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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. aprillini.
 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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25.02.2021 vallavolikogu istungil vastu
võetud otsused ja määrused
Kadri Linamägi, dokumendihalduse spetsialist
MÄÄRUSED
Määrus nr 3 – Tartu valla 2021. aasta
eelarve
Tartu valla 2021. aasta eelarve
kogumaht on 27 008 499 eurot.
Vallavalitsusel lubatakse võtta
laenu või emiteerida võlakirju investeeringute katteks kokku kuni 3 500
000 euro ulatuses.
Reservfondi suuruseks määratakse
130 000 eurot.
Raadi SA-le kompenseeritakse lasteaedade renoveerimiseks ja ehitamiseks võetud pangalaen põhivara sihtfinantseerimisena.
Lubada vallavalitsusel suunata
kulusid ümber eelarve tegevusala
siseselt kululiikide 15, 41, 45, 50, 55,
60, 65 lõikes.
Lubada vallavalitsusel kanda eelarvesse sihtotstarbeliselt laekuvad
tulud ja nende arvelt tehtavad kulud.
Kaasava eelarve osa suurus 2022.
aasta eelarve koostamisel on 30 000
eurot ja ühe kaasava eelarve objekti maksumuse ülemmäär on 20 000
eurot.
Määrus nr 4 – Tartu Vallavolikogu
25.04.2019 määruse nr 11 „Korteriühistute toetamise kord“ muutmine
§ 1. Tartu Vallavolikogu 25.04.2019
määruse nr 11 „Korteriühistute toetamise kord“ § 3 sisu muudetakse ja kehtestatakse järgmises sõnastuses:
„Kui Tartu valla eelarves on toetuse
maksmiseks raha ette nähtud, kuulutab Tartu Vallavalitsus taotlusvooru
ja toetatavad tegevused välja eelarveaasta jooksul. Teave toetuse taotlemise ja toetatavate tegevuste kohta
avaldatakse Tartu valla kodulehel.
Taotluse esitamise tähtaeg on taotlusvooru väljakuulutamisest vähemalt
üks kuu hilisem.“
§ 2. Tartu Vallavolikogu 25.04.2019
määruse nr 11 „Korteriühistute toetamise kord“ § 6 lg 3 muudetakse ja kehtestatakse järgmises sõnastuses:
„(3) Toetuse suuruseks on kuni 50%
kavandatud töö kogumaksumusest,
kuid mitte rohkem kui 4000 eurot
ühe taotleja kohta või 4500 eurot iga
ühistaotluses osaleva korteriühistu
kohta.“

TARTU VALLA EELARVE 2021
Millest raha tuleb?
maksutulu

12 838 191 €

riigieelarve eraldis

6 979 719 €

teenused

1 290 598 €

muud tegevustulud

271 500 €

TULUD KOKKU

21 377 008 €

haridus

11 385 871 €

Kuhu raha läheb?
vaba aeg, kultuur

2 045 936 €

sotsiaalne kaitse

1 197 672 €

majandus

1 156 533 €

teenused

979 925 €

keskkonnakaitse

952 500 €

kommunaalmajandus

217 250 €

avalik kord

7 000 €

tervishoid

4 400 €

KULUD KOKKU

17 947 087 €

Suurimad investeeringud aastal 2021
Kõrveküla Põhikooli spordihoone – 1,9 miljonit
Raadi lasteaed Ripsiku kuue rühmaline lisa hoone – SA Raadi investeering
Maarja-Magdaleena lasteaed – 1 miljon
Lähte jääväljak – 400 tuhat
Laeva lasteaia osaline rekonstrueerimine – 308 tuhat
Laeva-Valmaotsa kergliiklustee – 300 tuhat
Lähte sajuvee trassid – 275 tuhat
Kruusakatted ja pindamine – 250 tuhat
Raadiraja tänav – 220 tuhat
Tänavavalgustus – 190 tuhat
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§ 3. Tartu Vallavolikogu 25.04.2019
määruse nr 11 „Korteriühistute toetamise kord“ lisa 1 p 4 muudetakse ja
kehtestatakse järgmises sõnastuses:
„4. kortermaja puukuuri ehitamine
või korrastamine;“.
OTSUSED
Otsus nr 7 – Tartu valla osalemine
Mittetulundusühingus Kesk-Eesti
Jäätmehoolduskeskus
Otsustati osaleda liikmena Mittetulundusühingus Kesk-Eesti Jäätmehoolduskeskus (registrikood
80195414).
Otsus nr 8 – Projektis „Laeva Väänikvere 8 hoone energiatõhususe
parandamine“ osalemine
Otsustati rahastada projekti „Laeva
Väänikvere 8 hoone energiatõhususe
parandamine” omaosalust summas
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kuni 130 470,70 eurot.
Otsus nr 9 – Projektis „MaarjaMagdaleena liginullenergia lasteaiahoone ehitamine“ osalemine
O t sust at i ra ha st ada projek t i
„Maarja-Magdaleena liginullenergia
lasteaiahoone ehitamine“ omaosalust
summas kuni 886 432 eurot.
Otsus nr 10 – Loa andmine Lõhmuse
kruusakarjääri tasuta kasutusse
andmiseks
Otsustati lubada Tartu Vallavalitsusel anda OÜ Tartu Valla Kommunaal tasuta kasutusse Tartu
vallas Valmaotsa külas asuva Lõhmuse kruusakarjäär (katastritunnus
38301:002:0118, pindala 10,01 ha) alates 01.04.2021 kuni 31.03.2037 ning
sõlmida vastav leping.
Otsus nr 11 – J. V. Veski nimelise

Ma a r ja-Ma gd a leen a Põh i ko ol i
ümberkorraldamine
Otsustati korraldada J. V. Vesk i nimeline Maar ja-Magda leena
Põhikool ümber põhikool-lasteaiaks,
haridusasutuse edaspidine tegutsemise vorm – koolieelne lasteasutus ja
põhikool, mis tegutsevad ühe asutusena. Määrata ümberkorraldamise
tähtajaks 01. september 2021. Ümberkorraldamine toimub ajavahemikul
01.07.2021–31.08.2021.
Järgmine volikogu istung toimub
25.03.2021.

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

Vanematel kortermajadel on jälle
võimalik taotleda toetust
Tartu Vallavalitsus
Sellel aastal saavad korteriühistud
jälle taotleda toetust õuealade korrastamiseks ja jäätmete liigiti kogumise edendamiseks. Esimene kord
oli korteriühistutel sellist toetust
võimalik taotleda aastal 2019. Siis
sai nii mõnigi korteriühistu korda
maja ümbruse parkimisalad ning
ehitati ka üks jäätmemaja Kõrveküla alevikku.
Taotlusvoor on avatud 24.03.2021–
30.04.2021. Toetust saavad taotleda
kortermajad, mis on ehitatud enne
01.01.2003.
Toetuse taotlejaks võib olla Tartu
valla kolme või enama korteriomandiga korteriühistu või kaks või enam
korteriühistut, kus kokku on kuus või
enam korteriomandit (edaspidi taotleja).
Toetuse suuruseks on kuni 50%
kavandatud töö kogumaksumusest,
kuid mitte rohkem kui 4000 eurot ühe
taotleja kohta või 4500 eurot iga ühistaotluses osaleva korteriühistu kohta.
Seega eelistatud on korteriühistute ühistaotlused. Koos asju tehes ja
läbi mõeldes on sageli lõpptulemus

Foto: Kadi Kukk
Kõrveküla alevikus asuv korteriühistute Vasula tee 9 KÜ,
Pärna tn 2 KÜ ja Pärna tn 4 KÜ ühine jäätmemaja väljast

parem, ka töö teostaja leidmine võib olla
lihtsam.

TOETATAVAD TEGEVUSED:

1) jäätmemaja ehitamine arvestusega, et jäätmemaja mahutab vähemalt
segaolmejäätmete, paberi ja kartongi,

biojäätmete ning pakendite mahuti;
2) jäätmete süvakogumismahuti paigaldamine korraldatud jäätmeveoga
hõlmatud jäätmeliikidele. Juhul, kui
paigaldatakse ainult segaolmejäätmemahuti, peab hiljem olema sinna kõrvale võimalik paigaldada paberi ja
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kartongi, pakendite ning biojäätmete
mahutit;
3) kortermaja parkimisplatsi korrastamine või parkla ehitamine või laiendamine;
4) kortermaja puukuuri ehitamine või
korrastamine;
5) rattaparkla või rattahoidja ehitamine.
Enne taotluse esitamist tasub kindlasti konsulteerida ka ehitusspetsialistiga – nii saab täpset infot, millised
dokumendid on nõutavad hilisemal
tegevuse elluviimisel!

Foto: Kadi Kukk
Kõrveküla alevikus asuv korteriühistute Vasula tee 9 KÜ,
Pärna tn 2 KÜ ja Pärna tn 4 KÜ ühine jäätmemaja seest

Selgusid bussipeatused, mis
kaasava eelarve raames saavad
valgustatud
Info: Tartu Vallavalitsus
Teksti koostas: Katrin Sisask
Tartu Vallavalitsus viis läbi rahvaküsitluse kaasava eelarve hääletusel enim hääli saanud idee „Bussipeatuste valgustamine Tartu vallas“
valgustatavate bussipeatuste väljaselgitamiseks.
Rahvahääletus viidi läbi SPOKU
keskkonnas oleva kaardirakenduse
alusel, kus igal küsitluses osalejal oli õigus valida kuni neli bussipeatust. Hääletada said kõik vähemalt 16-aastased Tartu valda sisser e g i s t r e e r it u d i n i m e s e d k u n i
1. märtsi südaööni. Küsitlusest osa
võtjaid oli 148 ja hääletuse tulemusel
anti kokku 436 häält.
Bussipeatuseid on Tartu vallas ca
300. Kaasava eelarve idee kohaselt
katsetatakse valgustamiseks autonoomseid LED-valgusteid, millele
annab elektri päikesepaneel. Kui
pilootprojektina teostatav valgustamissüsteem on edukas, plaanib vallavalitsus valgustada veel teisigi Tartu valla
bussipeatuseid.
10 valitud bussipeatust selgusid
rahvahääletuse tulemusel ning 11
valis välja vallavalitsus, arvestades nii
rahvahääletust, kui ka bussipeatuste
kasutusstatistikat. Hetkel valitud
bussipeatused saavad plaanide kohaselt valgustatud juba sel aastal.

KAASAVA EELARVE RAAMES VALGUSTATAVAD BUSSIPEATUSED
Hääli
rahvahääletusel

Kasutusstatistika

Peatus

Asula

Kruusa 2

Lammiku küla

17

142

Nõmmiku 2

Vahi alevik

16

903

Kruusa 1

Lammiku küla

15

96

Nõmmiku 1

Vahi alevik

13

1 243

Nõela tee 2

Lammiku küla

12

17

Nõela tee 1

Lammiku küla

12

29

Vedu 1

Vedu küla

11

467

Puhtaleiva 2

Puhtaleiva küla

10

7

Lombi 1

Lombi küla

10

802

Härma 1

Kõrveküla alevik

10

1 042

Lombi 2

Lombi küla

10

280

Ranna tee 1

Maramaa küla

9

433

Saadjärve tee

Saadjärve küla

9

404

Väägvere 1

Väägvere küla

5

1 452

Arens 1

Kõrveküla alevik

5

746

Õvi 2

Õvi küla

4

950

Vasula küla 1

Vasula alevik

4

593

Sojamaa 1

Sojamaa küla

2

1 546

Lubjaveski 1

Aovere küla

2

1 055

Siniküla 1

Siniküla küla

1

2 220

Õvanurme 1

Õvanurme küla

1

1 135

Peatused, mis valiti rahvahääletuse tulemusel
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Aita valida Laeva küla uut mänguväljakut!
Tartu Vallavalitsus

MÄNGUVÄLJAKUTE
LÜHITUTVUSTUS:

2021. aasta suvel rajatakse Laeva küla
Masti tee 1 aadressile olemasoleva
mänguväljaku asemele uus. Tartu
vallavalitsus küsis mitmelt mänguväljaku tootjalt erinevaid lahendusi mänguväljakule. Ideid laekus kokku 8.
Kõige sobivama mänguväljaku lahenduse välja valimiseks kaasab vallavalitsus kohalikke elanikke. Hääletus

Idee number 1

toimub VOLISe keskkonna kaudu, kus
hääletada saavad kõik Laeva küla elanikud alates 16. eluaastast. Hääletus
kestab 01.03–01.04.2021.
Juhul kui mõned mänguväljaku ideed
saavad võrdselt hääli, siis teeb nende
vahel valiku vallavalitsus.
Kallid lapsevanemad, küsige enne
hääletamist ka oma lapse arvamust!

Idee number 2

Mänguväljaku lahendus sisaldab järgmisi elemente:
ronimispüramiid, karussell, tasapinnaline batuut, kiiged,
mängukeskus, liivakast ja õhulennurada.
Idee number 3

Mänguväljaku lahendus sisaldab järgmisi elemente: tarzanirada, võrkpüramiid, liivakast, karussell, mängulinnak,
kiiged, ronila.
(pildil on kiigel kolm tavalist istet, aga tegelikult on mõeldud üks beebiiste ja kaks tavalist.)

Idee number 4

Mänguväljaku lahendus sisaldab laevakujulist mängukeskust, kus saab ronida, seigelda ja liivakastis mängida.
Idee number 5

Mänguväljaku lahendus sisaldab järgmisi elemente:
kiiged, õhulennurada, karussell, trampliin, liivakast, ronimisalad ja ronimispüramiid.

Hea Laeva küla elanik!

Mänguväljaku lahendus sisaldab järgmisi elemente: liivakastid, võrkpüramiid, ronila, tarzanirada, kiiged, karussell, batuudid, tasakaaluvahend Lainelaud, vedrukiik.

Aita valida Laeva külla rajatava mänguväljaku lahendus. Selleks osale VOLISe rahvahääletusel ajavahemikul 1. märtsist kuni 1. aprillini ja anna oma hääl
enim meeldivale lahendusele. Hääletada saavad kõik
vähemalt 16-aastased Laeva külla sissekirjutatud inimesed ja igal hääletajal on 1 hääl.
Küsi arvamust ka oma lastelt!
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Idee number 6

Idee number 8

Mänguväljaku lahendus sisaldab järgmisi elemente:
kiiged, liivakast, karussell, mängulinnak, tarzanirada,
võrkpüramiid.
Idee number 7

Mänguväljaku lahendus sisaldab järgmisi elemente:
kiiged, liivakast, karussell, batuut, 2 ronilat.

Mänguväljaku lahendus sisaldab järgmisi elemente: tarzanirada, ronimispüramiid, kiiged, batuut, karussell, liivakast ja liurenn.

Kõrveküla spordihoone
ehitus on graaﬁkus
Info: Kõrveküla spordihoone blogi Tartu valla kodulehel
Teksti koostas: Katrin Sisask

Hõbelusikad
saadetakse
väikestele
kodanikele koju
Katrin Sisask

Veebruari alguses
algas Kõrveküla spordihoone ehitus. Töödega
plaanitakse valmis saada uue õppeaasta alguseks.
3. veebruaril algasid
spordihoone ehitamise
platsitööd. Pinnase töödele ja süvendi kaevamisele järgnesid vaiamistööd. Kuu aega hiljem olid
needki tehtud ja postialuste järgi on näha tulevase hoone piirjooned.
Spordihoones ha kkab olema suur saal
kahe korvpalliväljakuga,
maadlussaal, võimlemissaal ja jõusaal. Lisaks 5
riietusruumi ja üks saun.

Seoses koroonaviiruse kiire leviku
ja kõrge nakatuvuse tõusuga jätab
Tartu vald ära traditsioonilise lusikapeo 2020. aasta teisel poolaastal sündinud lastele ja nende vanematele.
Et siiski väärtustada ja õnnitleda väikeseid Tartu valda sündinud poisse ja
tüdrukuid ning nende vanemaid, saadetakse postiga elukohajärgsele aadressile hõbelusikas, nimetunnistus ja
raamat „Pisike puu“.
Palju õnne, jõudu ja kordaminekuid
uutele ilmakodanikele ja nende peredele!
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Vabariigi aastapäeva tähistati
sel aastal väliüritustega
Teksti koostas Katrin Sisask
Sel aastal tähistati Eesti Vabariigi
sünnipäeva Tartu vallas teisiti –
kõik üritused kolisid õue. Toimusid
matkad, vabadussammaste juurde
pärgade panekud, õuekontserdid,
kiluvõileibade võistlus ja fotokonkurss.
24. veebruari hommikul kell 8 heisati lipud Tabivere rahvamaja esisel
lipuväljakul ja Maarja-Magdaleena
rahvamaja juures asuval lipuväljakul,
kus lisaks laulis Maarja-Magdaleena
segakoor.
Samal ajal alustas rongkäiku suunaga Äksi Vabadussamba juurde seltskond Lähte Noortekeskuse eest. Kuna
ilm mängis osalistele vingerpussi ja
käre külm ning lummav talv otsustas
üleöö sulaks minna, tuli hakkama
saada ekstreemselt libedate teeoludega. Aga polnud hullu, kogu seltskond
jõudis rõõmsalt 5 minutit enne kella 9
Äksi alevikku.

Foto: Katrin Sisask
24. veebruar Äksi Vabadussamba juures

Kell 10 kogunesid Lähte ja Äksi
a lev i ke rong k ä ig u l osa lejad ja
lisaks Tabivere aleviku inimesed Äksi
Vabadussamba juurde. Laulujärje võtsid üles Äksi segakoori ja Lähte naiskoori lauljad Mall Türki eestvedamisel. Ühiselt koos rahvaga lauldi hümni
ja teisi rahvuslikke laule. Kõne pidasid
Tartu vallavanem Jarno Laur ja Äksi
kirikuõpetaja Esa Luukkala. Kohal oli
Kaitseliidu Tartu Maleva Põhja-Tartumaa üksikkompanii.
Kell 11 peeti Äksi Andrease kirikus
Eesti Vabariigi 103. aastapäeva jumalateenistus.
Samal ajal startis sel aastal juba
kolmandat korda toimunud ja traditsiooniks saanud Kõrveküla Maanaiste
selts Miina matk „Liigume terviseks“

Foto: Katrin Sisask
Lähte rongkäik saabus rõõmsalt Äksi

Siin ühinesid kahe aleviku elanikud
Foto: Tiina Angerjärv
ühtseks rongkäiguks, mis lustlikul
Kõrveküla Maanaiste Selts Miina matk
meelel võttis ette tee Äksi Vabadussamba juurde.
Maarja-Magdaleenas koguneti peale
lipuheiskamist Vabadu s s a m b a j uu r d e
ja jä rgnes pidulik
pärgade paneku tseremoonia. Kõne pidasid Tartu vallavanem Jarno Laur ja
Maarja-Magdaleena
kirikuõpetaja Aivo
Pr ük k. Koha l olid
K a it s el i idu Ta r tu
Maleva Põhja-Tartumaa üksikkompanii
Foto: Rita Vahter
ja Maarja-Magdaleena
24. veebruar Maarja-Magdaleena vabadussamba juures
Kaitseliidu esindajad.

Kõrveküla lasteaed Päikeseratas juurest ERM-i poole. Enne matka avalikustati maanaiste seltsi korraldatud
kiluvõileiva võistluse „Kiluleib 2021“
võitjad ja auhinna saajad. Kõne pidas
Tartu vallavanem Jarno Laur. Lõõtsal
mängis muusikat Ülle Kool.
Vabariigi aastapäeva tähistamisest Kõrvekülas kirjutas Kõrveküla
Maanaiste Seltsi juhatuse liige Meeli
Kruus:
Kolm aastat tagasi, meie kodumaa
100-ndal sünnipäeval, sündis Kõrveküla maanaiste seltsi Miina naistel
idee korraldada Vabariigi aastapäeva
matk. Meie matkal ei ole kindlaks
määratud pikkust, et kõik ikka rõõmuga osa jaksaksid võtta. Igaühele
tema võimete kohaselt, et saaks ise
matka pikkuse valida. Tublimad (loe
võimekamad) on jõudnud igal aastal
ära käia Raadil ERM-i juures.
Eelmisel aastal, kui olime kahel
korral juba väga toredad ühised matkad korraldanud, hakkas meil natuke
nagu igav ja mõtlesime, et teeks midagi veel. Arutasime ja justkui ühtegi
head ideed ei tulnudki... ja siis ühest
esialgu täiesti jaburana tundunud
mõttest korraldada kiluleiva võistlus,
hakkas kujunema meie kõigi lemmik.
Kiluvõileib Eesti sünnipäeval on
suuremas osas peredes nagunii traditsioon ja miks siis mitte koguda erinevad võileivad kokku ja need võistlema panna. Mõeldud, tehtud. Esimene
kiluvõileiva võistlus õnnestus eelmisel aastal suurepäraselt.
Terve aasta kuulsime ikka ja jälle,
kui tore mõte see oli ja kuidagi polnud
võimalik kogukonna poolt nii hästi
vastu võetud üritust uuesti korraldamata jätta – nii tulid matk ja kiluleivavõistlus ka tänavu.
Sel aastal on kõik natuke teistmoodi ja seepärast pidime ka oma traditsioonilise ühise pidulaua tavapärastest Kõrveküla lasteaia siseruumidest
naaberõuele Kõrveküla Põhikooli ette
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Foto: Katrin Sisask

Foto: Kalev Pärtelpoeg

Osa kiluleiva võistlusele esitatud töödest

Eesti Vabariigi 103. aastapäeva kontsert Tabiveres

kolima ja ka võistluse ümber korraldama.
Kiluleivad tuli paar päeva varem
kohale toimetada ja väga auväärne
žürii eesotsas Tartu vallavanema
Jarno Lauriga asus neid hindama.
Esialgu lihtsana tundunud ülesanne
lõpuks enam nii lihtne polnudki ja
peale 23 kiluleiva maitsmist kinnitas
žürii üksmeelselt, et kiluisu on pikaks
ajaks kadunud.
Võistlutööde hulgas leidus nii Vabariigi Aastapäeva vastuvõtule sobivaid
suupisteid kui ka õhtusöögi mõõtu
välja andvaid võileibu. Omaküpsetatud koduleiva ja soolatud kilu kõrval
võis leida ka ootamatumaid maitsekooslusi, nagu peet, kapparid, oliivid,
hernes ja rosmariin. Mõnda komponenti oli päris võimatu ära arvata, sest
kes siis kasutaks kiluleivakatte juures
hapukapsast, praeks sügavkülmutatud mune või keeraks leivast ja kilust
uhke sushirulli kokku.
Sel korral toimus kõik võimalikult
kontaktivabalt ja ümbrikud võileiva
tegĳate nimedega avasime alles aastapäeva hommikul Kõrveküla kooli
juures vahetult enne traditsioonilist
matka. Üllatuseks avastasime, et
võidutöö auhind läks samasse perre,
kuhu eelmiselgi aastal.
Oleme tänulikud meie üritust toetanud sponsoritele:

Tartu vald, Tartu
Terminal, Coop, ERM,
Kõrveküla kalatööstus.
Järgmisel aasta l
jälle, ehk selleks ajaks
on kiluisu ka taastunud.
Žü r i isse k uu lusid: Tartu vallavanem
Jarno Laur, Tartu valla
kultuuritööspetsialist
Karita Tilk, Tartu valla
Kuukirja toimetaja Katrin Sisask, Kodukant
Ta r tu m a a ju h atu s e
liige Külli Pann ja Raadimõisa Konsumi juhataja Maarja Ambos.
Kiluvõileiva võistlusest võttis osa 23
leiba, kellest žürii valis
välja viis ja lisaks anti
välja eripreemiad: vormi eripreemia, muna
kasutamise eripreemia, rahvuslike värvide
eripreemia, kilupreemia ja vastuvõtu suupiste eripreemia.
K e l l 1 4 j ät k u s i d
pidustused Maa r jaMagdaleena rahvamaja
õuel, kus Eesti Vabariigi
103. aastapäeva kontserdil esinesid Janno

Foto: Katrin Sisask
Kiluleib 2021 võidutöö

Meldre & Eesti Gun.
Kell 16 said huvilised Vasula Mõisatalli platsil vaadata
etendust A nd r us
Vaarik alias Ivan
Orav.
Õhtut jäi lõpetama kell 18 toimunud
Eesti Vabariigi 103.
aastapäeva kontsert
vokaalansambliga
Greip Tabivere
R a hva m aja õuel .
Kontserd i avasõnad ütles Tartu valla abiva l lava nem
Tarmo Raudsepp.
Vo k a a l a n s a m b e l
Greip andis suurepärase õuekontserdi õhtupimeduses,
mida va lgustasid
kaunistatud rahvamaja aknad, õueküünlad ja põlevad
pakud.
Lisaks 24. veebr u a r i l t oi mu nud
pidustustele korra ldas Ta mmistu
Raamatukogu-Külakeskus fotokonkursi
„Palju õnne Eestile“,
mille käigus said
osalejad kuni 28.
veebruarini saata
fotosid Facebooki
ja kõik teised
said seal enim
meeldinud
pilte meeldivaks märkida.
Võitjad selgusid vastavalt
sellele, mitu
emotsiooni
pildid kogusid.

1. koha sai foto
„Ilusat Vabariigi Aastapäeva“,
mille saatis Annika Reisalu

2. koha sai foto
„Minu Eesti, Meie Eesti“,
mille saatis Triin Lätti

3. koha sai foto „Eesti Vabariigi
tuleviku kaitsjad“,
mille saatis Maili Haav

Lisaauhind läks fotole „Midagi toredat
ka“, mille saatsid Tiiu Ja Kalle Haav
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Vastlapäeva peeti nii Maarja-Magdaleenas,
Laevas, Tabiveres kui ka Tammistus
Tekstid pani kokku Katrin Sisask
Traditsiooniliselt tähistati vastlapäeva Tartu valla erinevates kohtades nii lumemöllu kui ka näiteks
olümpiaadiga.
12. veebruaril toimunud Laeva küla
Vastlatrallist kirjutab Laeva kultuurimaja juhataja Veronika Täpsi:
12. veebruaril toimus kultuurimaja
õuealal Vastlatrall. Olenemata sellest, et väljas oli tohutu pakane, keegi
külma ei tundnud. Vastlakratt Pille
Amuri juhendamisel sai iga peokülaline osa Eesti vastlakommetest, õuealal
olid mitmed lõkked, mille ääres sai
end soojendada ja Laeva piirkonna
jahimeeste metsajutte kuulata. Jahimeestel olid kaasas erinevad loomasarved, nahad, koljud, topised ja vahetult enne üritust botaanikaaiast kinni
püütud mink.
Ka Laeva Vabatahtlik Tuletõrje
Selts oli oma infolauaga kohal. Sel korral arutleti teemal, kuidas toime tulla
kriisiolukorras ning mis peaks olema
igas kodus olemas, kui tekib olukord,
mida me ette näha ei oska.
Loomulikult ei puudunud vastlakommetele kohaselt hernesupp, mille
keetis valmis kultuurimaja perenaine
Anne Rammi.
Eriline tänu Arvo Penĳäinenile, kes
oma masinaga kelgumäe kultuurimaja kõrvale lükkas, et lapsed ja ka täiskasvanud saaksid seal kelgurõõme
nautida.
Aitäh, kõigile osalejatele!
16. veebruari ennelõunal sai vastlapäeva tähistada Maarja-Magdaleenas
ja õhtul Tabiveres. Maarja-Magdaleena
traditsioonilisest vastlapäevast Kaiu
järve ääres tegi kokkuvõtte MaarjaMagdaleena rahvamaja juhataja Tiia

Pärtelpoeg:
Vastlapäev möödus taas Kaiu järve
ääres. Tegime lõket, sõime hernesuppi
ja vastlakukleid. Vanemteadur Mall
Hiiemäe rääkis vastlakommetest. Ka
pikk liug ei jäänud tegemata.

Foto: Regina Evert-Tammistu
Vastlapäeva olümpiaad Tammistus

Foto: Kalev Pärtelpoeg
Vastlatrall Tabiveres

Sama päeva õhtul toimus Tabivere
rannas Vastlatrall. Avatud oli uisuväljak, Saadjärve Jahtklubi parvsaunalt
said soovĳad harrastada talisuplust,
lapsed said teha saanisõite ja kõigil oli
võimalus meisterdada vurri.
Va s t l a p ä e v a n ä d a l a l õ p e t a s
Tammistu vastlapäeva olümpiaad
20. veebruari lõunal. Sellest milliseks
päev kujunes kirjutas üritusel osalenud Katrin Kadaste:
Küll oli kena kelguga ja hõissa, meil
olid vastlad!
20. veebruaril, täpselt keskpäeval,
avati Tammistu Raamatukogu-Külakeskuse juures pidulikult vastlapäevale pühendatud olümpiaad. Nii nagu
ennevanasti, kogunesid ka sel korral pered, et enne pikka paastu koos
lõbutseda ja hästi süüa. Ühiselt tuletati meelde erinevaid vastlapäevale
kohaseid rahvatraditsioone ja kinnistati neid üritusel läbi nn. olümpiaalade.
Kuna vastlapäeva on peetud naiste
pühaks, mil naiste tööd tuli ära teha
kõigil teistel, siis said osalejad panna
end proovile taluperenaistele omases
kiiruses, täpsuses ja osavuses. Kõi-

gil oli võimalus läbida lumeslaalom,
kus kasutati nii kulpe-lusikaid kui
ka erinevas suuruses palle, mis kujutasid veerevaid herneteri ja ümaraid
kukleid.
Oluliseks peeti vastlapäeval ka
juuste usinat harjamist ja seoses selle traditsiooniga võisteldi olümpiaadil patsipunumises. Nobenäppude
sini-must-valgetest paeltest patsid sündisid väga erinevate aegade ja tehnikatega, kuid nägid kõik välja imeilusad.
Loomulikult oli olümpiaadil esindatud ka vastlapäevale kõige iseloomulikum mõõduvõtt liulaskmises.
Sel korral võisteldi suisa kahel alal:
mäel kelkudega ja vigursõidus lumetõukeratastel.
Üllatusena kõigile osalejatele ei
puudunud ürituselt tore saanisõit
kaasaegses võtmes ja motoriseeritud
kujul ning eriline tänu selle eest läheb
Raul Kivile.
Vaid ülivõrdes tänusõnu jagub nii
suurepärasele ürituse korraldajale
kui ka kõigile kogukonnaliikmetele,
kelle kaasabil oli võimalik end soojendada lõkketule paistel, süüa imemaitsvat hernesuppi ja maiustada
vastlakukklitega.
Olümpiaad lõppes ootuspäraselt
sümboolse autasustamisega, kuid
suurimaks preemiaks kõigile oli sel
päeval siiras koosolemise rõõm!

Eesti oma Hollywoodi mägi
Britt Vahter, Loometalgute korraldusmeeskonna liige
Tartumaa Arendusseltsi konsultant-projektijuht ja tiim Hollywoodi mentor
Tartumaa Loometalgutelt vunki
saanud Laeva kogukond on otsustanud luua kõigile tuttavast Hollywoodi mäest silmapaistva maamärgi
kogu Eesti jaoks ning ühendada läbi
selle paikkonna inimesed ja ettevõtjad tegutsema ühise eesmärgi nimel.

Mõte taastada tähed ja korrastada
mäekülg küpses erinevate asjaosaliste
peas juba aastaid, aga õige hoo sai
asi sisse 23. oktoobril 2020 toimunud Tartumaa Loometalgutel, kus
ähmasest visioonist sündis konkreetne arendusplaan.

Idee eestvõtja Veronika Täpsi sõnul
tuli loometalgutel osalemise pakkumine Tartumaa Omavalitsuste Liidu
kultuurinõunikult. „Loometalgutele
minnes oli ainus mõte see, et soovime mäge taaselustada ja kasutada ära
selle potentsiaali. See eesmärk ise-
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enesest ei muutunud, aga meeskonda tuli juurde inimesi, kes on asjast
samamoodi huvitatud. Tänu sellele on
motivatsioon üleval ja teotahe suur.
Lisandus ka uusi mõtteid, nagu staaride skulptuurivõistlus ja oru kasutamine ürituste korraldamiseks,“ märgib
Täpsi.
Kava kohaselt hakkavad suurejoonelise vaatega mäge kaunistama uued
väljavalgustatud tähed HOLLYWOOD.
Mäe tippu aga rajatakse vaateplatvorm, kuhu viib turvaline trepp. Mäe
taga peituv org, mis oma kujult on justkui looduslik amfiteater, kujuneb aga
„kultuurioruks“, mis sobib kontsertide ja teatrietenduste korraldamiseks.
Kavandamisel on iga-aastaselt toimuv
skulptuurivõistlus, et tekiks nii Eesti
kui ka Hollywoodi staaride park. Mägi
on plaanis siduda ka Euroopa Kultuuripealinn 2024 programmiga, sest on
see ju Tartumaa „värav“ Tallinna suunalt tulĳatele.
Et nii suurejoonelisi plaane ellu
viia, on vaja tugevat koostöövõrgustikku. Väga hea koostöö on saavutatud
mäe ümbruses tegutsevate ettevõtetega ja Tartu vallavalitsusega, kes on
toeks mäe väljaarendamisel. Algatusele aitab kaasa ka Valio Eesti AS, kelle
territooriumil mägi asub. Loometalgutelt auhinnaks saadud pilootprojektis osalemine ja mentorlus Tartumaa
Arendusseltsilt ning nõustamine Tar-

Foto: Timo Arbeiter
Pildil vasakult:
Liia Koorts, Liis Jaamets, Viljar Ilves, Veronika Täpsi, Allan Allik ja Kaido Põdersoo

tu Regiooni Energiaagentuurilt toetavad plaanide teostumist.
„Kõige paremad ideed ja edukamad
ettevõtmised sünnivad siis, kui on
motiveeritud inimesed. Mul on hea
meel, et Hollywoodi mägi ja selle taga
peidus olev kruusaauk on oma potentsiaaliga jäänud silma kohaliku kogukonna eestvedajatele. Luitunud tähtede asendamisest on tänaseks saanud
idee luua kultuuripealinna väravad,
kus tehakse teatrit ja eksponeeritakse
skulptuure. Tartu vald kindlasti toetab ettevõtmist nõu ja jõuga,“ kiidab
vallavanem Jarno Laur kogukonna
algatust.
Hol ly woo d i m äe a r end a m i s e
ümber koondunud meeskond töötab

täiel võimsusel. Kõik, keda huvitab
Laeva kogukonna ja Hollywoodi mäe
käekäik, on oodatud 24. aprillil kl 10
algavatele Hollywoodi mäe heakorratalgutele. Koos puhastatakse mäekülg võsast ja koristatakse ümbrust.
Samas toimub kõnekoosolek, kus kuuleb lähemalt mäe arendusplaanidest
ning saab ka oma sõna sekka öelda.
Esitada julgelt oma kohalikku
kogukonda arendav idee, mis vajab
lahendamist, uusi mõtteid või tagant
tõukamist 1.–2. oktoobril 2021 Kõrveküla Põhikoolis toimuvale Tartumaa
Loometalgule. Ideede esitamine algab
juba kevadest kodulehel https://www.
tartumaa.ee/.

Tartu vald kutsub jalutuskäigule
ajaloo- ja kultuuriradadel!
Karita Tilk, Tartu valla kultuuritööspetsialist
Kus on Õ-tähe sünnipaik? Sandiväsitaja küla – kus see
veel on? Kas Kalevipoeg käis tõesti ennemuiste meie vallas
magamas? Eestlaste saunakultuur polegi soomlastelt
pärit? Kui tahad neile ja paljudele teistelegi põnevatele
küsimustele vastused saada, siis on viimane aeg teha meiega üks tiir Tartu valla ajaloo- ja kultuuriradadel.
Nimelt valmis Eesti Vabariigi 103. aastapäevaks 25 punktiga interaktiivne kaart, mis tutvustab Tartu valla põnevaid
kohti, olulisi minevikusündmusi ja andekaid inimesi, kes
on ühel või teisel moel mõjutanud meie ajalugu.
Jalutuskäik on varustatud täpsete koordinaatide, piltide
ja helifailidega, mille tekstid on sisse lugenud inimesed
meie enda vallast.
Seega tule jaluta virtuaalselt või päriselt – targemaks saad
nagunii! Kaart on leitav Tartu valla kodulehel või lingil
bit.ly/3s1zCqU
Jalutuskäik pole lõplik, vaid täieneb jooksvalt. Ettepanekuid uute punktide kohta võib saata:
karita.tilk@tartuvald.ee
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Tartu Valla Noortevolikogu uus
koosseis alustab!
Märtsi esimesel nädalal alustas
oma tööd kuues Tartu Valla Noortevolikogu koosseis. Kuuendas koosseisus on liikmeid kokku 7.
Seoses praeguse olukorraga lükkusid valimised edasi paar kuud ja hääletus toimus esimest korda läbi volis.
ee süsteemi. Uuel koosseisul on juba
praegu ideid ja mõtteid, kuidas kahe
aasta pärast viia valimised läbi veelgi
edukamalt.
Esimesed koosolekud on juba pee-

T
tud videosilla vahendusel. Füüsiline
koosolek toimub siis, kui piirangud
seda lubavad, hetkel jätkatakse videosilla vahendusel istungite pidamist.
Noortevolikogu toetavad eelmisest
koosseisust esimees Liia Kass ja Tartumaa noortekogu projekti „Noortevolikogu igasse Tartumaa valda“
kaudu mentor Laura Kiviselg.
Vana koosseisu esimees Liia Kass
soovib uuele koosseisule edu ja lennukaid ideid.

K

VNV

Liia Kass

KUUENDASSE KOOSSEISU
KUULUVAD:
1. Christin Johanna Elisabeth Hermits
2. Kristanna Koemets
3. Lisete Ehamaa
4. Maris Mikko
5. Oskar Orav
6. Ralf Rokko Koemets
7. Risto Loorits

Rakvere Gümnaasiumi Filmifestival
tõi parima meesnäitleja preemia
Katrin Sisask
Tänavu 12. korda toimunud Rakvere Gümnaasiumi Filmifestivalil
osales sel aastal ka Lähte Ühisgümnaasiumi Õppestuudio. Festivalilt tuldi koju parima meesnäitleja
preemiaga.
6. veebruaril toimunud finaalõhtul astusid võistlustulle filmid
kahes kategoorias – kuni 12. klassi õpilased ja kuni 29-aastased noored. Esimeses kategoorias võistlesid ka Tartu
vallas asuva Lähte Ühisgümnaasiumi
meediaklassi abituriendid.
Lühifilm „Veel ei ole pime“ toob
vaatajateni loo teismelisest Robertist,
kellel on keerulised suhted kasuisaga. Noormees on õnnetu kodus ja ka
klassikaaslastega ei ole suhted head.
Ainus, mis jõudu annab, on mälestused isast – ajast, mil poiss oli väike. Nii
vaatab ta üksi videolõike, mis filmitud
aastaid tagasi, kus isa mängib temaga, kui ta on pisike poiss. Lugu lõppeb
peategelase enesetapuga.
Robertit filmis mängiv Lähte Ühisgümnaasiumi õpilane Kevin Pisartšik
pälvis fi lmis mängimise eest parima
meesnäitleja tiitli.
„Tiitli saamine oli minu jaoks tohutult suur üllatus ja kui ma seal saalis
istusin ja kuulsin, et öeldi „Kevin“,

Foto: Aaron Thor Härm
Pildil vasakult: Markus Zimbrot, Elisabeth Siivelt, Patric Tromp, Gerlin Kesa,
Liisa Ehamaa, Kevin Pisartšik ja juhendaja Raiko Allik

tabasin end mõttelt, et kas tõesti?
Aga jah, lõpuks öeldigi minu ees- ja
perekonnanimi ja mu rõõm oli otsatu,“ kommenteerib Kevin.
„Projekti alguses olime väga elevil ja plaanisime teha midagi suurt
ja võimast. Kõigil oli palju mõtteid ja
suur elevus hinges. Meil kujunes juba
10. klassis välja meeskond, kes on kolme aasta jooksul teinud palju ühiseid
projekte ja oleme tänaseks kasvanud
lähedaseks. Ma väga soovin, et peale

gümnaasiumi lõppu meie sõprussidemed säiliksid ja teeksime ka tulevikus
koos suuri asju.
Eks projekti käigus tuli ette ka langusi ja perioode, kus asi mõlkus lihtsalt peas, aga reaalsete tegudeni ei
jõutud. Kuid võtsime end kokku ja sai
tehtud meeletu lõpuspurt. Nagu näha,
siis kandis see vilja. Kogu tiimi jaoks
oli see esimene kord filmi teha ja minu
jaoks esimene kord filmis mängida.
Näiteks juhtus nii, et üks lõik, mida
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filmisime kümneid kordi – peategelane Robert pidi pargis rattaga sõites
kukkuma – jäi lõpuks filmist üldse
välja. Proovisin palju kordi loomulikult kukkuda, kuid meie juhendaja ja
filmi tundide õpetaja Raiko Alliku silmis oli iga kord tegu „võltsi kukkumisega,“ naerab Kevin.
Näitlemine on olnud Kevini kirg
lapsest saadik. Neli aastat on ta mänginud „Lottemaal“ kärbes Jaaku või
jänes Adalberti. Kindlasti soovib
noormees sellega jätkata ja peale gümnaasiumi lõpetamist end sel alal edasi
arendada.

„Sel aastal võtsime esimest korda
osa Rakvere Gümnaasiumi Filmifestivalist,“ kommenteerib noorte
juhendaja Raiko. „Tegin neile ettepaneku osaleda ja nad olid kohe rõõmuga nõus. Alguses kaasasime kogu
klassi, aga aja möödudes jäi alles ca
9 õpilasest koosnev tuumik. Stsenaarium valmis läbi ajurünnakute
ja võtteplatsi leidsime Valgas. Sellele
järgnes 3-päevane filmilaager. Kõige
rohkem ajakulu ja närveerimist läks
filmi kokku monteerimisele – tähtaeg
esitamiseks oli ukse ees ja nii kujunesid 5 viimast päeva hullumeelseteks.

Minul kui juhendajal magamiseks
eriti aega ei jäänud ja ka noored pingutasid tõsiselt, et õigeks ajaks valmis
jõuaksime. See, et peale esimest osalemiskorda saime parima meesnäitleja preemia, on suur asi. Minu kui
juhendaja jaoks, on suur tasu ka rõõm
õpilaste silmis ja see, kuidas nad oma
juhendajale energiat annavad“.
6. veebruaril toimunud finaalõhtu
otseülekannet on võimalik järelvaadata Delfi TV või Postimehe vahendusel.
Ettevõtmist toetasid Lähte Ühisgümnaasium ja Tartu vald.

KOOL

Kunstinädal Kõrveküla Põhikoolis
Tekst ja foto:
Helen Pill, Kõrveküla Põhikooli huvijuht, ja Kõrveküla Põhikooli kunstiõpetajad Külvi Rebaste ning Jana Post
8.–12. veebruarini toimus Kõrveküla Põhikoolis kunsti- ja sõbranädal. Taoline üritus toimus esmakordselt. Nädal oli mõeldud 1.–9.
klasside õpilastele.
Kunstinädalaks ettevalmistumine
hakkas juba nädal varem. Ettevalmistuste hulka kuulus südamepaberite
joonistamine ja kleepsude lõikumine.
Õpilasaktiiv oli neis töödes suureks
abiks.
Kuna 14. veebruar oli sõbrapäev, siis
meisterdasid algklassid enda klassi
ukse taha sõbrapostkasti, mida sai täita terve nädala jooksul. Iga algklassiõpilane joonistas oma parimast sõbrast ka pildi, mis klassi uksele kinnitati.
Kunstinädala tegevused olid jaotatud päevade kaupa. Eesmärk oli sisustada õpilaste vahetunde ja pakkuda
toredaid kunstilisi tegevusi ühisloominguks. Esmaspäeval said õpilased
joonistada ja kirjutada omi mõtteid
ja värvida südameid. Kõige aktiivsemad olid algklassid, aga ka suuremate
õpilaste leht täienes. Esmaspäevast
alates oli 5.–9. klasside õpilastel võimalus luua oma hashtag ehk teemaviide. Ootasime õpilaste mõtteid seoses koolieluga, sõbrapäevaga, eesootava kevadega. Tuli väga toredaid sõnu,
nt „sõbrakukkel“, aga ka armastusavaldusi ja kiitusi sõpradele.
Teisipäeval kleepisid õpilased
kleepsuribasid käesoleva aastanumb-

ri 2021 sisse. See tegevus oli meeltmööda kõigile, sest tulemust ei pidanud kaua ootama.
Kolmapäeval andsime lastele ülesandeks mandalaid joonistada. Mandala tähendab püha ringi ja seda kasutatakse peamiselt mediteerimiseks.
Kuna joonistamine on ka väga rahulik
tegevus, siis oli tore näha lapsi uusi
mustreid loomas.
Kunstinädalal otsisime ka mõtteid
koolimaja kaunistamiseks eesootavaks Vabariigi aastapäevaks. Õpetaja
Külvi juhendamisel valmisid omaloomingulised sini-must-valged plakatid. Need kaunistavad nüüd koolimaja
aatriumi ülemist osa. Samuti valmis
nädala jooksul lipuvärvides kett, mis
kaunistab aatriumi ukseesist. Ketti aitasid meisterdada nii 2. kui ka 6.
klassi õpilased.

Saime väga head tagasisidet nii õpilastelt kui ka õpetajatelt. Niikuinii
veedavad õpilased nüüd vastvalminud
koolimajas rohkem aega, aga tore oli
näha, et kunstilised tegevused sisustasid ka pikapäevarühmalaste aega.
Väiksemad kiitsid enim kleepsutööd,
sest see oli nii teistmoodi. Suured
uudistasid igapäevaselt hashtagi seina: kirjutasid ise ja lugesid ka teiste
mõtteid. Õpetajad arvasid, et see oli
väga hea idee nädala jooksul suunata
lapsi kunstiga tegelema.
Praegu ehivad südamepaberid
koolisöökla seinu. Kleepsudest aastanumbrid kaunistavad koolimaja
betoonseinu erinevatel korrustel.
Mandalade väljapanemiseks otsime
veel sobivat kohta. Häid mõtteid tuli
meil veelgi ja kindlasti soovime ka
tulevikus kunstinädalaid korraldada.
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Tabivere Põhikooli õpilased võitsid
üle-eestilise väitluskonkursi
Maarika Vällik, õpilaste juhendaja
Tab iv e r e Põh i k o ol i õp i l a s e d
Karl-Sander Järvela (8. kl), Elis
Maarja Aardevälja (7. kl) ja Kristiina Annuk (8. kl) võitsid üle-eestilise
ODYSSEY väitluskonkursi.
Era smus+ projek t i ODYSSEY
(Oxford Debates for Youths in Science
Education) raames toimunud väitluskonkursi teema oli „Eestis on põlevkivist võimalik loobuda ainult siis, kui
võtame kasutusele tuumaenergia“.
Teema oli intrigeeriv ja õpilasi sütitav ning eks igaüks oli konkursi lõpus
teadlikum kummagi energiatootmise
plussidest ja miinustest. See ongi hea
debati eesmärk!
Väitlusvõistlusel esimene osa toimus 16. oktoobril 2020, kui õpilased üle Eesti istusid oma klassis arvutite taga ning pidasid maha oma
elu esimese väitluse. Loomulikult
oli väitlusvõistlus plaanitud pidada
ühes ruumis ja näost-näkku, kuid

Foto: Maarja Jõe
Väitlusmeeskond vasakult: Karl-Sander Järvela, Elis Maarja Aardevälja,
Kristiina Annuk ja juhendaja Maarika Vällik

arvestatavatel põhjustel sai see viidud
Internetti. Konkursil osalesid põhi- ja
keskkooli- õpilased üle Eesti: Lümanda Põhikoolist, Tabivere Põhikoolist,
Tartu Tamme Gümnaasiumist ning
Merivälja Koolist.
Finaalvoor leidis juba aset 19. veebruaril 2021 konverentsi „Kuidas õpetada väitlemist“ raames Energia Avastuskeskuses Tallinnas. Finaalvoorus

väitlesid Tabivere Põhikooli õpilased
Merivälja Kooli 9. klassi õpilastega.
Tabivere õpilased väitlesid eitaval
poolel ja võitsid. Ühe auhinnana saavad noored peredega Soome sõita ja
külastada sealset teaduskeskust Heureka. Väitlusmeeskond jäi kogemusega äärmiselt rahule ja on valmis uuesti
võistlustulle astuma maikuus toimuvatel põhikoolide meistrivõistlustel.

Veebr uar Maarja-Magdaleena
Põhikoolis: terve vaimu kuu!
Tekstid: Lauri Naber, Maarja-Magdaleena Põhikooli direktor, ja
Ago Vahtra, Maarja-Magdaleena Põhikooli kehalise kasvatuse õpetaja

Nutivaba päev – 10. veebruar
Tekst: Lauri Naber

Nutitelefon on suurepärane abivahend
info otsimisel või sõpradega ühenduse
hoidmisel ning seetõttu kuulub tänapäeval teatud vanusest alates peaaegu
kõigi kooliõpilaste standardvarustusse. Samas on paraku põhjust rääkida
ka nutiseadmete (üle)kasutamisega
kaasnevatest ohtudest. Aju uue teabega pidevas pingeseisundis hoidmine
võib halvasti mõjuda noore inimese
hariduslikule edasijõudmisele ning
vaimsele tervisele ning mõned võrdlevad nutiseadme mõju isegi narkootiliste ainete omaga.
Maarja-Magdaleena põhikool on
traditsiooniliselt osalenud rahvus-

vahelises Erasmus+ noorteprogrammis, mille üks jooksvatest teemadest
on vaimne heaolu. Sellega seoses otsustasime nutisõltuvuse probleemi
teadvustamiseks korraldada koolis
10. veebruaril telefonivaba päeva.
Eelneval nädalal selgitasime õpilastele, miks me seda seda teeme, ning
panime koridoridesse üles selgitavad
plakatid. Telefonivabal päeval oli õpilastel võimalik jätt a oma telefon karpi, mida hoiustati koolipäeva jooksul
kantseleis ja seade tagastati omanikele koolipäeva lõpul. Lisaks said nad
päeva jooksul rinnas kandmiseks sildi
„olen telefonivaba“. Kuna osalemine
oli õpilaste jaoks vabatahtlik, oodati õpetajate toas huviga, kuidas mõte
vastu võetakse. Selgus, et väga hästi –

Foto: Kristiina Raja
Õpilased nutivabal päeval
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osalusprotsent oli 95, kogu kooli peale
oli kõigest kolm õpilast, kes ei suutunud telefonist loobuda. Päeva lõpul telefone kätte saades olid kõik rõõmsad:
kes selle üle, et oma seadeldise lõpuks
ometi tagasi sai ning oli võimalik tutvuda päeva jooksul kogunenud teadetega; kes selle üle, et selgus, et päev
telefonita ei ole üldse mitte halb. Ning
järgmise koolipäeva hommikul ootas
direktori kabineti juures õpilane, kes
küsis, kas ta võib oma telefoni sellekski koolipäevaks hoiule jätta!

Vastlapäev – 16. veebruar

Foto: Liisi-Triin Siimenson

Tekst: Ago Vahtra

Praegusel keerulisel ajal on õpilaste vaimsele heaolule oluline, et võimalikult suur hulk kooliperest saaks
kokku ja tegutseks ühiselt, milleks
ohutumad võimalused väliskeskkond.
Lumised tingimused pole enam iseenesest mõistetavad ja meeldiv on, et
tänavuse aasta talv on selleks loonud
küllaltki head võimalused. Seega kasutasime võimalust, tähistamaks kooliperega vana rahvakalendri tähtpäeva – vastlapäeva.
Ennelõunasel ajal külastasid 1.–4.
klassi õpilased Kääpal asuvat Kalevipoja koda. Sealsed töötajad olid spetsiaalselt meie kooli õpilastele välja
mõelnud traditsioonilise vastlapäeva
programmi, kust ei puudunud pikima
liu laskmine ega ka toiduvarumine.
Suured tänud meie kooli huvĳuht Liisi-Triin Siimensonile, kes väljasõidu
organiseeris.
Ilma ei jäänud vastlapäevast ka
vanemate klasside õpilased. Kavas
olid nii tavapärased tegevused kui
ka üldist talverõõmu pakkuvad tege-

Maarja-Magdaleena Põhikooli aineolümpiaadidel
esindanud õpilased ja direktor Lauri Naber

vused uues kuues, nagu rahvastepall
lumepallidega ning lumelaternate ja
-skulptuuride ehitamine.
Vastlapäev on paljuski seotud traditsioonide ja uskumustega. Lootkem,
et palju häid emotsioone pakkunud
vastlapäev on hea enne selleks, et keerulised ajad koolipere jaoks hakkavad
möödanikku jääma ning järgmine osa
aastast tuleb helgem. Tore, et suur osa
õpilastest lõi vastlapäeva tegevustest
aktiivselt kaasa.

Olümpiaadiõpilaste tänamine –
19. veebruar
Tekst: Lauri Naber

Jakob Hurda poolt sõnastatud eestluse põhikreedo „kui me ei saa suureks arvult, saagem suureks vaimult“
sobib Maarja-Magdaleena põhikoolile,
kus õpib praegu 65 õpilast, nagu valatult. Muuhulgas oleme tähtsaks pidanud ka akadeemilist edukust ja märgina sellest tunnustasime vabariigi

aastapäevale ning II trimestri lõpule
pühendatud aktusel neid õpilasi, kes
kooli aineolümpiaadidel esindanud.
Sel aastal oli rõõmustamiseks põhjust palju ning eriti tore oli tõdeda, et
meie õpilased esinesid Tartu maakonna lõikes hästi väga erinevate ainete
olümpiaadidel.
Fotol ümbritsevad rõõmsat direktorit:
Henn-Jaagup (9. kl): 2. koht ühiskonnaõpetuses, 3. koht geograafias, 5. (9.)
koht emakeeles.
Mati (8. kl) 4. koht matemaatikas ja
4. koht geograafias.
Kaisa (7. kl) 4. koht kunstiõpetuses.
Kaarel Kristofer (7. kl) 3. koht geograafias.
Sirle (7. kl) 11. koht emakeeles (mis
tegelikult pole tema emakeel!).
Eleliis (6. kl) 3. koht bioloogias.
Henn-Jaagup ja Mati pääsesid oma
geograafia tulemusega ka riiklikule finaalvoorule, mis loodetavasti toimub
mais.

LASTEAED

Veebruarikuu vahvad toimetused
Kiisuperes
Merle Siimann,
Lähte lasteaed Kiisupere direktor
Veebruarikuu alguses tähistasime
lasteaia sünnipäeva. 34. aastat – on
seda lasteaia jaoks vähe või palju,
jäägu igaühe enda otsustada.
Praegustes tingimustes ei saa üheskoos lustida, kuid lapsed ja õpetajad
viisid läbi põnevaid toimetusi koos
rühmadega. Ja mis sünnipäev see on,

Foto: lasteaia fotokogu
Tondu rühma lapsed sünnipäeva tordiga

LASTEAED
kui midagi magusat suhu ei saa? Rühmad valmistasid omanäolised tordid
ja maiustasid üheskoos.
Eelmisel kuul võtsid kõik meie
rühmad osa 112 päevast. Iga rühm
valmistas ette väikese etteaste n.ö
õnnetusest ja salvestas selle videosse. Nendest kokku sai meie lasteaeda
õppevideo. Veel mahtusid meie ühiste
toimetuste hulka sõbranädal ja vastlaliug Palalinnas.
Üks suuremaid ettevõtmisi oli
kodumaa 103. sünnipäeva tähistamine. Selleks puhuks kogunesime lasteaia ette, et üheskoos lipp heisata ja
hümni laulda. Tegime Lähte alevikus
rongkäigu, mida kaunistasid laste
endi sini-must-valged lipud või muu
atribuutika. Õuealal olid rühmadel
ette valmistatud eestiteemalised tegevused, kus lapsed said oma rühmaga
tegutseda.
Oleme rõõmsad ja hoiame üksteist!
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Foto: lasteaia fotokogu
Lapsed 112 päeval

Nurri rühma 3–4aastaste laste mõtted, miks me armastame Eestit ...
... ei ole palav ja on lumi,
... kodu on,
... Eestimaal on põnev ja saab jäätist
süüa ja kinos käia ja vahepeal esinevad
päkapikud,
... saab palju mängida ja luuletusi
lugeda,

Foto: lasteaia fotokogu
Vabariigi aastapäeva rongkäik

... saab piknikut pidada ja juua ja popkorni süüa ja traktorid ja bussid ja
rongid on,
... lihtsalt meeldib, et saab pidudes
käia, siis saab šampust ja kokaali juua,
... et siin elame.

Vabariigi aastapäev Kõrveküla
lasteaias Päikeseratas
Tekst: Kätlyn Järv, Kalakeste rühma õpetaja Kõrveküla lasteaias Päikeseratas
Fotod: Tiina Angerjärv
Sel aastal tähistas Kõrveküla lasteaed Päikeseratas Eesti Vabariigi
aastapäeva teisiti – kogu üritus toimus õues. Kõik rühmad kogunesid
lipuväljakul, kus kuulati Eesti hümni, lapsi tervitas lasteaia direktor
Jana Rosenthal, kuulati luuletust
Eestimaast ja ühiselt lauldi lasteaia
laulu.
Lasteaias on 10 rühma, kellest 4 vanemate laste rühma käisid Eesti lipukeste lehvides paraadil Tartu Vallavalitsuse juures, kus neid tuli tervitama
Tartu vallavanem Jarno Laur.
Et laste õuesolekut rikastada, tuli
korraldajatel idee organiseerida neile
õuealale takistusrada. Selle mõttega
tulid koheselt kaasa Kodutütarde ja
Noorkotkaste esindajad, kes sättisid
lastele üles takistusraja, kus lapsed
said end proovile panna ja seigelda.
Vabariigi sünnipäeva tähistamine
lõppes piruka söömise ja tee joomisega.
Ürituse korraldas Kalakeste ja Tõrukeste rühm.

Kõrveküla lasteaed Päikeseratas paraad Tartu vallamaja juurde

Kodutütred ja Noorkotkad valmistasid lastele vahva takistusraja
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Tartu valla talimänge asus juhtima
spordikooli võistkond
Toomas Rosenberg, võistluste peakohtunik
13. veebruaril toimusid Lähte spordikeskuses valla talimängude I etapi võistlused. Kavas oli murdmaasuusatamine, kiiruisutamine ja
noolevise.
Murdmaasuusatamise laste distantsidel olid vanuseklasside kiiremad tütarlastest Miina Kommusaar,
Celia Raja ja Getter Somelar ning poistest Joosep Kommusaar, Henri Tarv ja
Tauri Lill. Naistest võitis esikoha Keiu
Oras ja meestest Kermo Tarv. Seenioride klassi paremateks olid Jaana Lukanen ning meestest Tõnu Põldma.
Kokku käis suusarajal võistlemas 67
suusatajat. Võistkondlikult oli suusatamises parim vallavalitsuse/volikogu võistkond.
Lähte uisurajal käis võistlemas 74
uisutajat. Tütarlaste vanuseklasside paremad olid Miina Kommusaar,
Annabel Sarapuu ja Sanne Laas ning
poistest Siim Sander Vaher, Johannes
Visk ning Hendrik Visk. Naisvõistlejatest olid uisuraja kiiremad Estrit
Aasma ning meestest Rauno Laumets.
Seenioridest olid paremad uisutajad

Foto: Katrin Sisask

Foto: Katrin Sisask

Suusataja lõpusirgel

Võistlejad uisurajal

naistest Jaana Lukanen ja meestest
Agu Laas. Võistkondlikult võitis uisutamise spordikooli võistkond.
Nooleviskes olid teistest täpsemad
spordikooli võistlejad koosseisus Agu
Laas, Toomas Proovel, Valeri Rubeika,
Kristi Usin ja Ats Kukk. Teise koha saavutas OÜ Same ning kolmanda koha
Raadi Lasteaed Ripsik võistkond.
Üldkokkuvõttes asus talimänge juhtima spordikooli võistkond 71

punktiga. Järgnevad OÜ Same 69, vallavalitsus/volikogu 65, Raadi Lasteaed
Ripsik 61, Lähte Ühisgümnaasium
57, Laeva küla 53, Kaiavere/Vudila
51, Kõrveküla Põhikool 48 ja MaarjaMagdaleena Põhikool võistkond 32
punktiga.
Tartu valla talimängud 2021 sisealade etapid on viiruse leviku tõttu
edasi lükatud.

VARIA

Kui lemmikloom läheb kaduma...
Tekst ja foto: Katrin Sisask
Paljud lemmikloomaomanikud on
olnud ärevas olukorras, kui nende koer või kass on läinud kaduma.
Mida teha selleks, et hulkuv loom tagasi peremehe juurde jõuaks?
Esimese asjana võiks uurida ümbruses elavatelt inimestelt, kas nad on
looma näinud. Kadunud loomad, eriti kassid, võivad hirmul olles pugeda
mõnda lahtise uksega garaaži või mujale lähedal elava naabri aeda. Otsima minnes võta kaasa taskulamp, et
pimedaid nurki kontrollida. Kasside
puhul tuleks silm peal hoida ka puudel

Tartu valla hulkuvad loomad viiakse Tartu Koduta Loomade Varjupaika

VARIA
ja kuurikatustel, sest nad suudavad
hästi ronida ja võivad olla ettearvamatutes kohtades.
Tartu vallast leitud hulkuvad loomad viiakse Tartu Koduta Loomade
Varjupaika. Seega võiks olla teine asi,
mida looma leidmiseks teha, vaadata
varjupaiga kodulehelt www.loomadevarjupaik.eu või Facebookist, kodu
otsivate ja leitud loomade pilte. Kuna
pildid loomadest jõuavad sinna 24
tunni jooksul peale varjupaika saabumist või nädalavahetusel esimesel
võimalusel, siis võib kindluse mõttes
varjupaika helistada esmaspäevast
laupäevani alates kella 8 hommikul
kuni 20-ni õhtul telefonil 15400 või
võimalusel külastusaegadel kohale
minna ja loomad üle vaadata.
Lisaks eelnevale võid teha postituse sotsiaalmeediasse oma lemmiku
pildi ja teatega, et lemmikloom on
kadunud. Kindlasti jälgi, et postitust
oleks võimalik jagada. Jaga postitust
ka gruppidesse, mis tegelevad kadunud loomadega või oma kogukonna /
asumi gruppi, mille liikmed on sinu
lähedal elavad inimesed. Aidata võib
ka kohaliku postiljoni teavitamine.
Kui loom on kadunud kauem kui
1 ööpäev, võib abi olla kuulutuste riputamisest näiteks tänavapostidele,
teadetetahvlitele jne. Jälgi, et seal
oleks olemas oluline info: foto, looma
kirjeldus, koht, kus ta kaduma läks ja
omanike telefoninumbrid, võimalusel
vähemalt kaks.
Selleks, et koduloom kadumise korral kiiresti koju tagasi jõuaks, varusta
ta kaelarihmaga, mille peale kirjuta
oma kontaktandmed. Nii ei pea looma
leidja varjupaika pöörduma, vaid saab
ise võtta omanikuga ühendust ja mure
leiab kiire lahenduse.
Tartu vallas on koertel kiip kohustuslik ja kassidel soovituslik.
Suureks abiks on ka lemmiklooma
kiibistamine. Tartu vallas on koertel
kiip kohustuslik ja kassidel soovituslik. Kiip võib loomapidajale tunduda
mitte olulise, vaid pigem tülika rahalise kuluga, aga iga inimene peaks enne
looma võtmist endale selgeks tegema,
et tegu on kohustuse ja vastutusega,
mis tahes tahtmata tekitab rahalist
kulu.
Olenevalt loomakliinikust, kus kiip
paigaldatakse, maksab see 10–20 eurot, mis on looma kadumisega kaasnevatest kuludest kindlasti vähem.
Seega tuleb lähtuda tõsiasjast, et kiip
aitab lemmiklooma koju! Lisaks välistab kiipimine ka looma pahatahtliku
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omastamise – registrisse kantud andmed on piisavaks tõendiks selle kohta,
et loom kuulub teile. Antud asjaolu
ilmneb juba omastaja esimesel visiidil
loomaarsti juurde.
Loom tuleb kanda lemmikloomaregistrisse! Tartu vallas on ametlikult kasutusel register, mille
leiad aadressilt:
www.lemmikloomaregister.ee
Kindlasti tuleb tähele panna, et
ainult kiibi paigaldamisest ei piisa.
Lisaks tuleb loom lemmikloomaregistrisse kanda. Tartu vallas on ametlikult kasutusel register, mille leiad
aadressilt: www.lemmikloomaregister.ee. Eestis on kasutusel ka teine register, kuid Tartu valla elanikud sinna
enda loomi kanda ei saa. Looma saab
registrisse kanda loomaarst, seega
tuleks kohe kiibi paigaldamisel lasta
loomaarstil kiip ka registrisse kanda,
mille kohta arst annab vastava paberi.
Kui oled leidnud Tartu vallast hulkuva looma ja soovid sellest varjupaigale teada anda, võta ühendust
Tartu valla keskkonnaspetsialisti Kadi Kukega telefonil 5347 6179
või e-posti aadressil
kadi.kukk@tartuvald.ee
Kui endiselt ei ole looma leitud või
kui oled hoopis ise leidnud hulkuva
looma ja soovid sellest varjupaigale
teada anda, tuleks ühendust võtta Tartu valla keskkonnaspetsialisti Kadi
Kukega telefonil 5347 6179 või e-posti
aadressil kadi.kukk@tartuvald.ee.

TARTU KODUTA LOOMADE
VARJUPAIGAST

Tartu Koduta Loomade Varjupaik
on Tartu linnale kuuluv munitsipaalne varjupaik, mida haldab riigihankelisel alusel mittetulundusühing Assisi
Franciscuse Selts. Varjupaigateenust
pakutakse lepingu alusel ka ümbritsevatele kohalikele omavalitsustele, seal
hulgas Tartu vallale.
Varjupaika ei jõua ainult hulkuvad
loomad. Põhjuseid on erinevaid, aga
levinumateks on omaniku surm, vanusest tingitud suutmatus looma eest
hoolitseda või kolimine. Looma varjupaika toomisel tuleb omanikul tasuda
35.-, mis katab 14-päevase hoiul hoidmise kulud. Kui puudub loomaarsti poolt väljastatud vaktsineerimistõend, siis lisandub 15.- „Marutaudi
vastu looma vaktsineerides tuleb küsida selle kohta tõend,“ lisab projektijuht Kirke Roosaar.

Kõigil soovĳatel on võimalus varjupaigast endale võtta loom. „Kassidega
on kergem,“ selgitab Kirke. „Kindlasti
tuleks kaasa võtta trantspordikast,
sest neid meil kohapeal kaasa andmiseks ei ole. Kassi võtmine maksab 35.-,
aga varjupaigast saadud üle 6 kuu vanune loom on vaktsineeritud, steriliseeritud ja kiibistatud ning registrisse
kantud. See on võrdlemisi väike kulu
arvestades sellega, mis muidu juba ainuüksi steriliseerimine maksab.
Koerte puhul on veidi keerulisem.
Tihti võib pildil väga armas ja sobilik
koer osutuda teda välja valinud inimesele sobimatuks. Looma ja inimese vahel peab tekkima klapp, mis ei pruugi
tekkida esimese korraga. Me keegi ei
tea ju, mida varjupaika sattunud koer
on üle elanud, ja seetõttu võib nende
käitumine olla vahel ettearvamatu.
Koeraga peaks tulema tutvuma mitmel korral ja vahel tullakse kindlat
looma tahtma, kuid koju minnakse
lõpuks hoopis teisega. Juhtub sedagi,
et loom tuuakse meile tagasi. Kahjuks
lihtsalt nii on ja põhjuseid, miks nii läheb, on erinevaid,“ selgitab Kirke. Varjupaigal on ka reegel, et üle 65-aastsed inimesed ei saa endale võtt a alla
2-aastast looma, selle põhjuseks on
just eakatelt omanikelt saabuvate loomade hulk. „Meil on siin põhimõte, et
seenior saab seeniorkoera soodsama
hinnaga – 25 eurot. Ühtlasi soovitame eakatel loomavõtjatel läbi mõelda
ja vastavad korraldused teha puhuks,
mis saab siis, kui loom jääb loomaomanikuta.“
Soovijad saavad varjupaigas teha
vabatahtlikku tööd. Selles osas on
kindlad reeglid, et tagada kõigi ohutus. Näiteks peab vabatahtlik olema
täisealine ja läbima esmase instrueerimise. Kergemaid töid, nagu lume
lükkamine või lehtede riisumine, saab
teha lihtsamate reeglite alusel, kuid
varjupaiga ja vabatahtliku vahel peavad eelnevalt tekkima usalduslikud
suhted.
Kui soovid toetada Tartu Koduta Loomade Varjupaika, siis saad
seda teha:
Toetused varjupaiga igapäevategevuseks. Üldravi, toit, hooldusvahendid: Konto IBAN: EE10 2200
2210 3155 6784
Vigastatud loomade operatiivne
ravi: Konto IBAN: EE52 2200 2210
6329 8890
Hoiupaikade remont ja ehitus:
Konto IBAN: EE72 2200 2210 3954
4976
Saaja: MTÜ Assisi Franciscuse Selts

TEATED / REKLAAMID
TEATED
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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
Noor pere otsib kodu! Kui Sinul on, või
tead kedagi kellel on Tartu vallas seismas hoolt ja armastust ootav majake,
siis palun võta minuga ühendust. E-posti aadressil triinsal@gmail.com või tel
511 4881.
TEENUSED
Õunapuude detaillõikus. 15 €/h.
Tel: 5394 2369.
Pottsepatööd Lõuna-Eestis.
Tel: 555 43730.
Teostan fekaalivedu ja survepesu ning
ummistuste likviteerimist.
Info: tel 5353 7333, Robini Haldus OÜ.
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.
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.

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

Head sõpra

Paul Sokku,

õnnitlevad 80. sünnipäeval ja
soovivad head tervist!
Aime ja Jaanus

Palju õnne pisipõnni
sünni puhul!
KERON NURMSALU
TOMI LÕHMUS
SIMOONA JÕGI
SUSANNE TAMM
KAUR MARTEN
SAAREPUU
KIMI TAMMVERE
ANETE TARUM
LOVIISE ROSANNA
SIREL
IRIS KIRIKMÄE
LUKAS MÄGI
MIA MARIANNA
REMMELGAS
OTT JASPER JURS
HERMAN KOORT

Meie hulgast
lahkunud

21.01.21
23.01.21
25.01.21
25.01.21

ENDEL AUG
25.12.1933–06.02.2021

26.01.21
27.01.21
04.02.21

SIIRI RAUD
27.09.1953–07.02.2021

05.02.21
07.02.21
09.02.21

AINO OIDSALU
03.09.1935–09.02.21

15.02.21
21.02.21
26.02.21

Kallis Reet!

Et päike ei kao Su päevadest,
et muret ei leia Sa vihmadest
et soojus ei kustu Su silmadest,
et kevadet kannaks Sa südames.

Palju õnne juubilar!

KALJU LAANESOO
28.10.1951–06.02.2021

GENADI FILATOV
26.05.69–09.02.2021

VASSILI KOBÕLKIN
30.08.1928–10.02.2021
MATTI MATTO
09.05.1956–11.02.2021
VIRVE KERGE
30.10.1944–18.02.2021
JAAN KOIDUARU
05.12.1930–22.02.2021
MAIMU KRUUS
09.05.1951–27.02.2021
LUULE LEPP
17.03.1936–01.03.2021

Salme, Renate, Madli, Evi, Eda.

Vello Nurmsalu!

On aastad nagu liivaterad,
nad märkamatult kaovad käest,
kuid igas väikses liivateras
on osa Sinu elumäest.

Palju õnne!
Evi ja Arno.

Veste, Endla, Merili,
Laine, Ivar, Ester!
Olgu teil alati päikene põues,
tuhat rõõmu toas ja õues!
Õnne ja tervist teil soovime veel,
et puudu ei tuleks sest eluteel!

Maarja-Magdaleena Maarahva Selts

Südamlik kaastunne
Sirje Koovikule
venna
MATTI MATTO
surma puhul
Veera

MATTI MATTO
9.05.1956-11.02.2021
leinavad omaksed

TAGAKÜLG

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

Treitööd
Tel. 520 4569
Tel. 749 4231

R

9:00-18:00

E-R 8:00-17:00

Tartu valla Kuukirjas avaldatakse ainult Tartu valda
registreeritud ettevõtete ja
Tartu vallas toimuvate sündmuste reklaame.
Reklaam saada:
kuukiri@tartuvald.ee

Koidutähe peosaal

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.

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

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

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

EELK ÄKSI ANDREASE KOGUDUS

MÄRTSIS JÄÄVAD JUMALATEENISTUSED ÄRA. Palun jälgida infot selle
kohta, kas aprillis on jumalateenistused lubatud!
Jumalateenistus igal pühapäeval kell 11.00.
Pühapäeval 11. aprillil jumalateenistus kell 11.00 Äksi kirikus. Jumalateenistuse järel koguduse täiskogu koosolek Äksi pastoraadis. Päevakorras on koguduse juhtorganite valimised (valitakse koguduse juhatus, nõukogu, revident,
sinodisaadikud). Oodatud on kõik Äksi koguduse liikmed!
Lisainfo õpetaja Esa Luukkala tel 5811 3195.

EELK KURSI MAARJA-ELIISABETI KOGUDUS

MÄRTSIS JÄÄVAD JUMALATEENISTUSED ÄRA. Palun jälgida infot selle
kohta, kas aprillis on jumalateenistused lubatud!
Jumalateenistus igal pühapäeval kell 13.00.
Ülestõusmispühal 04.aprillil jumalateenistus kell 13.00 Kursi kirikus. Jumalateenistuse järel koguduse täiskogu koosolek Kursi pastoraadis. Päevakorras on
koguduse juhtorganite valimised (valitakse koguduse juhatus, nõukogu, revident, sinodisaadikud). Oodatud on kõik Kursi koguduse liikmed!
Lisainfo õpetaja Esa Luukkala tel 5811 3195.

