinud või
valutab kuskilt, siis ei pea tunnis tegelikult midagi kaasa tegema, vaid võib

harjutusi teha läbi ka mõttes, lamades
või istudes joogamatil. Kehtib reegel,
kuhu sa oma mõtte suunad, sinna liigub ka energia ja tervendus.
Jooga toimib mitte ainult tervendava ravivahendina, vaid ka haigusi
ärahoidva kunstina, hoides keha terve ja kindla, meele selge ja puhta ning
emotsioonid tasakaalus, nii et inimene on terve nii seest- kui ka väljastpoolt. Seega, jooga hõlmab nii sisemist
kui ka välimist olemist parema, õnneliku ja pika elu tarvis.
Kasutatud kirjandus:
„Jooga tarkus ja praktika“ BKS Iyengar
Hatha jooga kursuse loengukonspekt,
Anne Rändva

HATHA JA YIN JOOGA TUNNID
TEISIPÄEVITI KELL 19:00-20:15
Raadi lapsehoiu saalis
Osalustasu 10EUR kord, kuukaart (4 korda) 32EUR

Vajalik registreerimine: info@bhaktistudio.ee või
tel +372 5219440
Rohkem infot juhendaja ja jooga kohta kodulehel:
www.bhaktistudio.ee

TEATED / REKLAAMID
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Sihtasutus Eesti Rahvuskultuuri Fond võtab kuni 15. oktoobrini vastu

TAOTLUSI STIPENDIUMIDEKS JA KULTUURIPROJEKTIDE
FINANTSEERIMISEKS 2021. AASTAL.

KOHALIKU
OMAALGATUSE
Kohaliku omaalgatuse
programmi
taotlusi võetakse vastu
TAOTLUSI
oktoobrini kell PROGRAMMI
16.30. Taotlusi saab
esitada kogukonna aren
võetakse
vastu
kuni
1. oktoobrini
Sihtasutus Eesti Rahvuskultuuri Fond toetab:
elukeskkonna ja kogukonnateenuste arendamise
meetmesse.
kell
16.30.
• üksikisikuid stipendiumidega õppe- ja teadustööks ning loominguliseks
ja
võivad esitada avalikes huvides tegutsevad mittetulundusühi
sporditegevuseks;
sihtasutused.
Taotlusi
saab esitada
kogukonna
aren-www.tartu
• organisatsioone toetustega eesti rahvuskultuuri arendamise, säilitamise
Täpsema info ja
taotlusvormid
leiate
kodulehelt
gu
ning
elukeskkonna
ja
kogukonja edasikandmise seisukohalt oluliste projektide algatamiseks ja finantseeTaotlusi ootame aadressile tol@tartumaa.ee. Lisateave: Hei
arendamise
rimiseks.
tol@tartumaa.ee,nateenuste
tel 58862500.
Taotlusemeetmesse.
sisulist koostamist
Taotlusi võivad esitada avalikes huviTartu
Ärinõuandla
MTÜde
konsultant
Kadri
des tegutsevad mittetulundusühinEsimest korda osaleb jagamisel kaks allfondi:
kadri.pau@arinouandla.ee.
Stipendiume ja toetusi jagatakse 137-st allfondist.

Gunnar Toomemetsa fond, algatatud 2019. aastal Gunnar Toomemetsa
poolt eesmärgiga toetada eesti tantsuspordi arengut;
Valter Lengi fond, algatatud 2009. aastal Valter Lengi poolt eesmärgiga toetada eesti üliõpilasspordi ajaloo uurijaid.

Jagamise info, jagamisel osalevate allfondide nimekirja ning E-ANKEEDI
leiate Sihtasutuse Eesti Rahvuskultuuri Fond koduleheküljelt www.erkf.ee

TABIVERE RAHVAMAJAS ALUSTAVAD TEGEVUST:
Tabivere Huvikooli tantsustuudio 1.–3. klassi õpilased. Teisip. 15.30–16.15.
Tabivere Huvikooli tantsustuudio 4.–6. klassi õpilased. Teisip. 16.15– 17.45
JJ Street hip-hop trenn. Kolmapäeviti 16.30–18.30.
Zumba trenn. Kolmapäeviti 19.00–20.00.
Meesansambel Mehed mandrilt Kolmapäeviti 19.00.
ÜKE treening meestele ja naistele. Neljapäeviti 19.00–20.00.
Uusi liikmeid ootavad Tabivere Rahvamaja laste- ja noorteteater ja täiskasvanute harrastusteater.
Helista ja küsi lisa! Info: Kalev Pärtelpoeg, Tabivere Rahvamaja juhataja, telefon: 504 4479, e-post: kalev.partelpoeg@tartuvald.ee

gud ja sihtasutused.

Täpsema info ja taotlusvormid leiate
kodulehelt www.tartumaa.ee. Taotlusi ootame aadressile tol@tartumaa.ee.
Lisateave: Heili Uuk, tol@tartumaa.ee,
tel 5886 2500. Taotluse sisulist koostamist nõustab Tartu Ärinõuandla
MTÜde konsultant Kadri Pau, kadri.
pau@arinouandla.ee.

ÄKSI RAAMATUKOGU
MAJAS:
Käsitööring esmaspäeviti 13.00.
Äksi Segakoor teisipäeviti 18.30.
Jätkub tervisevõimlemine ja huviliste olemasolul saame alustada akrojooga treeningutega. Infot saab Äksi
raamatukogust.

Äksi Segakoor
ootab oma lustlikku seltskonda
uusi liikmeid! Eriti rõõmsad
oleme meeslauljate üle!

Väägvere Pasunakoor
ootab kollektiiviga liituma
uusi pillimängijaid!
Sel suvel sai Väägvere Pasunakoor 181-aastaseks.
Pasunakoor osaleb Tartu valla üritustel ja üle
Eesti erinevatel puhkpillifestivalidel ning
muudel üritustel. Mängime nii tantsuks kui ka
kontserdil. Oodatud on erinevate puhkpillide
mängijaid, lisaks ootame kollektiiviga liituma
löökpillimängijat.
Proovid toimuvad esmaspäeviti Kõrvekülas.

Kontakt: Egle Nõmmoja, tel. 5665 5944
Kesti Perandi, tel. 5857 9340
e-post: vaagvere.pasunakoor@gmail.com

Äksi Segakoor alustab sel hooajal kauni
Saadjärve kaldal 61. hooaega. Esinetakse Äksi
aleviku ja Tartu valla üritustel, paar korda aastas
võetakse ette ka esinemisi ja ühisreise
kaugemale.
Info: Kristi Saksing, tel: 503 2658.

Äksi Segakoor 16. augustil
Äksi avatud õuedel esinemas

TEATED / REKLAAMID
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MÜÜK
Müüa lõhutud küttepuud.
Info tel. 5345 7403 ja 5340 3583.

Käes on aeg kutsuda

KORSTNAPÜHKIJA!

Aastaringselt müüa lõhutud küttepuid
koos veoga. Tel. 514 8309.
Müüa toorest küttepuud. Transport
hinnas. Pikkus ja jämedus vastavalt
soovile. Võimalus transportida kaugeMüüa toorest küttepuud. Transport
Pikkus
2 jaja
male. Lepp/haab/segapuu
36hinnas.
€/m
jämedus vastavalt soovile. Võimalus transportida
2
kask 39 kaugemale.
€/m . Metsakuiva
l halukott
Lepp/haab/segapuu40
36€/rm
ja kask 39 €/rm.
hinnagaMetsakuiva
2 €/kott.
(eesti
k, ing k) tel:
40LInfo
halukotid
2 € kott
5373 3322
(eesti
k, vene
k) 56997196
tel: 5699
Info või
Est, Eng
53733322
või Est,Rus
7196.

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

Kontakt
53 301 841
www.korstnapuhastus.ee

Metsakeskus.ee
SURVEPESU
FEKAALIVEDU

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.

Tel 55 888 11
info@fekto.ee
www.fekto.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.

TOLMET EESTI OÜ

www.kunglaauto.ee
SÕIDU- JA PAKIAUTODE REMONT JA HOOLDUS
REHVIVAHETUS JA MÜÜK
KASUTATUD JA UUTE AUTOVARUOSADE MÜÜK

OLEME AVATUD
E-R 9.00-17.00
L,P suletud
Tel: +372 506 9671
Tel: +372 5691 0949
e-mail: info@kunglaauto.ee
e-mail: varuosad@kunglaauto.ee

Korstnapühkija, oma redel kaasas,
ametliku akti vormistamine.
Info: tel. 5191 6605.

VANAMETALLI
KOKKUOST
Teostame transpordi- ja
lõikamisteenust

E–R 8–17, L 9–14
Turu 39a, Tartu, Eesti
+372 609 9499
+372 5553 0651
www.tolmets.ee

Autopesula E-N 8:30-17:30
Tel. 514 1588

Ohtlike puude langetamine, okste
kärpimine tõstukilt, kändude freesimine, hekkide ja viljapuude pügamine. Soovil okste äravedu.
www.arborprof.ee, tel: 5537 638.
Pottsepatööd Lõuna-Eestis.
Tel: 555 43730.

Ostame kasvavat metsa, põllumaad
ja metsakinnistuid hinnaga
kuni 10 000 eurot/ha.
Kinnistud võivad olla tehtud raietega
või asetseda piiranguvööndis.
Tel: 56 111 900

Treitööd
Tel. 520 4569
Tel. 749 4231

Otsime

REMONDILUKKSEPPA
kaubikute ja sõiduautode
remonttöödeks. Soovituslik
erialane haridus ja vajalik
eelnev töökogemus.
Asume Lähtel.
Kungla Auto OÜ
tel. 506 9671

R

9:00-18:00

E-R 8:00-17:00

ÕNNESOOVID / MÄLESTAME
TEATED
/ KUHU
/ REKLAAMID
MINNA

27

Palju õnne pisipõnni
sünni puhul!
MIKO SEPP
ROSANN TRUUS
SANNA MELISSA SÖÖT
ERIK KRIISK
KERON OTSMAA
MIHKEL HIRSCH
MARTA HIRSCH
MAIA DJATŠKOVA
ELLA LEONORA PLOOM
KENNETH ANDRE
LOORE EGLIT
CAMILLA SEMENOVA
SOFIA PRUAL
VESSE PEREND
TONY TÖLPT
KARL TALBONEN
ARON NIKITIN
LILY VOLK
REVON PAAP
EMMI MATSON
KASPAR OJALA
MIRKO JÄRVE
ELISSA ORDNING
LISANDRA-LIIS AUTOR
OSKAR KELK
RAVO KÄIS
ASTON PAABOR

24.04.20
19.05.20
10.06.20
29.06.20
08.07.20
10.07.20
10.07.20
13.07.20
16.07.20
16.07.20
17.07.20
22.07.20
23.07.20
23.07.20
25.07.20
25.07.20
25.07.20
27.07.20
27.07.20
28.07.20
03.08.20
04.08.20
05.08.20
07.08.20
09.08.20
17.08.20
19.08.20

19. august

Lehte Liblik 90!

Kallist ema, vanaema ja
vanavanaema
õnnitlevad tütred peredega

Andres, Anne, Heli,
Jaan!
Leib ja lilled olgu te laual,
õnn ja soojus olgu te toas,
tervis ja üksmeel olgu te peres,
rahu ja rõõm te südames!

Palju, palju õnne!
Maarja-Magdaleena Maarahva Selts

Meie hulgast
lahkunud
KALEV LAPPARD
05.02.63–01.07.20
LIIDIA LEŠTŠINSKAJA
25.12.30–07.07.20
MARET GAVRILKOVA
25.03.50–07.07.20
ANDRES JÄRVETAR
22.02.67–10.07.20
SALME TOMERA
14.02.33–18.07.20
TIIU MAUER
18.09.40–20.07.20
HANDO MUTSO
26.10.69–02.08.20
MAIE PÄRLI
08.01.49–04.08.20
KARL KONTS
08.01.53–07.08.20
ALEKSANDR SERGEJEV
23.11.62–08.08.20
TAMARA LAISK
05.03.33–16.08.20
LONNI JUUR
09.11.30–24.08.20
JAAN KIVI
27.04.44–01.09.20

Avaldame kaastunnet
LEHO PÄRNAPUU
lähedastele
Nõela küla 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. PALUN PANNA TÄHELE, et
olenevalt olukorrast seoses COVID-19 viirusega VÕIVAD ÜRITUSED ÄRA JÄÄDA.

SEPTEMBER 2020 – OKTOOBER 2020
Kuni
2. okt.
25. sept.
10.00
25. sept.
19.00
26. sept.
11.00
1. okt.
15.00

Lähte ühisraamatukogus näitus MINIATUURNE RALLI. Tutvuda
saab ca 50 erakogus oleva 1:43 ralliautomudeliga.
Film LILI IMELINE REIS Maarja-Magdaleena rahvamajas.
Pilet 4 € / 3 €.
Film ALICE Maarja-Magdaleena rahvamajas. Pilet 5 € / 4 €.

3. okt.
9.00–16.30
3. okt.
13.00
4. okt.

KALAPÜÜGIVÕISTLUS SAADJÄRVE HAUG 2020 Saadjärve
Jahtklubis Tabivere rannas. Info: Mart Toots, tel: 5669 7615.
Tartu valla laste ja noorte lauluvõistlus TARTU VALLA LAULUPÄRLIKE 2020 Laeva kultuurimajas.
Lätist Elistvere loomaparki saabunud HUNDIPOISI RISTSED
Elistvere loomapargis. Tutvustame kõigile huvilistele uut asukat
ja kuulutame välja nimekonkursi võitja.

15. okt.
11.00

KOHTUMISHOMMIK KURSI KIRIKUÕPETAJA ESA LUUKALAGA
Laeva Raamatukogus.

23. okt.
11.00
23. okt.24. okt
24. okt

KOHTUMINE 20. AUGUSTI KLUBI LIIKME
ANTS VEETÕUSMEGA Laeva Raamatukogus.
TARTUMAA LOOMETALGUD Koos loome homse Tartumaa!
Täpsem info: https://vunkimano.ee
EESTIMAA RAHVAMAJA PÄEV. Saab vaadata sotsiaalmeedias
otseülekandeid rahvamajades toimuvast, veebi vahendusel toimub ümarlaud jpm.

24. okt
15.00

Pühajärve koduteater ja Rukki Narrid esitlevad Erlen Kollomi
näidend OSKAR Laeva kultuurimajas. Pilet 5 €.

MINILAAT Maarja-Magdaleenas.
EAKATE PÄEV LAEVA KULTUURIMAJAS. Laeva pensionäride
Selts ja Laeva Kultuurimaja kutsuvad Eakate päevale.

LÄHTE

MAARJA-MAGDALEENA

TABIVERE

LAEVA

ELISTVERE

Hea tööotsija!*

Oled teretulnud TASUTA praktilisel

KOOLITUSEL

„Samm tööellu muutuval tööturul“

*Kui oled tööturult eemal olnud 5 kuud või kauem ja hetkel ei õpi
*või oled vanuses 50+ ja hetkel ei tööta/õpi
Meil saad teada rohkem enda võimaluste ja tööturu kohta ning selgust teha häid valikuid.
Koolituse (kokku 130 tundi) osad on:

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

Võimalus on minna erialasele kursusele ja saada tasuta karjääri-, psühholoogilist ja võlanõustamist ning
osaleda tööpraktikal. Transpordikulud kompenseeritakse, koolitusel on tasuta toitlustamine ja vajadusel
lapsehoid.

INFOTUND koolituse kohta 02.10.2020 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.

