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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 1. märtsini.
 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!

Trükk:

AS Ecoprint, Tiraaž: 5200

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 Vallavalitsus teenindab kodanikke
e-kanalite ja telefoni teel

Seoses koroonaviiruse levikuga Eestis palub Tartu
Vallavalitsus kodanikel vallavalitsusega suhtlemiseks
kasutada e-kanaleid või telefoni. Kõik avaldused ja kirjad
on võimalik jätta nii vallamaja kui ka teeninduspunktide juures asuvatesse postkastidesse. Kõigi vallavalitsuse
töötajatega on võimalik kohtuda läbi e-kanalite, mille
osas jagavad täpsemaid juhiseid töötajad ise.
Igaühe panus viiruse leviku tõkestamiseks on oluline!
Hoiame distantsi, kanname maski ja peseme käsi!
Haigusnähtude puhul püsime kodus.
Laeme alla HOIA mobiilirakenduse.
Olgem terved!
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28.01.2021 vallavolikogu istungil vastu
võetud otsused ja määrused
Kadri Linamägi, dokumendihalduse spetsialist
MÄÄRUSED
Määrus nr 1 – Kalmistute kasutamise eeskiri
K a l m istu k a sut a m ise eesk i r i
reguleerib Tartu valla haldusterritooriumil asuvate valla omandis olevate
kalmistute (Äksi kalmistu, Laeva kalmistu, Maarja-Magdaleena kalmistu,
Piirissaare Piiri küla kalmistu, Piirissaare Saare küla kalmistu, Piirissaare
luteriusu kalmistu) haldamist, kasutusse andmist ning kasutamise tingimusi ja korda.
Määrus nr 2 – Tartu Vallavolikogu
22.03.2018 määruse nr 9 „Tartu
valla jäätmehoolduseeskiri“ muutmine
Määrusega tehti Tartu Vallavolikogu 22.03.2018 määruses nr 9 „Tartu
valla jäätmehoolduseeskiri“ hulgaliselt muudatusi.
OTSUSED
Otsus nr 1 – Maa munitsipaalomandisse taotlemine
Maa-amet on esitanud nimekirjad
maadest, mille osas jätkatakse või
algatatakse riigi omandisse jätmise
menetlust ning mille osas tehakse
ettepanek anda maa Tartu valla
mu n it s ip a a lom a nd i s s e . O s adel
katastriüksustest paikneb või on
planeeritud avalikult kasutatav tee.
Kuivõrd teealune ja teenindamiseks
vajalik maa ei hõlma kogu moodustatud maaüksust, on otstarbekas taotleda kõnealust maad Tartu valla munitsipaalomandisse osaliselt.
Otsustati taotleda Tartu valla
munitsipaalomandisse Tartu valla
territooriumil olevad maaüksused:
1. Väänikvere külas asuv maaüksus;
2. Kämara külas asuv maaüksus;
3. Tila külas asuv maaüksus.
Otsus nr 2 – Maa munitsipaalomandisse taotlemine
Maa-amet on teinud Tartu vallale
ettepaneku taotleda munitsipaalomandisse reformimata maad, mille
suhtes ei algatata riigi omandisse jätmise menetlust. Tegemist on valdavalt üldkasutatava maa juhtotstarbega maaüksustega või maaüksustega,

millel paikneb tee või mis on vajalikud
juurdepääsude tagamiseks. Kokku oli
selliseid maaüksuseid 177.
Otsus nr 3 – Loa andmine halduslepingu sõlmimiseks
MTÜ Tartumaa Ühistranspordikeskus on ette valmistanud Euroopa
Sotsiaalfondi meetme „Tööturul osalemist toetavad hoolekandeteenused“
tegevuse „Eakatele, erivajadustega ja
toimetulekuraskustega inimestele
ning nende pereliikmetele tööle saamist toetavad hoolekandeteenused“
projekti „Sotsiaaltransporditeenuse
korraldusmudelite testimine“ raames
sotsiaaltransporditeenuse osutamise.
Nimetatud teenuse osutamiseks Tartu valla elanikele sõlmitakse mittetulundusühinguga haldusleping,
mille kohaselt ühing hakkab osutama
sotsiaalhoolekande seaduse § 38 lg 1
alusel kohaliku omavalitsuse pädevuses olevat sotsiaalteenust.
Otsustati liituda MTÜ Tartumaa
Ühistranspordikeskuse korraldatava sotsiaaltransporditeenusega ja
lubada Tartu Vallavalitsusel sõlmida
MTÜ Tartumaa Ühistranspordikeskusega sotsiaaltranspordi veoteenuse
haldusleping.
Otsus nr 4 – Omafinantseeringu
tagamine
Keskkonnaministri 31.01.2020
määruse nr 10 „Keskkonnaprogrammist toetuse andmise kord ja tingimused“ alusel on käesoleval ajal avatud
Keskkonnainvesteeringute Keskuse
(KIK) keskkonnaprogrammi veemajanduse programmi taotlusvoor.
Veemajanduse programmi eesmärk
on säilitada ja saavutada veekogude
ja põhjavee hea seisund ning tagada
nõuetele vastav joogivesi. Nähtuvalt
nimetatud määruse §-st 31 lg 3 toetab
veemajanduse programmi reoveekäitluse ja joogiveevarustuse alamprogramm reoveekäitluse ja joogiveevarustuse valdkonnas olemasolevate
vee- ja kanalisatsioonisüsteemide vastavusse viimist kehtivate nõuetega ja
reoveekogumisalade piires joogiveeja kanalisatsioonisüsteemide väljaarendamist. AS Emajõe Veevärk

kavatseb KIK-i veemajanduse programmi taotlusvooru esitada projekti
„Maarja-Magdaleena vee- ja kanalisatsioonirajatiste rekonstrueerimine“.
Otsustati tagada Maarja-Magdaleena vee- ja kanalisatsioonirajatiste rekonstrueerimise projekti omaosaluse rahastamine summas kuni
636 346 eurot, sh kuni 318 173 eurot
2022. aastal ja kuni 318 173 eurot 2023.
aastal, tingimusel et projekti omaosaluse eest emiteeritakse Tartu vallale
aktsiaid AS Emajõe Veevärk aktsionäride lepingus näidatud tingimustel.
Otsus nr 5 – Loa andmine hoonestusõiguse seadmiseks
Otsustati lubada Tartu Vallavalitsusel seada Tartu vallas Laeva külas asuvale valla munitsipaalomandis olevale Puhasti kinnistule,
registriosa nr 2696604, katastritunnus 38301:002:0142, sihtotstarve 100% jäätmehoidla maa, pindala
10763 m², tasuta hoonestusõigus
AS Emajõe Veevärk kasuks kuni
31.12.2032 ja lubada Tartu Vallavalitsusel seada Tartu vallas Laeva
külas asuvale valla munitsipaalomandis olevale Pumpla kinnistule, registriosa nr 2696704, katastritunnus 38301:002:0046, sihtotstarve
100% tootmismaa, pindala 4356 m²,
tasuta hoonestusõigus AS Emajõe
Veevärk kasuks kuni 31.12.2032.
Otsus nr 6 – Tartu valla 2021. aasta
eelarve I lugemise lõpetamine
Otsustati lugeda Tartu valla 2021.
aasta eelarve I lugemine toimunuks
ja ettepanekuid Tartu valla 2021. aasta eelarve projekti kohta saavad esitada kõik vallavolikogu liikmed kuni
7. veebruarini 2021 valla kantseleisse
või e-posti aadressile tartuvald@tartuvald.ee.
Järgmine volikogu istung toimub
25.02.2021.

Volikogu istungit saab järele vaadata
VOLISes.
Volikogu istungite materjalid on
avalikult kättesaadavad veebis:
tartuvald.ee/et/volikogu-istungite
-materjalid
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Hajaasustuse programmi 2021. aasta taotlusvoor
on avatud
Endla Suvi, Tartu valla referent (vallasekretäri abi), andmekaitseametnik
Ha jaasustuse programmi 2021.
aasta taotlusvoor avanes 1. veebruaril. Taotlusi saab esitada kuni
1. aprillini. Programmi eesmärk on
tagada hõreda asustusega maapiirkondades elavatele peredele head
elutingimused ning aidata seeläbi
kaasa inimeste püsimisele maal.
Hajaasustuse programmi Tartu
valla kontaktisik on Endla Suvi. Taotlusi saab esitada elektrooniliselt aadressil endla.suvi@tartuvald.ee või
paberkandjal tuua Tartu Vallavalitsuse
Tabivere teeninduspunkti (Tabivere
alevik, Tuuliku tn 11). Infot saab telefonil 5254 948 või 776 6941. Endla Suvi
vastuvõtuajad Tabiveres on kolmapäeval ja neljapäeval 8.00–16.30 ja reedel
8.00–12.00.
Hajaasustuse programmist toetatavate valdkondade prioriteetsus Tartu
vallas on:
1) veesüsteemid;
2) kanalisatsioonisüsteemid;
3) juurdepääsuteed;
4) autonoomsed elektrisüsteemid.

Toetuse andmisel on Tartu valla
eelistatud sihtrühmaks raske ja sügava puudega isikute majapidamised.
Toetatakse järgnevat:
• majapidamises joogivee
		 kättesaadavuse tagamine;
• elamu heitvee nõuetekohase 		
		 kanaliseerimist tagava süsteemi
		 rajamine;
• aastaringselt ligipääsetava juurde		 pääsutee rajamine;
• leibkonna vajadustele vastava
		 autonoomse elektrisüsteemi raja		 mine (tingimusel, et majapidamine
		 ei ole liitunud elektrivõrguga).
Nõuetele vastavaid taotlusi hindab vallavalitsuse poolt moodustatud
komisjon.
Nõuetele vastavaks tunnistatud
taotlusi hinnatakse hindamisjuhendi
alusel, võttes arvesse järgmisi kriteeriumeid:
• investeeringu vajalikkus ning
		 tegevuste ja kulude põhjendatus;
• kuni 18-aastaste (k.a) majapidami		 ses elavate isikute arv ning kohaliku

		
		
		
•
		
•
		
		
		
		

omavalitsuse poolt eelistatud sihtrühmadesse kuuluvate majapidamises elavate isikute arv;
taotletava toetuse suurus
kasusaaja kohta;
leibkonna jaoks laheneva kitsaskoha olulisus (lähtudes muuhulgas
kohaliku omavalitsuse poolt
seatud programist toetatavate
valdkondade prioriteetsusest).

Vallavalitsus soovitab enne hinnapakkumiste küsimist ja taotluse
esitamist võtta ühendust Tartu valla
ehitusspetsialistiga, et teha kindlaks,
kas soovitud vee- või kanalisatsioonisüsteemi on võimalik kinnistule rajada.
Taotluse vorm koos lisadega on leitav Tartu valla veebilehelt. Dokumentide juurde on ehitusspetsialisti poolt
koostatud lisad 1 ja 2, milles on ära
toodud nõuded ehituse alustamiseks
ja lõpetamiseks (ehitusspetsialistid:
Ergo Nõmme 5267983 ja Andry Oras
53752976).
Rohkem infot kõige vajaliku kohta
leiab riigi tugiteenuste keskuse leheküljelt.

Hea vallarahvas, räägi kaasa, milline
bussipeatus vajab valgustamist!
Tartu Vallavalitsus
Tartu valla 2021. aasta kaasava eelarve hääletuse võitis 209 häälega ettepanek valgustada bussipeatuseid
Tartu vallas. Ühe bussipeatuse valgustamine autonoomse LED-valgustiga, millele elektri annab päikesepaneel, maksab umbes 1000 eurot.
Kaasava eelarve raames saame seega valgustada 20 bussipeatust.
Bussipeatuseid on Tartu vallas ligi
300. Selleks, et välja valida need 20
peatust, mis vajavad esmajoones valgustamist, korraldame jätkuhääletuse. Jätkuhääletus on elektrooniline
ning toimub Tartu valla infosüsteemis SPOKU. Igal osaleval Tartu valla
elanikul on 4 häält oma eelistuse väljendamiseks. Hääletamine toimub
1. märtsini, täpse lingi SPOKU hääletusele leiate Tartu valla kodulehelt.

Kõik valgustatud ja valgustamata bussipeatused on SPOKUs kantud
ühtsele kaardile, millelt on kõigil Tartu valla elanikel võimalik välja valida
oma eelistusena 4 seni valgustamata
bussipeatust, millele anda oma hääl.
2021. aastal valgustatakse 20 bussi-

peatust, millest pooled määrab rahvahääletus ja pooled kasutusstatistika.
Käsitleme algavat ettevõtmist pilootprojektina, mille õnnestumisel saab
sama tehnoloogiat kasutades aja jooksul valgustada ka ülejäänud pimedad
bussipeatused.
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Kalmistud said uue eeskirja
Kadi Kukk, Tartu valla keskkonnaspetsialist
T a r t u Va l l a v o l i k o g u v õ t t i s
28.01.2021 toimununud istungil
vastu määruse „Kalmistute kasutamise eeskiri“.
Vastavalt kalmistuseadusele kehtestab kohaliku omavalituse volikogu kohaliku omavalituse hallatavate
kalmistute eeskirja. Kehtiv kalmistu
kasutamise eeskiri oli olemas endisel
Laeva vallal (aastast 2003) ja endisel
Tabivere vallal (aastast 2016). Endisel
Tartu vallal ja endisel Piirisaare vallal
kehtivat eeskirja ei olnud.
Tartu valla territooriumil on mitmeid kalmistuid, eeskirjaga reguleeritakse Tartu valla omandis olevate ja
kasutatavate kalmistute haldamist,
kasutusse andmist ning kasutamise
tingimusi ja korda. Selliseid kalmistuid on meil kuus – Äksi kalmistu,
Laeva kalmistu, Maarja-Magdaleena

kalmistu, Piirissaare Piiri küla kalmistu, Piirissaare Saare küla kalmistu, Piirissaare luteriusu kalmistu.
Kõik eelpoolnimetatud kalmistud on
ühtlasi ajaloomälestised.
Eeskiri on vajalik, et sõnastada kalmistute heakorranõuded ning kehtestada ühtemoodi reeglid hauaplatside
väljastamiseks ja kasutamiseks ning
panna paika, kuidas toimub hauaplatsi
hooldamata hauaplatsiks tunnistamine. Uus on eelkõige see, et nüüd
sõlmitakse hauaplatsi kasutamiseks
kirjalik leping. Eeskiri on koostatud
koostöös kalmistuvahtidega. Eeskirja koostamise eelselt on kaardistatud
kalmistute hauaplatsid ning andmeid
on hakatud sisestama kalmisturegistrisse KALRE. Just seetõttu, et register
oleks kasutatav ja andmed täpsed,
hakatakse edaspidi sõlmima haua-

platsi kasutamiseks lepinguid – nii
tekib meil andmekogu, kus on olemas
lisaks maetute andmetele ka andmed
platside kasutajate kohta. Lõppeesmärk on, et meil on registris andmed
kõigi maetute ja hauaplatside kasutajate kohta.
Kindlasti tekib kohe küsimus, et
kui mul on hauaplats, aga lepingut
pole, siis mida peaksin tegema? Uute
hauaplatside väljastamisel sõlmib kalmistuvaht hauaplatsi kasutamiseks
kohe ka lepingu. Vanade hauaplatside
puhul toimub lepingute sõlmimine
pigem kalmistuvahtide jooksva töö
käigus (nt siis, kui platsile toimub uus
matmine). Juba olemasolevate platside kasutusõiguse väljaselgitamine
võib olla keeruline, kuid see on vajalik, et vältida hiljem tekkida võivaid
arusaamatusi.

Jäätmehoolduseeskirja muudatused
Kadi Kukk, Tartu valla keskkonnaspetsialist
T a r t u Va l l a v o l i k o g u v õ t t i s
28.01.2021 toimununud istungil
vastu määruse, millega muudetakse
seni kehtinud „Tartu valla jäätmehoolduseeskirja“. Muudatused saab
laias laastus jagada kaheks – esimene neist on seotud ühtse jäätmeveopiirkonna tekkimisega aastal 2022
ja teine korraldatud jäätmeveoga
hõlmatud jäätmeliikide suurenemise ja sellega seotud tingimustega.
Muudatuste tegemine oli vajalik
mitmel põhjusel. Järjest olulisemaks
muutub jäätmete liigiti kogumine
ning järjest karmistuvad nõuded,
mida tuleb täita. Lisaks lõpeb selle
aasta septembris endist Tabivere valda hõlmavas osas korraldatud jäätmeveo hankeperiood, uue hanke tegemisel tuleb arvestada uute nõuetega. Ühe
põhjusena saab kindlasti välja tuua ka
järjest suurenevat huvi jäätmete liigiti
kogumise võimaluste vastu.
Stockholmi Keskkonnaistituudi
Tallinna Keskuse poolt on 2020. aastal
koostatud uuring „Segaolmejäätmete,
eraldi kogutud paberi- ja pakendijäätmete ning elektroonikaromu koostise ja koguse uuring“. Selle uuringu
kohaselt leidub segaolmejäätmetes

(massiprotsentides) 32% biojäätmeid
(köögijäätmed, aiajäätmed) ja 32% pakendijäätmeid, väga palju leidub olmejäätmetes ka paberit ja pappi. Seega
sisaldab meie tavapärane olmejäätmete prügikast väga palju sellist kraami,
millega saaks veel midagi kasulikku
ette võtta, nt toota komposti või uut
paberit.
Et saavutada aastaks 2025 vähemalt
55% majapidamises tekkinud jäätmete
ringlussevõtt, on vajalik tagada elanikele võimalikult mugavad jäätmete
liigiti kogumise lahendused. Tartu
vallas on hetkel kolm jäätmeveopiirkonda, jäätmeid veab kõigis piirkondades küll sama ettevõte (Ragn-Sells
AS), kuid tingimused ja veetavad jäätmeliigid on eri piirkondades erinevad.
Tabivere veopiirkonnas lõpeb hankeperiood 30.09.2021, Tartu ja Laeva
veopiirkonnas 30.06.2022.
Et tagada kogu vallas ühetaolised
nõuded, tekib alates 01.07.2022 üks
jäätmeveopiirkond. See tähendab,
et endist Tabivere valda hõlmavale
veopiirkonnale lisanduvad hiljem nii
Tartu kui ka Laeva veopiirkond ning
tekib üks, ühesuguste tingimustega
veopiirkond. Ehk siis uued nõuded rakenduvad endise Tabivere valla osas

juba oktoobrist 2021 ning teised piirkonnad liituvad siia juurde peale nende piirkondade hangete lõppemist.
Edaspidi (endise Tabivere vallas
alates oktoobrist 2021 ja endises Laeva ja Tartu vallas alates juulist 2022)
on korraldatud jäätmeveoga hõlmatud
lisaks segaolmejäätmetele ka biolagunevad jäätmed, paber ja papp ning
lisateenuse võimalusena pakendid ja
suurjäätmed. Kui praegu kehtiva korra kohaselt peab endise Tartu valla
territooriumil olema alates 10 korteriga majal paberi- ja papikonteiner ja
alates 12 korteriga majal biojäätmekonteiner, siis edaspidi on nii biolagunevate jäätmete konteiner kui ka
paberi- ja papikonteiner kohustuslik
kõigis kortermajades.
Ka eramajade omanikud ei tohi biolagunevaid jäätmeid visata olmejäätmete konteineritesse, siin on eelistatavaks lahenduseks selliste jäätmete
kompostimine oma kinnistul. Kui selline lahendus pole mingil põhjusel
sobiv, on ka neil vajadusel võimalik
endale tellida biolagunevate jäätmete
konteiner.
Seega muutuvad võimalused jäätmete liigiti kogumiseks juba tekkekohal edaspidi järjest mugavamaks.
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Uuskasutuskeskuse kaubik tuleb
külla Tartumaale
Esme Kassak,
Uuskasutuskeskuse turundus- ja kommunikatsioonijuht
Veebruari lõpus külastab Uuskasutuskeskuse kaubik Tartu valda, et
pakkuda kohapeal inimestele mugavat võimalust kodust ära tuua seisma jäänud heas korras asju. Kaubik
peatub laupäeval, 27. veebruaril
Kõrvekülas ja Vahil.
Kaubikusse saab ära tuua need
asjad, mida majapidamises enam ei
vajata, kuid mis on jätkuvalt heas
korras ja kasutuskõlblikud. Oodatud
on puhtad ja terved rõivad, jalatsid,
mänguasjad, nõud, raamatud, spordija hobitarbed, väiksem kodutehnika.
Üle Eesti tegutsev Uuskasutuskeskus
suunab heas korras asjad uuesti ringlusse.
Kaubiku peatumiskohad
27. veebruaril on järgmised:
• Kõrveküla kaupluse (Vasula tee
		 4, Kõrveküla) ees olevas parklas
		 kell 11.00–12.00
• Vahi alevikus lasteaed Ripsiku
		 parklas (Mõisatamme 30, Vahi)
		 kell 12.30–13.30
Suurematele esemetele, nagu mööbel
ja kogukas kodutehnika, saab Tartus
ja Tartu lähistel tasuta järele kutsuda
ka kaubiku. Selleks tuleb annetatavast esemest saata foto koos enda kontaktandmetega aadressile:
kaubik@uuskasutus.ee.
Uuskasutuskeskuse kaubik külastab Eestis erinevaid paiku selleks,
et teha üleliigseks muutunud asjade
annetamine mugavamaks. Paljudes
kohtades on rõivakonteinereid, ent
kahjuks raamatud lõpetavad vahel paberi- ja papikonteineris ning mõnigi
heas korras ese satub segaolmejäätmete hulka. „Vahel asetatakse heas
korras asi ka prügikasti kõrvale, lootuses, et nii jõuab see järgmise kasutajani, kuid kahjuks selliselt ei pruugi
hea mõte töötada. Välitingimustes
võib asi kahjustuda ning lõpuks ei ole
tast enam kasu,“ märkis Uuskasutuskeskuse tegevjuht Diana Paakspuu.
Uuskasutuskeskuse kaubik võtab
heal meelel vastu nõusid ja raamatuid,
samuti saab ära tuua veel kasutuskõlblikke hobi- ja sporditarbeid ning väiksemat kodutehnikat. „Loomulikult on

ka rõivad ja jalatsid oodatud. Kaubiku
külastus on hea võimalus tuulutada
kappe ja teha koju ruumi – teed heateo
nii endale kui ka keskkonnale,“ lisas
Diana Paakspuu.
Uuskasutuskeskus sorteerib kõik
annetatud asjad ning suunab seejärel heas korras esemed uuesti ringlusse. Osa asju läheb abivajajatele,
suurem osa aga sõbralike hindadega
müüki. Isemajandava mittetulundusühinguna katab Uuskasutuskeskus
annetuste müüki panekuga poodide
tegevuskulud. Uuskasutuskeskusel
on üle Eesti 15 poodi, sealhulgas kaks
keskust Tartus. Lisaks on Uuskasutuskeskusel oma e-pood aadressil:
pood.uuskasutus.ee.
Miks annetada?
* Tuues pikalt koduses majapida		 mises seisma jäänud asja ära, väldid
		 selle jõudmist lõpuks prügimäele.
* Annetades asjad, mida tegelikult
		 igapäevaselt ei kasuta, saad koju
		 ruumi juurde.
* Teed heateo nii endale kui ka kesk		 konnale. Üheskoos hoiame Eesti		 maa puhtamana.
* Paljudel ei ole võimalik täiesti uut
		 asja osta, seega sinu annetatud ese
		 võib olla kellegi teise jaoks ainuke
		 võimalus.
Uuskasutuskeskus on mittetulundusühing, mille eesmärk on teha uus-

kasutamine kõikidele Eesti inimestele
kättesaadavaks. Uuskasutuskeskus
tegeleb uuskasutuse edendamisega
peamiselt kahel viisil, suunates puhtad ja kasutuskõlblikud asjad uuesti
ringlusesse ning otsides võimalusi,
kuidas vanadele asjadele uus elu anda.
Uuskasutuskeskus teeb tihedat koostööd ka teatri-, muusika- ja filmitegijatega ning käsitöölistega, kes saavad
materjalide ning laenutuste soovidega
otse Uuskasutuskeskuse poole pöörduda.
Täpsemat infot leiad:
www.uuskasutus.ee.
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ennast ja oma lähedasi

Laadi alla
Eesti koroonaäpp:

Piirissaare vana tuletõrjeauto
jõudis Tartu Automuuseumisse
Katrin Sisask

hoia.me

Foto: Tarmo Raudsepp
Piirissaare tuletõrjeauto suvel

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.

Foto: Aive Urberg
Tartu Automuuseumi näitus millega Piirissaare tuletõrjeauto lähiajal liitub

Jaanuari esimestel nädalatel jõudis
Tartu Automuuseumisse üsna pika
teenistuslehega Piirissaare vana
tuletõrjeauto, mis teenis sealseid
pritsumehi üle kümne aasta.

Tartu valla rahva- ja
kultuurimajad leiad
nüüd koduleheküljelt
kultuur.tartuvald.ee
Tartu Vallavalitsus

Tartu valla rahva- ja kultuurimajade
info leiad nüüd ühtselt koduleheküljelt – kultuur.tartuvald.ee.
Kodulehekülje eesmärk on kajastada
rahva- ja kultuurimajade tegevusi,
teateid jm infot, et nii kohalik elanik
kui ka külaline leiaks kiiresti ja lihtsasti üles vajaliku info.
Hoia end toimuvaga kursis!
www.kultuur.tartuvald.ee

„Hetkel seisab auto Tartu Automuuseumi hoovis, aga kevadel on plaanis
see liita praeguse kollektsiooniga,
kus on juba väga palju vanu operatiivautosid,“ lausus Estiko Grupi kommunikatsioonijuht Jaan Olmaru.
Piirissaare Vabatahtliku Tuletõrje
Seltsi juhatuse liige ja Lõuna Päästekeskuse Tartumaa päästepiirkonna
juhataja Jüri Hrabrov meenutas, et
tõenäoliselt 1968. aastal valminud
tuletõrjeauto saabus Eestisse humanitaarabina Saksamaalt Ahrensburgist
1992. aastal ning võeti esmalt kasutusele Viljandimaa Päästeteenistuses.
Sealt edasi liikus auto Mustla Päästekomandosse.
2007. aastal loodi Päästekeskused
üle Eesti ja auto sattus Alatskivi päästekomandosse. Päästetehnika arenedes võeti samm-sammult kasutusele
uued autod ning vanad üldjuhul utiliseeriti. Need, mis olid veel kasutuskõlblikud, võõrandati vabatahtlikele.
Nii jõudis 2009. aastal kõnealune
auto toonase Piirissaare valla kasutusse, et asendada sealset tuletõrjeautot. Põhilise tuletõrjeautona oli see
Piirissaarel kasutusel kuni 2015. aastani, mil saadi uus auto ja vana jäi reservi.

Mercedese teha ses va l m i nud
tuletõrjeauto oli selleks ajaks teeninud pea 50 aastat ja selle aeg oli läbi.
Ülalpidamiskulud olid suured ja remont liiga kulukas. „Auto oli täielikult
amortiseerunud ja tehniline seisukord väga halb. Lisaks sellele oli tulekustutusauto paak liiga väikse veemahuga,“ märkis Hrabrov.
Kuna autol on väga väärikas minevik, ei tahtnud Tartu vald sõidukit
vanarauaks viia ning kinkis selle Tartu Automuuseumile.
Teguri tänaval asuva Aautomuuseumi kollektsioon koosneb eelkõige nõukogudeaegsetest sõidukitest. Enamus väljapandud autodest
on sõidukorras ning registris arvel.
Hetkel on muuseumis ligi sada autot,
bussi, veokit ning poolsada jalgratast,
mootorratast, mopeedi. Eksponaatide
koguarv ulatub pea kahesajani.
Masinate hulgas on mitmeid nõukogudeaegseid operatiivsõidukeid,
sealhulgas miilitsaautod ja tuletõrjeveokid. Samuti on väljapaneku hulgas
ajaloolised veepumbad, järelkärud ja
telkhaagised.
Enamus sõidukeid on pärit Estiko
nõukogu esimehe Neinar Seli kollektsioonist. Neist esimene, 1983. aastal
toodetud Tšaika ehk mudel GAZ 14,
osteti 1995. aastal. Muuseum on alles
valmimisjärgus ja pole veel ametlikult
avatud.
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Veerand Eestit allkirjastas Euroopa
kultuuripealinn Tartu 2024 koostöölepingu
SA Tartu 2024
19 Lõuna-Eesti omavalitsust allkirjastasid jaanuarikuu viimasel nädalal koostöölepingu Euroopa kultuuripealinna ettevalmistamiseks ja
elluviimiseks.
Nelja päeva jooksul sõitis Tartu
2024 esindus läbi 1000 kilomeetrit ja
külastas 19 Lõuna-Eesti omavalitsust.
Tartu 2024 juht Priit Mikk, SA Tartu
2024 nõukogu esimees ja Tartu linnapea Urmas Klaas ja iga omavalitsuse
juht allkirjastasid koostöölepingu.
Selle alusel valmistatakse ette ja viiakse ellu Euroopa suursündmus – leping
sõnastab kultuuripealinna regionaalse programmi loomise, turundamise
ja rahastamise põhimõtted.
Tartu 2024 regionaalne koordinaator ja ringreisi korraldaja Annela Laaneots toonitab: „Meie omavalitsuste
suur teotahe võimaldab luua silmapaistvat Euroopa kultuuripealinna,
mis tõstab aukohale Lõuna-Eesti eripära. See tähendab programmi, mis
on atraktiivne publikule, kannab meie
väärtusi ja mida luues teeme kogu
regiooniga kultuurist kantud võimsa
edusammu.“
Ringreisi vältel allkirjastati koostöölepingud Tartu, Võru, Põlva ja
Valga maakonnas ning Viljandi linnas.
Selline ühislepingu formaat on Eestis
ainulaadne ja on suurim valdkondadeülene koostöö Lõuna-Eestis.
SA Tartu 2024 juht Priit Mikk rõhutab regionaalset koostööd: „Meie jaoks
on väga oluline, et Tartu linnaga koos
kandideerisid Euroopa kultuuripealinna tiitlile ja võitsid tiitli ka LõunaEesti omavalitsused, sest niiviisi loob
meeldejääva Euroopa kultuuripealinna programmi üheskoos lausa veerand Eestit.“ Mikk lisab: „Tunnustan
iga koostööpartnerit eraldi ja kõiki
ühiselt koos, kes on panustanud koostöölepingu ettevalmistamisse.“
„Euroopa kultuur ipea l inn on
Tartu ja Lõuna-Eesti suurim valdkondadeülene koostöö. Olen uhke, et
oleme kokku leppinud tees, mis meid
rahv usvahelise suursündmuseni
viib,“ kommenteerib Tartu linnapea
ja SA Tartu 2024 nõukogu esimees
Urmas Klaas. Ta lisab: „Koostööleping
annab meile tugeva aluse, et korralda-

Foto: Katrin Sisask
Vasakult: SA Tartu 2024 Lõuna-Eesti koordinaator Annela Laaneots, SA Tartu 2024
juht Priit Mikk, SA Tartu 2024 nõukogu esimees ja Tartu linnapea Urmas Klaas,
Tartu vallavanem Jarno Laur

da ühiselt Eesti 2024. aasta tippsündmust, mille edukast ja silmapaistvast
teostumisest võidab nii meie regioon
kui ka terve riik.“
„Tartu vallal, mille territooriumil
asuvad Äksi ja Maarja-Magdaleena
kihelkonnad, on eestluse kujunemisloos eriline koht, mistõttu kanname
vastutust sünniaegadesse kuuluvate märkide edasikestmise eest. Meie
vastutame selle eest, et Eesti kõige
vanem puhkpilliorkester, Väägvere
Pasunakoor, tegutseks ning endiselt
kõlaks 150. tegutsemisaastat tähistanud Maarja-Magdaleena segakoori
laul ja vanade traditsioonide kõrval
võrsuksid jõuliselt ka uued algatused,“
tõi esile Tartu vallavanem Jarno Laur
lepingu allkirjastamisel.
SA Tartu 2024 ja omavalitsuste
koostööleping kirjutati alla igas omavalitsuses kohapeal. Koostöölepingute
sõlmimisega astub Euroopa kultuuripealinn Tartu 2024 ettevalmistustes
suure sammu edasi, sest algab Euroopa
kultuuripealinna põhjalik planeerimine ja elluviimine Lõuna-Eestis. Lisaks suursündmuse õnnestumisele toetab koostööleping pikaajaliste positiivsete mõjude saavutamist
Lõuna-Eesti kultuuris ja majanduselus.
2021. aasta suurim eesmärk on ette
valmistada 2022. aasta alul toimuv re-

gionaalne projektitaotlusvoor kultuuripealinna programmi vääriliste sündmuste leidmiseks – selleks toimuvad
sel aastal omavalitsustes infopäevad
ja koolitused. Samuti mestivad omavalitsused juba kultuuripealinna
programmi arendusprotsessi kuuluvate projektidega, et leida ja kokku leppida nende raames ühiseid
tegevusi. Jätkub kultuurikorraldajate
võimestusprogramm Kultuurikompass, mis võimaldab kohalikel kultuurikorraldajatel end kultuuripealinna
aastaks olulistel teemadel ette valmistada ja täiendada.
Euroopa kultuuripealinna Tartu
2024 viib ellu Tartu linn koos kõigi
tiitlile kandideerinud 19 Lõuna-Eesti
omavalitsusega, kelleks on Antsla
vald, Elva vald, Kambja vald, Kanepi
vald, Kastre vald, Luunja vald, Nõo
vald, Otepää vald, Peipsiääre vald,
Põlva vald, Rõuge vald, Räpina vald,
Setomaa vald, Tartu vald, Tõrva vald,
Valga vald, Viljandi linn, Võru linn ja
Võru vald.
Euroopa kultuuripealinna ettevalmistusi ja elluviimist koordineerib
sihtasutus Tartu 2024. Sihtasutuse
töö kultuuripealinna ametliku programmi, turunduse jm elluviimiseks
lähtub Tartu 2024 kandidatuuriraamatust ja loovkontseptsioonist
Ellujäämise Kunstid.
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Tartu rahu sõlmimisest möödus 101 aastat
Tekst ja fotod: Katrin Sisask
Tartu rahu aastapäeval, 2. veebruari
hommikul asetati pärjad MaarjaMagdaleena Vabadussamba ja Äksi
Vabadussamba jalamile.

Äksi Vabadussammas

Maarja-Magdaleena Vabadussammas

2. veebruaril 1920 sõlmiti Tartus
Eesti Vabariigi ja Nõukogude Venemaa
vahel rahvusvaheline leping, millega
lõpetati Vabadussõda, määrati Eesti
idapiir ning Nõukogude Venemaa tunnustas Eesti Vabariigi iseseisvust.
Tänavu möödus Tartu rahulepingu
sõlmimisest 101 aastat. Pärgade panekuga tähistati rahulepingu aastapäeva ning mälestati Vabadussõjas langenuid.
Kell 9.00 koguneti Maarja-Magdaleena kalmistule Vabadussamba juurde ja kell 10.00 Äksi kiriku juures oleva Vabadussamba juurde. Kõne pidas
Tartu vallavanem Jarno Laur.

Tartumaa Loometalgud ehk #tartumaine
ideede kiirendi tuleb taas
Kaidi Randpõld, Loometalgute korraldaja
Tartumaa Omavalitsuste Liit, arendusspetsialist
Vaatame läbi osalenud meeskonna
kogemuse, kuidas igaüks meist saab
loometalgute kaudu muuta oma kogukonda ja eluolu paremaks ning
mida talgutel osalemine on andnud.
Tartumaa esimestel loometalgutel
peaauhinna võitnud naiskond, kuhu
kuuluvad Anneli Vetka ja Pille Laine
Nõo vallast, Bianka Makoid ja Margot
Semilarski Peipsiääre vallast, tutvusid üksteisega oktoobris Nõo Põhikoolis toimunud üritusel. Bianka Makoid,
Peipsiääre Vallavalitsuse haridus- ja
kultuuriosakonna juhataja selgitab:
„Talgutele minemist sai võtta kui missiooni, aga ka kohustust, et võib-olla
saab midagi kasulikku haridusvaldkonnas teha.“ Talgutele jõudsid ärksa
meelega naised täiesti erinevaid radu
pidi, neid ühendas soov aidata kaasa
haridusvaldkonna arengule.
„Väljapakutud teema „Kooli(veebi)
tunnid mitmekesisemaks“ oli väga
lihtne – veebiõpetaja, kes võiks väikestes maakoolides puuduvat õpetajat
asendada, ka näiteks venekeelses ja
keelekümblusõppega koolis laste eesti

keele oskust arendada,“ selgitab idee
esitaja Bianka Makoid. Anneli Vetka,
Nõo Vallavalitsuse haridus- ja kultuuriosakonna juhataja täiendab: „Talgupäeva esimesel tunnil idee muutus
ja hakkasime töötama mõttega „Digiõps“, mis on veebiplatvorm digikontakttundide pakkumiseks kvalifitsee-

ritud aineõpetajate poolt.“
Peale talguid esitati idee edasi Ajujahi programmi, kus naiskond jõudsid
100 parima hulka.
Loometalgutel sündinud ideest on
nelja kuuga jõutud juba nii kaugele,
et naiskond tegeleb äriplaani koostamisega. Plaan on jõuda välja veebi-

T A R T U M A A

LOOMETALGUD
#tartumaine ideede kiirendi
1.–2. oktoobril 2021
Kõrveküla Põhikool
Tartu vald



KULTUUR
platvormini, mis koondab kvalifikatsiooninõuetele vastavad aineõpetajad.
„Nii saab kiirelt leida asendusõpetaja
kasvõi Eesti teisest otsast ja tunni
saab anda ühele või mitmele erinevale
grupile samaaegselt,“ selgitab Anneli
Vetka.
Talgutele tulles ei teadnud naised,
mida oodata, ja tulid pisukese ärevustundega hinges. „Kõige üllatuslikum
oligi see, et neli peaaegu võõrast inimest nii suurepäraselt kohe klappima
hakkasid,“ sõnas Pille Laine, kes on
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Nõo Põhikooli õpetaja ja lisas: „Mulle
meeldis, et loometalgutel oli mõnusalt
töine ja lõbus õhkkond, kus mentorid
lasid vabalt meie ideel lennata. Oluline
on, et toetamine jätkub ning tänaseni
abistatakse meid hea nõuga. See aitab
hoida motivatsiooni ja annab teadmise, et miski, mis sünnib loometalgutel, ei ole ühekordne üritus, vaid peab
saama ka lõplikult ellu rakendatud.“
Naiskond leidis, et loometalgud on
väga põnev formaat, mis andis täiesti uue kogemuse. Ühiselt leiti, et loo-

metalgud on vajalikud neile, kellel on
tahtmine ning väiksemgi ideepoeg
mingisuguse kogukondliku valupunkti lahendamiseks ja valmidus
panustada oma aega ning ettevõtlikkust koos teistega. Margot Semilarski,
Tartu Tamme Kooli õpetaja toob välja,
et mida kirjum on seltskond, seda põnevam on loomeprotsess ja seda jõudsamalt hakkab esitatud idee arenema.
Pille Laine täiendab, et tuleb ka olla
valmis selleks, kui algsest ideest kujuneb välja midagi palju suuremat.
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Ripsiku kõige esimene ja pööraselt
maruvahva aasta!
Berit Ojaniit,
Raadi lasteaia Ripsik direktor
Kuukirja toimetus vabandab.
Jaanuari Kuukirjas jäi eksituse tõttu pool lugu avaldamata. Avaldame
loo uuesti täiesmahus.
Möödunud on Ripsiku päris esimene
täispikk aasta, mis on olnud pungil
erinevaid vahvaid toimetusi. Nüüd
on võimalus aasta kokku võtta ja sellest pisike ülevaade anda.
Aasta algas liikumise tähe all. Jaanuaris muutusid Ripsiku fuajeed töögrupi „Liikudes loodusega sõbraks“
eestvedamisel takistusradadeks, millele andsid lapsed nimeks „Anna ja
Elsa nõiutud metsarada“. Iga laps ületas teekonnal läbi nõiutud metsa erinevaid takistusi. Sportlikult jätkasime ka veebruaris, mis algas Ripsikute
jaoks suure rõõmustava uudisega. Nimelt oli ilmataat toredad külmakraadid meisterdanud ning Taavi ja Silver
muutsid lasteaia korvpalliväljaku
uisuväljakuks. Avatud uisuväljak pakkus suurt rõõmu nii suurtele kui ka
väikestele ripsiklastele. Sellega aga
veebruarikuised tegemised sugugi
ei lõppenud. Sõbrapäeva tähistasime
terve nädala. Fuajeesse seadsime fotonurga, kus oli nii lapsevanematel kui
ka lastel võimalus jäädvustada toredaid hetki. Avatud oli Sõbrapost, kuhu
igaüks sai poetada toredaid soove sõpradele. Ripsikul on palju sõpru, kellest väga olulisel kohal on meie armas
Eesti. Eesti Vabariigi 102. sünnipäeva
auks heiskasime Ripsikus laste ja lap-

Foto: Paula Kuusik
Sünnipäevakaardi joonistamine Ripsikule

sevanemate pilkude all sini-must-valge lipu. Enne lipu heiskamist toimus
üheskoos lapsevanematega vahva paraadmarss, milles oli üle ootuste palju
osalejaid.
Möödunud vastlapäeval oli maa küll
must, kuid see meid ei morjendanud.
Ripsiklased said lumepuudusest hoolimata ikkagi vastlaliugu lasta. Lähenesime olukorrale loovalt ning kasutasime ära olemasolevaid vahendeid
ja võimalusi. Peale vastlaliugu sõime
laste valmistatud vastlakukleid, mis
maitsesid niiii hästi.
Märts oli Ripsikus võidusõidukuu,
mille raames tegid ripsiklased kodudes GPS-kunsti. Kuigi lasteaed oli
eriolukorra tõttu suletud, ei lasknud
me pead norgu, vaid kolisime e-avarustesse. Aset leidis Ripsiku kõige
esimene õhupalliauto e-ralli. Pered
valmistasid kodudes õhupalliautod
ning võidusõit läks lahti. Kuna jaanuaris toimunud takistusradade projekt
meeldis lastele väga, siis otsustasime
seda projekti korrata. Aprillis muutusid ripsiklaste kodud ja koduõued

vahvateks takistusradadeks. Ripsiklasid leidsid enda ümbrusest põnevaid takistusi, mida üheskoos ületada.
See oli igavesti tore ettevõtmine. Kuu
lõpus kuulutas Ripsik välja tšempionaadi „Rippuv Ripsik“, mille raames
selgus „Meie aja rippuja“, kes suutis
rippuda 2 minutit ja 20 sekundit. Oli
see vast rippumine!
Maikuus tegime üheskoos head
ning koristasime Raadil oma kodukanti. Ripsiklastele meeldib aega veeta kaunis koduümbruses ja seetõttu
tahtsime ka omalt poolt panustada
sellesse, et meie koduümbrus oleks
hoitud.
Kevadel kirjutas töögrupp „Nutikalt
loovaks“ HITSA Proge Tiigri seadmete
taotlusvooruks projekti, et soetada
meie lasteaiale robootikavahendeid.
Seadmete valikul toetusime laste huvile, seadmete eakohasusele. Robootikavahendeid kasutame õppetegevuste
mitmekesistamise eesmärgil.
1. juunil tähistasid ripsiklased
sportlikku lastekaitsepäeva. Aset leidis rattamatk „Rattur Ripsik“, mille
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raames sai iga ripsiklane võtta mõõtu ja läbida kihutades tore rattarada.
Peale rattasõitu valmistasid väikesed
ripsiklased burksi, mille nad ise ka
ära sõid.
Õnneks jõudis eelmisel aastal Eestimaale mõnus ja kosutav suvi, mil
lapsed ja õpetajad said ammutada uut
energiat eesootavaks õppeaastaks. Sel
ajal jõudis meieni tänukiri, millega
riigihalduse minister Jaak Aab tänas
Ripsikut Eestimaa kaunistamise eest.
Oleme tänulikud, et meil on ilus ja
vahva maja.
Septembrikuu esimene hommik algas Ripsikus justkui tavapäraselt. Sõime hommikusööki ning läksime õue.
Ripsiklastele meeldib väga õues olla.
Äkki kappas väravast sisse PIPI. Tema
teadis, et Ripsikus on 1. september väga-väga tähtis päev. Aga oh häda, meie
olime täitsa ära unustanud, mis päev
see on. 1. september on ju tarkusepäev
ning ühtlasi Ripsiku sünnipäev. Üheskoos väikeste ripsikutega kaunistasime õueala, küpsetasime pannkoogid
ning joonistasime suure kaardi Ripsikule. Pidu võis alata!
17. septembril osalesid ripsikud
2020. aasta maailmakoristuspäeval.
Tänavusel maailmakoristuspäeval
osalesid kõik Ripsiku kuus rühma. 132
osalejaga korjati kokku ca 260 liitrit
prügi. Oleme väga uhked oma pisikeste ja suurte ripsiklaste üle ja usume,
et maailma paremaks muutmine algab meist endist ning väikestest heategudest kasvavad suured muutused!
Septembri lõpus leidis aset üleeuroopalise spordinädala raames Tallinna
Maratoni laste virtuaaljooks „Rühkiv
Ripsik“. Rally Estonia 2020 linnakatse

rajal rühkisid 117 last ning 14 õpetajat.
Rühkisime ühtekokku kahe ja poole maratoni jagu maad – läbisime 105
kilomeetrit. Ripsiklased on tõelised
tšempionid! Kuu lõpus korraldasime
ka täitsa esimese suurema väliürituse – mihklipäeva laada. Laat oli igati
õnnestunud ja oli tore näha Ripsiku
õuealal nii palju melu. Kõikide rühmade letid olid täis suurepäraseid toite
ja käsitööd. Lisaks laadal ostlemisele
toimus lastele ja vanematele palju erinevaid töötubasid ja vahvaid liikumistegevusi.
1. oktoobril tähistasime rahvusvahelist muusikapäeva, mille raames
tuli Ripsikule külla Tartu valla muusikakool. Muusikakooli lapsed ja õpetajad tutvustasid ripsiklastele vahvaid pille, mida koolis õppida saab. Nii
mõnigi ripsiklane otsustas tulevikus
muusikuks hakata.
Oktoobris leidis aset ka 26. õpetajate päev, mille raamest toimus Ripsikus vaba kulgemise päev. Väikesed
ripsikud said mööda maja ringi rännata ning kõikides kabinettides ja erinevates ruumides külas käia. Põnev oli
näha, kus Silver ennast peidab.
Suurte ripsiklaste november algas innustava koolitusega. Koolituse
käigus saime palju inspiratsiooni ja
mõistmist, kui oluline on pingetest
ning tööst taastuda ning leida isikliku
ja tööelu vahel tasakaal. Me kõik õpime selleks, et lapsed saaksid õppida.
Kuu keskpaigas osalesime Eesti Terviseradade korraldatud liikumiskampaanias „Hakkame liikuma“, mille
käigus oli võimalik võita lasteaedadel
ja koolidel siseterviserada. Loovtööde teemaks oli „Kuidas me liigume

rohkem“. Ripsik sel korral Tartumaa
piirkonnas konkursil valituks ei osutunud. Meie loovtööga on teil võimalik
tutvuda Ripsiku Facebooki lehel. Novembri lõpus potsatas Ripsiku postkasti ümbrik, mille sisuks oli tänu.
Tartu Tervishoiu Kõrgkool tänas Raadi Lasteaed Ripsikut panustamise
eest praktikasüsteemi arendamisse
läbi enesehindamismudeli rakendatavuse hindamise. Tänaseks päevaks on
Ripsikus juhendatud 3 praktikanti.
Alates 20.11 oli Ripsik olude sunnil kümneks päevaks suletud. Saime
üheskoos taas kokku 1. detsembril.
Kuid selle kümne päeva jooksul ei
lasknud me tujul ometigi langeda! Viibisime distantsõppel, mille kunstitegevuse osana lasid ripsiklased kodus
oma nobedatel näppudel käia ja meisterdasid jõuluajaks akendele lustlikud
lumememmed, kuused ning kaunid
lumehelbed.
Detsembris kostitas ilmataat meid
toredate miinuskraadidega, mistõttu oli meil võimalik avada taaskord
uisuväljak. Sel korral oli meie uisuväljak nõnda populaarne, et jõudis isegi
Tartu Postimehe uudiste veergudele
ning Aktuaalsesse Kaamerasse. Olime
liigutatud!
Peale esimest adventi ilmusid Ripsikusse päkapikud. Nendega liitus
ka põhjapõder Rudolf, kellega koos
jõudsid kõik kingitused meie armsate
suurte ja väikeste ripsikuteni.
Kõikidele Ripsiku tegemistele saate
pilgu peale heita meie Facebooki lehel
ning Ripsiku kodulehel.
Soovime teile kõigile kogu Ripsiku
pere poolt toimekat ja toredat uut aastat!
Kohtumiseni üsna pea!

TURVALISUS

Mida peaksid teadma suitsuanduri kohta?
Info: Päästeameti veebilehekülg www.kodutuleohutuks.ee
Teksti koostas: Katrin Sisask
Suur osa traagilisi tuleõnnetusi juhtub öösel, mil inimesed magavad.
Isegi kui õnnestub sügavast unest ärgata, võib olla juba lootusetult hilja,
sest aega enda päästmiseks enam ei
ole. Enamikul juhtudel tapab aga vingugaas inimese une pealt juba enne,
kui leegid tema kehani ulatuvad. Suitsuandur hoiatab valjude piiksudega
tulekahju eest selle algstaadiumis ja
annab tegutsemiseks vajalikku lisaaega. Ainus, mis tulekahju õigel ajal

avastada aitab, on töökorras ja õigesti
paigaldatud suitsuandur!
Ka suitsuandur aegub
Suitsuanduri kohustuslikuks muutumisest on möödas 11 aastat, nende eluiga on aga olenevalt tootjast ja hinnast
3–10 aastat. Selleks, et olla anduri töökorras olekus kindel, tuleb kontrollida seadme tagaküljelt selle eluiga.
Aja möödudes võivad anduri sees
olevad suitsule reageerivad senso-

rid tundlikkust kaotada. Testnupule
vajutamine kinnitab, et aku/patarei,
elektroonika ja helisüsteem töötavad,
kuid see ei tähenda alati, et andur on
päriselt töökorras. Anduri töökindlust kahjustavad aeg, tolm, putukad,
toidu tegemisel kodus tekkiv rasv,
niiskus jne. Anduri väljavahetamise
vajadusest annab märku ka see, kui
andur on muutunud ülitundlikuks –
reageerib siis, kui pole vaja, või vastupidi, anduri reageerimise aeg pikeneb
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kordades.
Vaata suitsuanduri tagaküljelt tootmise või kasutuse aega
Suitsuanduril peab olema kirjas tootmise aeg või kasutuse lõpu aeg. Lisaks
peab olema CE ja EVS-EN 14604:2005
märgistus, maaletooja või tootja nimi.
Kui kasvõi üks nendest andmetest on
puudu või andur aegunud, tuleb see
välja vahetada.
Suitsuanduri soetamisel
Pea meeles, et odav andur ei pruugi
olla kvaliteetne. Soovitame andurit,
millele on tootja andnud 10-aastase
täisgarantii, mis hõlmab nii andurit
kui ka akut. Samuti tasub silmas pidada anduri tootmiseaga – ostule eelneval aastal toodetud andur sobib, aga
vanemad võiks juba jätta soetamata.
Selleks, et anduri väljavahetamist
meeles pidada, tasub märkida anduri
paigaldamise kuupäev markeriga
anduri küljele, siis on see näha ka
andurit eemaldamata.
Vaata, kas seadmel on tähis CE ja
viide standardile EN 14604
Leiad need seadme tagumiselt küljelt.
Ilma nende tähisteta suitsuandurit ei
tohi Eestis ega mujal Euroopa Liidus
müüa.
Veendu, et pakendis on eestikeelne
paigaldus ja hooldusjuhend
Loe see läbi ja hoia koos ostutšekiga
alles. Nii leiad müüja kontaktid, kelle
poole garantiiperioodi ajal pöörduda.
Seadmel või kasutusjuhendis on märgitud seadme soovituslik ümbervahetamise aeg. Jälgi, et seade oleks kaetud
garantiiga kogu eluea jooksul.
Kuhu suitsuandur paigaldada?
Parim koht on magamistoa ees asuva
toa, koridori või esiku laes. Seal avastab ta kõigist eluruumi osadest alguse
saanud tulekahju ja hoiatab magajaid
enne, kui suits nendeni jõuab.
Lisakaitseks paigalda andur ka magamistuppa ja ülejäänud tubadesse.
Köögis või vannitoas võib suitsuandur
aurude tõttu anda häiret ka siis, kui
tulekahju pole. Sinna pole mõtet neid
paigaldada. Avatud köögiga ruumis
paigalda andur elutoa poole. Mitmekordses majas paigalda lisakaitseks
vähemalt üks suitsuandur igale korrusele.
Vali õiged tingimused
Andurite paigaldamisel peab jälgima ka keskkonda ja ruumi tingimusi.
Suitsuandurite tavaline töötemperatuur on + 5 kuni + 45 °C ja puudub

infrapuna tase. Kütmata ja/või niisketesse ruumidesse tuleb paigaldada
tingimuste jaoks sobivad suitsuandurid (õige töötemperatuur, IP tase).
Kuidas suitsuandurit paigaldada?
Karbis on kõik vajalikud osad, milleks
on tavaliselt anduri alus, aluse kinnitamiseks kruvid tüüblid, andur ise ja
patarei. Patarei tuleks enne andurisse
pistmist kilest lahti võtta ja seejärel
õigete klemmidega ühendada.
Paigalda suitsuandur toa keskele
Patareiga ühendatud suitsuandur
tuleb paigaldada lakke, võimalikult
toa keskele. Seal avastab see tulekahju
kõige kiiremini, olenemata tulekolde
asukohast ruumis. Kaugus seintest,
lampidest ja ventilatsiooniavadest
peaks olema vähemalt 50 cm.
Kui õige koht on välja valitud, paigalda
kruvide ja tüüblitega alus. Kahepoolne teip ei pea reeglina anduri raskusele vastu ja see kukub alla. Magneti,
kahepoolse teibi või takjapaelaga kinnitusplaati anduri kinnitamiseks võib
kasutada vaid siis, kui see on anduriga komplektis. Muudel juhtudel ei ole
töökindlus garanteeritud ja üldjuhul
ei kehti ka tootja garantii.
Testi, kas suitsuandur töötab
Peale anduri paigaldamist tuleb vajutada testnuppu ja veenduda, et kostab
häiresignaal. See näitab, et patarei annab korralikult ühendust ja andur on
töökorras.
Kontrolli anduri töökorras olekut
kord kuus
Veendumaks, et suitsuandur on töökorras, kontrolli andurit vähemalt
kord kuus testnuppu vajutades. Kui
sellele ei järgne piiksu, on patarei tühjenenud ja tuleb koheselt uus panna.
Kui suitsuandur teeb aeg-ajalt üksikuid piikse, siis see tähendab, et seadme patarei on tühi või on andurisse
kogunenud tolmu.
Suitsuandurit võib tolmust puhasta-

da tolmuimeja või lapiga. Kui pärast
puhastamist andur endiselt aeg-ajalt
piiksub, siis on aeg patareid vahetada.
Suitsuanduri väljavahetamisel
Vii vana tagasi sinna poodi, kust saad
uue osta – nii vabaned kergemini väikeelektroonika jäätmest. Juhul, kui
kauplus ei ole nõus vana andurit vastu võtma, saad selle viia lähimasse
jäätmejaama. Eemalda suitsuandurilt
patarei(d) või aku, mille saad samuti
suurte kaupluste patareide kogumiskasti viia.
Ä ra viska vana suitsuandurit
olmeprügikasti
Nii satuvad suitsuandurid prügilasse
või põletustehasesse ja suitsuanduris
sisalduvad ohtlikud ained vabanevad
sealt loodusesse, ohustades sinu ja
lähedaste tervist ning reostades loodust.
Kuidas vahetada patareid?
Patarei vahetuseks tuleks andur laest
alla võtta ja otsida üles patarei asukoht. Üldjuhul asub see anduri tagaküljel. Kui oled kaane lahti saanud,
polegi muud, kui vana patarei välja ja
uus täpselt samade klemmidega ühendada. Seejärel võib anduri lakke tagasi
panna. Olemaks kindel, et patarei jäi
kenasti ühendust andma, vajuta kindlasti testnuppu.
Kasuta õigeid patareisid
Seadmel on kirjas soovitatavad patarei tüübid ja koodid. Neid peab uue
patarei soetamisel kindlasti jälgima.
Vale märgistusega patarei kasutamine võib olla üks põhjus, miks suitsuandur läheb põhjuseta häirerežiimi.
Hoolitse, et ka sinu vanemate ja
vanavanemate suitsuandur oleks
töökorras!
Lisakaitsena kasuta suitsu- ja vingugaasiandurite kombineeritud mudeleid!
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Tartu valla õpilasmalev otsib
2021.aasta suveks tööandjaid!

Baltic Connexions OÜ on stabiilne ja edukas ettevõte Tabiveres, kes annab alates 1995. aastast tööd 80-le inimesele. Me toodame aiamaju ja pehme mööbli komponente. Müüme kõik
oma tooted välisturule. Baltic Connexions OÜ
kuulub Inglismaa firma Rowlinson Group Ltd
koosseisu.
Oleme vastutustundlik ettevõte, kes arvestab oma igapäevastes tegevustes ümbritseva
keskkonnaga, suhtub lugupidamise ja hoolivusega töötajatesse, klientidesse ning turukeskkonda.
www.bertilo.com.
Seoses töömahu suurenemisega

ootame oma meeskonnaga liituma
kogemustega TEHNIKUT
Töö eesmärk:
Tagada seadmete korrasolek ja tootmisprotsessi efektiivne töö
Foto: Eleliis Orma
2020. aasta Tartu valla õpilasmaleva noored Laeva välilaval

Hea ettevõtja!
Tartu valla õpilasmalev tuleb taas ning sellega seoses otsime Tartu valla piirkonnas tööandjaid, kes saavad juulikuus
noortele tööd pakkuda. Oodatud on erinevad tööpakkumised – värvimine, heakorra- või haljastustööd, tööd kaubanduses ja põllumajanduses jms. Oleme avatud kõikidele tööpakkumistele, mis oleks õpilastele jõukohane!
Tartu Vallavalitsus sõlmib ise noortega lepingud, registreerib töötamise ning maksab töötasu. Tööandjalt oodatakse
arve alusel töötasude maksmist Tartu Vallavalitusele.
Lisainfo ja tööandjaks registreerimine:
Tartu valla noorsootöö spetsialist Kristel Altsaar,
tel: 526 8895, kristel.altsaar@tartuvald.ee

Ülesanded:
•Tootmisseadmete regulaarne hooldus ja
tehniline kontroll
•Rikete operatiivne kõrvaldamine
•Lukksepatööd
Ootused kandidaadile:
•Tehnika alane haridus ja/ või töökogemus
samas valdkonnas
•Teadmised hüdraulikast ja pneumaatikast
•Iseseis vus ja loogiline mõtlemine
•Kasuks tuleb treimise ja keevitamise oskus
Pakume:
•Täiendavat väljaõpet
•Tööpanusele vastavat töötasu
•Stabiilset töösuhet
•Kaasaegset töökeskkonda
•Meelespidamist isiklikel ja perekondlikel
sündmustel
•Ühisüritusi
Lisainfo: Keio Münti, tel 5690 7692.
Seoses töömahu suurenemisega

ootame oma meeskonnaga liituma
kogemustega TOOTMISTÖÖLISI
Pakume tähendusrikast tööd erinevates töölõikudes: järkamine, hööveldamine, paneelide
koostamine, toodangu pakendamine.

Otsime

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

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

Ootused kandidaadile:
•Kohusetundlikkus
•Õppimisvõime
•Füüsiline vastupidavus
•Soovitavalt eelnev töökogemus tootmises
Pakume:
•Väljaõpet
•Stabiilset töösuhet
•Kaasaegset töökeskkonda
•Tööpanusele vastavat töötasu
•Tööriideid ja isikukaitsevahendeid
•Meelespidamist isiklikel ja perekondlikel
tähtpäevadel
•Ühisüritusi

Kandideerimiseks saada oma CV:
personal@balcon.ee

TEATED / REKLAAMID / KUHU MINNA
MÜÜK
Aastaringselt müüa lõhutud küttepuid
koos veoga. Tel. 514 8309.
Müüa toorest ja kuiva küttepuud.
Transport hinnas. Pikkus ja jämedus
vastavalt soovile. Lepp/haab/segapuu
2 ja kask 38 €/m2.
alates 35 €/m
Müüa toorest ja kuiva küttepuud. Transport hinnas.
Pikkus40
ja jämedus
vastavalt soovile.
Kaminapuu
l halukotid
2Lepp/haab/segapuu
€/kott. Info
alates 35€/rm ja kask 38 €/rm.
(eesti k, ing
k)
tel:
5373
3322
või (eesti k,
Kaminapuu 40L halukotid 2 € kott
vene k) tel:
7196. või Est,Rus 56997196
Info5699
Est, Eng 53733322

OST
Ostan krundi või maja Lähtel või selle
lähiümbruses. Tel: 5666 3892.
TEENUSED
Õunapuude detaillõikus. 15 €/h.
Tel: 5394 2369.

18
14

Teostan fekaalivedu ja survepesu ning
ummistuste likviteerimist.
Info: tel 5353 7333, Robini Haldus OÜ.
Fekaalivedu, veevedu, survepesu,
ummistuste likvideerimine, liiva ja
rasvapüüdurite puhastus, torustike
videouuring. FEKTO OÜ, Tel 558 8811.
Lemmarix OÜ (20-aastase kogemusega
raamatupidamisteenused) FIE, OÜ, KÜ,
aastaaruande koostamine, maksualased
konsultatsioonid. Äksi tee 1, Äksi alevik,
Tartu vald.
Tel. 5554 1869 marina@lemmarix.ee.

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

Treitööd
Tel. 520 4569
Tel. 749 4231

Ohtlike puude langetamine, 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.

Ohtlike puude langetamine, okste kärpimine tõstukilt, kändude freesimine, hekkide ja viljapuude pügamine. Soovil okste
äravedu.
www.arborprof.ee, tel 553 7638.

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

laupäeval 13. veebruaril 2021
algusega kell 10.00
Lähtel (Spordihoone)

Koidutähe peosaal

laupäeval 13. märtsil 2021
algusega kell 10.00
Maarja-Magdaleena Põhikoolis
Kavas: koroona, kabe,
laskmine, korvpall

laupäeval 27. märtsil 2021
algusega kell 10.00
Tabivere Põhikoolis

Kui soovite peosaali üle vaadata,
palume selleks aeg kokku leppida.
Kontakt 55675556
www.peosaal.ee
fb/peosaal.ee

Koolivaheaeg
Jääaja Keskuses
23. - 28. veebruar 2021
10:00 - 17:00

Jääprogrammid iga päev kell 13:00!
Õpime kasutama kaarti ja kompassi ning ohutut liiklemist
järvejääl. Mõõdame Saadjärve vee läbipaistvust,
temperatuuri ja hapniku sisaldust. Jääprogrammil osalemine
on Jääaja Keskuse pileti ostnutele TASUTA!
NB! Jääprogrammis osalejate arv on piiratud. Koha tagamiseks
soovitame programmile eelnevalt registreeruda! Programm toimub
õues (vajalik soe riietus ja head jalanõud).

23. ja 24. veebruaril on Jääaja Keskus ja
Jääkaru kohvik avatud tavapärastel aegadel!
Jääaja Keskus järgib kõiki Terviseameti soovitusi Teie ohutuks külastamiseks.
Keskuses on kohustuslik maski kandmine (v.a. alla 12 aastased lapsed)

www.jaaaeg.ee, info@jaaaeg.ee, 5911 3318

Kavas: kergejõustik, lauatennis,
mälumäng

Võistlust toetavad:

23. ja 24. veebruaril on Jääaja Keskus ja Jääkaru kohvik
avatud tavapäraselt!

Ilusat Eesti Vabariigi aastapäeva!

E-R 8:00-17:00

FEKAALIVEDU

Kavas: suusatamine, uisutamine,
noolevise

Pakume peosaali renti juubeliteks, pulmadeks
ja firmapidudeks.
Meie kaudu saate tellida tervikliku teenuse
Teie jaoks olulise sündmuse tähistamiseks.
Asume Tila külas, Tartust 2 km kaugusel.

9:00-18:00

SURVEPESU

Pottsepatööd Lõuna-Eestis.
Tel: 555 43730.
Pakume kvaliteetset veo- ja kolimisteenust / vanamööbli utiliseerimine
ettevõtetele ja eraisikutele. Töötame
E–P, 24/7. Töö kiire ja korralik.
Tel. 5897 7133, www.kolija24.ee

R
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Eesti Vabariigi 103 aastapäeva tähistamine
Tartu vallas 24. veebruaril
8.00
8.00
9.00
9.00
9.00

24. veebruaril

Rongkäigul on kolm alguspunkti:
Kell 8.00 Lähte Noortekeskus
Kell 9.00 Tabivere Rahvamaja lipuväljak
Kell 9.00 Äksi Kivipark – teel liitume Lähte rongkäiguga
Kell 10.00 Äksi Vabadussamba juures:
- ühine hümni laulmine Äksi Segakoori ja Lähte Naiskoori lauljatega.
- Kõne peavad Tartu vallavanem Jarno Laur ja
Äksi kirikuõpetaja Esa Luukkala.
- Äksi Vabadussamba juurde pärja panemine.
Kell 11.00 Eesti Vabariigi 103. aastapäeva jumalateenistus Äksi
Andrease kirikus.
Kell 10.30 liiguvad soovijad rongkäiguga tagasi.
9.30 Väljub Lähte Noortekeskuse eest buss, mis sõidab Äksi Vabadussamba juurde. Kui soovid tulla bussiga registreeri end: Karita Tilk
(kultuuritööspetsialist) karita.tilk@tartuvald.ee või 5340 7100.
- Pane selga soojad riided
- Võta kaasa oma tass või termoskruus kuuma tee joomiseks
Üritust toetab Tartu vald

Pidulik lippude heiskamine Tabivere Rahvamaja lipuväljakul
Rongkäik Äksi Vabadussõja ausamba juurde Lähte Noortekeskuse eest
Rongkäik Äksi Vabadussõja ausamba juurde Tabivere Rahvamaja eest
Rongkäik Äksi Vabadussõja ausamba juurde Äksi Kivipargist
Pidulik pärgade panek
Maarja-Magdaleena Vabadussõja ausamba juures
10.00 Pidulik pärgade panek Äksi Vabadussõja ausamba juures
11.00 Eesti Vabariigi 103. aastapäeva jumalateenistus Äksi Andrease kirikus
11.00 Kõrveküla Maanaiste Seltsi „Miina“ matk „Liigume terviseks!“.
„Kiluleib 2021“ võitja väljakuulutamine Kõrveküla kooli platsil
14.00 Eesti Vabariigi 103. aastapäeva kontsert
ansambliga MESI Laeva Kultuurimajas
14.00 Eesti Vabariigi 103. aastapäeva kontsert
Maarja-Magdaleena Rahvamajas. Esinevad Janno Meldre & Eesti Gun
16.00 Andrus Vaarik alias Ivan Orav Vasula Mõisatallis
18.00 Eesti Vabariigi 103. aastapäeva kontsert
vokaalansambliga Greip Tabivere Rahvamaja õuel
Kõik sündmused on tasuta!
Äksi Vabadussõja ausamba juurde väljub buss kell 9.30 Lähte Noortekeskuse
eest. Kui tunned, et üheskoos jalgsi minek käib sulle üle jõu, siis registreeri koht
bussis!
Lisainfo:
Karita Tilk (kultuuritööspetsialist) karita.tilk@tartuvald.ee või 5340 7100

24. veebruaril kell 14:00
Laeva Kultuurimajas

Eesti Vabariigi
103. aastapäeva kontserdi
annab ansambel

Mesi

Tule tervena ja kanna maski!

TAGAKÜLG

Palju õnne pisipõnni
sünni puhul!
HELENE LUIDE
DELISA MARIA ZIRUL
EMILI KEERD
MELISSA JÕEVER
SÄDE MEERITS
HUGO SIIRAK
MERIBEL TOOTS
ENN REIMA
CRISTELLA MÄNNISTE
SIMOONA JÕGI

Meie hulgast
lahkunud
ELVIIRA TAFIITŠUK
04.03.1957–29.12.2020

28.11.20
17.12.20
08.01.21
12.01.21
13.01.21
18.01.21
21.01.21
22.01.21
23.01.21
25.01.21

HANS VAHER
02.05.1923–08.01.2021
ELLE SASTOK
29.11.1953–11.01.2021
MADIS TEPPO
01.08.1956–18.01.2021
ILME SOMELAR
15.01.1941–23.01.2021
ÜLLE RATASSEPP
01.08.1960–26.01.1921

Külliki, Kristiina,
Helve, Enn!

Et õnn teid iial ei unustaks,
et rõõm kõik mured purustaks,
et oleksite alati terve ja noor
ning täituks iga te südamesoov!

Palju õnne!

Aret, Maarika,Kevin, Jaanika
Peotäis ilusaid mõtteid,
suutäis sooje sõnu,
sületäis kauneid lilli!

Maarja-Magdaleena Maarahva Selts

Õnnitleme!
Juula küla

EELK Äksi Andrease kogudus

Jumalateenistus igal pühapäeval kell 11.00.
Külmal ajal toimuvad jumalateenistused pastoraadis.
Vabariigi aastapäeval 24.02 jumalateenistus Äksi kirikus kell 11.00.
Lisainfo õpetaja Esa Luukkala: tel 5811 3195.

EELK Kursi Maarja-Eliisabeti kogudus

Jumalateenistus igal pühapäeval kell 13.00.
Külmal ajal toimuvad jumalateenistused pastoraadis.
Vabariigi aastapäeval 24.02 jumalateenistus Kursi kirikus kell 13.00.
Lisainfo õpetaja Esa Luukkala: tel 5811 3195.

