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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. Ära unusta alla laadida Tartu valla äppi! Äpi kaudu
saab vallale edastada oma mõtteid ja teavitada parandust
vajavatest objektidest.

Vaktsineerides
oleme tugevamad!
COVID-19 vastu vaktsineerides hoolid enda
ja oma lähedaste tervisest ning aitad meil
naasta tavapärase elu juurde.
Tutvu ametliku COVID-19
vaktsineerimise infoga: vaktsineeri.ee

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. juulini.
 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

Skanni QR-kood
Tartu valla äpi
allalaadimiseks!

AUGUSTIS KUUKIRI PUHKAB!
Toimetus palub saata
augusti teated, reklaamid, kuulutused jne juuli Kuukirjas ilmumiseks
hiljemalt 1. juulil.

Tartu Vallavalitsus
Haava tn 6, Kõrveküla alevik, Tartu vald,
60512 Tartumaa
Tel. 510 6363, e-post: tartuvald@tartuvald.ee
Tabivere teeninduspunkt
Tuuliku 11, Tabivere alevik, Tartu vald,
49127 Tartumaa
Tel. 525 4948, e-post: tabivere@tartuvald.ee
Laeva teeninduspunkt
Väänikvere tee 8, Laeva küla, Tartu vald,
60608 Tartumaa
Tel. 5302 6608, e-post: laeva@tartuvald.ee
Piirissaare teeninduspunkt
Valla, Tooni küla, Tartu vald, 62603 Tartumaa
Tel. 529 4630, e-post: piirissaare@tartuvald.ee
Tartu Vallavalitsuse ja teeninduspunktide
lahtiolekuajad:
E, K, N 08.00–16.30, T 8.00–18.00, R 8.00–15.00
Lõuna 12.00–12.30
Vastuvõtuajad: Tartu Vallavalitsus, Tabivere ja
Piirissaare teeninduspunktid:
T 8.00–12.00 ja 12.30–18.00, R 8.00–12.00
Laeva teeninduspunkt:
T 8.30–12.00
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27.05.2021 vallavolikogu istungil vastu
võetud otsused ja määrused
Kadri Linamägi, dokumendihalduse spetsialist
MÄÄRUSED
Määrus nr 7 – Tartu Vallavolikogu
25.01.2018 määruse nr 1 „Koolieelsete lasteasutuste õpetajate töötasu
alammäära kehtestamine“ muutmine
Muudeti Ta r tu Va l lavol i kog u
25.01.2018 määrust nr 1 „Koolieelsete
lasteasutuste õpetajate töötasu alammäära kehtestamine“ ning lisati § 21
ja § 22 järgmises sõnastuses:
„§ 21. Kehtestada alates 1. septembrist 2021 koolieelsete lasteasutuste
õpetajatele ning magistrikraadiga või
sellega võrdsustatud tasemega lasteaiaõpetajatele lisatasu 5%, kui rühmas on laste arv suurendatud vastavalt koolieelse lasteasutuse seaduse
§ 7 lg 11 sätestatule.
§ 22. Kehtestada alates 1. septembrist 2021 koolieelsete lasteasutuste
õpetajate assistentidele ja õpetajate
abidele lisatasu 5%, kui rühmas on
laste arv suurendatud vastavalt koolieelse lasteasutuse seaduse § 7 lg 11
sätestatule.“
Määrus nr 8 – Vallavolikogude määruste kehtetuks tunnistamine
Tunnistati kehtetuks:
1. Laeva Vallavolikogu alljärgnevad
määrused:
(1) Laeva Vallavolikogu 27.04.2010
määrus nr 11 „Veevarustuse ja reovee
ärajuhtimise teenuse hinna kehtestamine AS Emajõe Veevärk teeninduspiirkonnas“.
(2) Laeva Vallavolikogu 29.06.2010
määrus nr 18 „Veevarustuse ja reovee
ärajuhtimise teenuse hinna kehtestamine VA Laeva Vesi teeninduspiirkondades“.
(3) Laeva Vallavolikogu 25.07.2006
määrus nr 19 „Veevarustuse ja heitvee
ärajuhtimise teenuse hinna reguleerimise korra kehtestamine“.
(4) Laeva Vallavolikogu 29.11.2011
määrus nr 48 „Laeva valla külavanema statuudi kinnitamine“.
2. Piirissaare Vallavolikogu alljärgnev määrus:
P i i r i s s a a r e Va l l a v o l i k o g u
02.02.2017 määrus nr 20 „Piirissaare

Vallavalitsuse (ametiasutusena) palgajuhendi ja ametiasutuse hallatavate asutuste töötajate töö tasustamise
alused“.
3. Tabivere Vallavolikogu alljärgnevad määrused:
( 1 ) T a b i v e r e Va l l a v o l i k o g u
22.02.2005 määrus nr 4 „J. V. Veski
nim. Maarja Põhikooli ruumide ja
võimla kasutamise hinnakirja kehtestamine“.
( 2 ) T a b i v e r e Va l l a v o l i k o g u
28.01.2016 määrus nr 1 „Koolilõuna
toetuse kasutamise tingimused ja
kord“.

raamatu registriosa nr 4420504, katastritunnus 79403:002:1508) moodustatav elamumaa sihtotstarbega
krunt ligikaudse pindalaga 1369 m 2
alghinnaga 59 000 eurot.

OTSUSED
Otsus nr 21 – Loa andmine Kõrveküla Põhikooli spordihoone sisustuse
kasutusrendi hankel eduka pakkujaga hankelepingu sõlmimiseks
Otsustati lubada Tartu Vallavalitsusel sõlmida edukaks tunnistatud
pakkujaga hankeleping Kõrveküla
Põhikooli spordihoone sisustuse kasutusrendile võtmiseks täisteenusena
viieks aastaks.

Otsus nr 25 – Nõusoleku andmine
kinnisvara võõrandamiseks
Otsustati anda Tartu Vallavalitsusele nõusolek võõrandada enampakkumise korras vallale kuuluv Väike-Oti kinnisasi (kinnistusraamatu
registriosa nr 8493450, katastritunnus 79401:001:0117) alghinnaga 15 000
eurot.

Otsus nr 22 – Vallavara omandamine
Otsustati omandada Tartu valla
munitsipaalomandisse Tartu vallas
Soitsjärve külas asuva Kivistiku tee L1
katastriüksus (katastriüksuse tunnus
79601:001:1804, kinnistusraamatu nr
26504, 100% transpordimaa). Katastriüksus soetatakse Tartu vallale tasuta.
Otsus nr 23 – Nõusoleku andmine
kinnisvara võõrandamiseks
Otsustati anda Tartu Vallavalitsusele nõusolek võõrandada enampakkumise korras vallale kuuluvast
Kõnnumaa kinnisasjast (kinnistusraamatu registriosa nr 4420504, katastritunnus 79403:002:1508) moodustatav elamumaa sihtotstarbega
krunt ligikaudse pindalaga 1315 m 2
alghinnaga 59 000 eurot.
Otsustati anda Tartu Vallavalitsusele nõusolek võõrandada enampakkumise korras vallale kuuluvast
Kõnnumaa kinnisasjast (kinnistus-

Otsus nr 24 – Nõusoleku andmine
kinnisvara võõrandamiseks
Otsustati anda Tartu Vallavalitsusele nõusolek võõrandada enampakkumise korras vallale kuuluv Mesilinnu tn 6 kinnisasi (kinnistusraamatu
registriosa nr 8868450, katastritunnus 79401:004:0080) alghinnaga
30 000 eurot.

Järgmine volikogu istung toimub
30.06.2021.

Volikogu istungit saab järele vaadata
VOLISes.
Volikogu istungite materjalid on
avalikult kättesaadavad veebis:
tartuvald.ee/et/volikogu-istungite
-materjalid
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Korduma kippuvad küsimused
COVID-19 vaktsineerimise kohta
Gea Otsa, kommunikatsiooninõunik, COVID-19 vaktsineerimise töörühm
Sotsiaalministeerium
Miks vaktsineerida ennast
COVID-19 ehk koroonaviiruse vastu?
• Haiguse kulg on ettearvamatu ning
see võib kahjustada nii noore kui ka
vanema inimese tervist ja elukvaliteeti pikaks ajaks.
• Kõik Eestis saada olevad vaktsiinid
vähendavad rasket haigestumist ja
haiglasse jõudmist. Näiteks Iisraeli ja
Ühendkuningriigi kogemus näitab,
et raske haigestumine väheneb enam
kui 80%.
• Vaktsineerimine leevendab inimesele kohalduvaid piiranguid: näiteks
praegu ei pea vaktsineerimiskuuri
läbinu lähikontaktsena või piiri ületades isolatsiooni jääma 6 kuu jooksul
alates kuuri läbimisest. Vaktsineerimistõend võimaldab peagi lihtsamalt
reisida ja näiteks suurüritustel osaleda.
• Vaktsineerimine lubab taastada
haiglates plaanilise ravi mahu. Teised
tervisehädad pole maailmast kadunud. Inimesed saavad kiiremini ravi,
mida nad vajavad.
• Iga vaktsineeritu loeb – nii kaitseme
kõige nõrgemaid, kes terviseseisundi
tõttu ennast vaktsineerida ei saa. Nemad võivad olla meie vanemad, lapsed,
sõbrad, tuttavad või lihtsalt tänaval
möödujad.
Kuidas saan vaktsineerimisele?
• Vaktsineerimise aja saab broneerida
digiregistratuuri kaudu www.digilugu.ee, helistades kohalikku haiglasse
või eraraviasutuse registratuuri või
riigiinfo telefonil 1247 (seitse päeva
nädalas kl 8–20).
Kes saavad vaktsineerida?
• COVID-19 vastu oodatakse vaktsineerima kõiki Eesti elanikke alates
16. eluaastast.
• Vaktsineerimine lükatakse ajutiselt
edasi, kui sul on parajasti kõrge palavik, põed hetkel COVID-19 haigust või
oled olnud lähikontaktne.
• COVID-19 haiguse läbipõdenuid on
soovituslik vaktsineerida ühe doosiga
6. kuul pärast tervenemist.
Millal on end kõige mõistlikum
covid-19 vastu vaktsineerida?
• Soovitame vaktsineerida esimesel
võimalusel. Tõhus kaitse tekib kuni

Dr. Arkadi Popov, Lääne-Tallinna Keskhaigla juht vaktsiini saamas

kahe nädala jooksul pärast teist vaktsiinidoosi (vaid Jannseni vaktsiini puhul tuleb teha üks kaitsesüst). Selleks,
et sügisese viirustelaine ja võimaliku
COVID-19 kolmanda levikulaine ajaks
kaitstud olla, tuleb kaitsesüstid kätte
saada juba suvel.

peavalu, palavik, halb enesetunne,
iiveldus, lihasvalu ja liigesvalu. Nähud
mööduvad üldjuhul paari päevaga.
• Kui sul tekib vaktsineerimise järel
tõsisem või üle kolme päeva kestev
tervisehäda, helista perearstide infotelefonile 1220.

Mida teha ja arvestada enne vaktsineerimist?
• Mine kohale õigeaegselt või anna
esimesel võimalusel teada, kui ei saa
minna. Nii väldime dooside kadu ja
saame meie inimesed kiiremini vaktsineeritud.
• Vaktsineerimisele tulles kanna maski ning tule kohale ainult tervena.
• Pane vaktsineerimisele tulles selga
sellised rõivad, et riietumine oleks
mugav. COVID-19 vaktsiinid süstitakse õlavarde.
• Arvesta, et pärast vaktsineerimist
pead veel 15 minutit kohapeal tervishoiutöötaja jälgimise all olema juhuks,
kui pärast vaktsineerimist peaks enesetunne halvenema.
• Juhime tähelepanu, et COVID-19
vaktsiinide ja teiste vaktsiinide manustamise vahe on soovituslikult vähemalt 14 päeva.
Mida arvestada pärast vaktsineerimist?
• Pärast vaktsineerimist võivad esineda kõrvaltoimed. Tüüpilisemad
kerged kõrvaltoimed COVID-19 vaktsiinidel on süstekoha valu ja turse,

Kui mul on küsimusi COVID-19 vastu vaktsineerimise kohta, siis kuhu
pöörduda?
• Paljudele küsimustele on vastused
veebilehel www.vaktsineeri.ee
• Küsimustele aitab vastuseid leida ka
riigiinfo telefon 1247

Kõik Eestis saada olevad
vaktsiinid vähendavad rasket haigestumist COVIDisse
Dr. Arkadi Popov, Lääne-Tallinna
Keskhaigla juht

Va ktsineer imine muudab immuunsüsteemi tugevamaks ja tõstab
valmisolekut konkreetse haigusetekitajaga kohtudes organismi kaitsta.
Immuunsüsteem töötab edasi samamoodi nagu varem.
Samuti aitab tõkestada haiguste levikut ning on eriti vajalik neile, keda
mingil põhjusel ei saa vaktsineerida.
Tõhus töö vaktsineerimisel on tekitanud aastatega olukorra, kus nii mõnigi ohtlik haigus on Eestist peaaegu
kadunud.
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Maailm on avatud ja nakkushaigused ei tunne riigipiire. Seda näeme ka
praegu, kus COVID-19 on kogu maailma olukorda muutnud. Vaktsineerimise üks eesmärke on kujundada elanike seas nn üldine ehk populatsiooni
immuunsus. See tähendab, et kui
meie seas on piisaval hulgal immuunseid inimesi, siis ei ole haigustekitajatel võimalik inimeste hulka sattudes
uuesti levima hakata.
Vaktsineerimine on alati vajalik,
kui sellest saadav kasu kaalub üles
vaktsineerimata jätmisel tekkivad
riskid ning vaktsineerimisega seotud
riskid. Sarnaselt teistele ravimitele
võivad ka vaktsiinide kasutamisega
kaasneda kõrvaltoimed, kuid üldjuhul
on need oluliselt kergemad. Vaktsiinid
ei põhjusta inimese haigestumist nakkushaigusesse, sest nad sisaldavad
ainult surmatud või nõrgestatud haigusetekitajat või nende osakesi, mis
pole võimelised nakkushaigust esile
kutsuma.
Haiguse vältimine alati parem ja
kergem kui selle läbipõdemine. Samuti on vaktsineerimine väga tõhus ja
ohutu viis kaitsta end tõsiste tagajärgede eest. Vaktsineerimine on 2021.
aastal tasuta kõigile Eestis elavatele
inimestele ja ka neile, kellel pole tervisekindlustust. Samuti on vaktsineerimine vabatahtlik.
Eestis ja Euroopas on hetkel kasutamiseks loa saanud neli vaktsiini.
COVID-19 vaktsiinid on kõik ühtviisi
ohutud, efektiivsed ja kvaliteetsed.
Kiirendatud müügiloa taotlemisel ei
ole COVID-19 vaktsiinide puhul efektiivsuse ja ohutuse osas järeleandmisi
tehtud. Uuringud ja sealhulgas vaktsiinide ohutuse seire jätkuvad ka pärast müügiloa saamist.
Vaktsineerimine on tõenäoliselt
ainus reaalne lahendus COVID-19
pandeemia lõpetamiseks ja normaalse elukorralduse juurde tagasi pöördumiseks. Kõik Eestis saada olevad
vaktsiinid vähendavad rasket haigestumist ja haiglasse jõudmist. Eestis
on praeguseks vaktsineeritud tervishoiutöötajate haigestumine juba langenud. Iisraeli ja Ühendkuningriigi
kogemus näitab, et raske haigestumine väheneb enam kui 80%.
Vaktsineerimise aja saab broneerida digiregistratuuri kaudu www.digiregistratuur.ee, helistades kohalikku
haiglasse või eraraviasutuse registratuuri. Samuti on võimalik COVID-19
vaktsineerimiseks aeg broneerida
riigiinfo telefonil 1247. Rohkem infot vaktsineerimise kohta saab siit:
https://vaktsineeri.ee/

Sotsiaaltransport
Tartu vallas
Tartu Vallavalitsus
Sotsiaaltransporditeenuse eesmärk
on võimaldada puudega isikul, kellel puue takistab isikliku või ühissõiduki kasutamist, kasutada tema
vajadustele vastavat transpordivahendit tööle või õppeasutusse
sõitmiseks või avalike teenuste kasutamiseks. Avalikeks teenusteks
nimetatakse haridusteenuseid,
tervishoiuteenuseid, postkontori
külastamist vajalike postiteenuste
kasutamiseks, pangakontori külastamist vajalike finantstehingute
sooritamiseks, Politsei- ja Piirivalveameti, Töötukassa või kommunaalteenustega seotud asjaajamist,
samuti sotsiaalteenuste kasutamist.

Sotsiaaltranspordi teenust korraldab Tartu vallas Tartumaa
Ühistranspordikeskus ning veoteenuseid hakkab osutama OÜ
Tartaline. Sotsiaaltranspordi
teenus on tasuline teenus. Teenuse eest võetav tasu on kliendile järgmine:
• koduvalla piires 3 eurot/
üks sõidukord;
• maakonna piires 5 eurot/
üks sõidukord;
• vabariigi piires 30 eurot/
üks sõidukord.
Teenusele kehtib hinnakiri sõltumata sõidu pikkusest, hind on arvestatud ühele sõidusuunale.
Teenuse vajaduse korral tuleb esitada kirjalik taotlus Tartu Vallavalitsuse sotsiaaltöö- või lastekaitsespetsialistile.

Sotsiaaltööspetsialistide
kontaktid:

• Anne-Mai Ott: tel 5196 7738,
e-post: anne-mai.ott@tartuvald.ee
• Triin Vaino: tel 5344 9246,
e-post: triin.vaino@tartuvald.ee
• Erle Kriisa: tel 5302 6608,
e-post: erle.kriisa@tartuvald.ee

Lastekaitsespetsialistide
kontaktid:

• Kalli Madisson: tel 5354 9530,
e-post: kalli.madisson@tartuvald.ee
• Karin Aru: tel 521 4686,
e-post: karin.aru@tartuvald.ee

Teenusest:

Peale teenusele suunamist väljastatakse kliendile sõidukaart. Klient
esitab sõidutellimused dispetšerile tööpäeviti kell 8–17 telefonil 730
0200 või e-posti aadressil sotsiaal@
tartaline.ee. Tellimus, mis on laekunud vähemalt kolm tööpäeva enne
teenusvajaduse päeva tagab sõidu toimumise soovitud päeval ja kellaajal.
Muudel juhtudel toimub teenindamine vastavalt sõidukite saadavusele.

Tellimisel on kliendil tarvis
edastada teave alljärgneva
kohta:
• lähtekoha ja sihtkoha aadressid;
• sihtkohta jõudmise või
lähtepunktist peale võtmise
soovitud aeg;
• saatja vajalikkus;
• kaasavõetav pagas ja abivahendid.

Tellimuse tühistamine

Klient ei telli sõitu või tühistab
juba tellitud sõidu, kui tema või tema
saatja on nakkusohtlik. Kui klient loobub sõidust, teavitab ta dispetšerit
esimesel võimalusel telefoninumbril
730 0200.
Sõidu eest saab tasuda sularahas ja
pangakaardiga.
Klientide teenindamine toimub
tööpäevadel kell 7–19. Erandjuhtudel
ka ööpäev läbi ja puhkepäevadel. Dispetšeril on õigus klientide sõite ühildada, seetõttu võib ta pakkuda kuni 1
tund varasemat kohalejõudmise aega
ja/või hilisemat tagasisõiduaega võrreldes kliendi poolt soovituga. Sõidu
marsruut võib pikeneda seoses teiste
klientide teenindamisega.
Sotsiaaltransporditeenuse eest vastutaja: Anne Aleksejev: tel 53 401 591.
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Kõrveküla Spordihoone sai
nurgakivi sarikapeol
Tekst: Tartu Vallavalitsus
Fotod: Katrin Sisask
12.mail kell 12.00 pandi nurgakivi
Kõrveküla Spordihoonele ning ühtlasi peeti ka traditsioonilist sarikapidu.
„Uue koolikompleksi valmimisega
on muutunud ka Kõrveküla ilme, kuna
majade kõrval panustame ka väliruumi – tekkinud on mõnusad välialad
ja ajaveetmise kohad, mis peibutavad
nii noori kui ka vanu. Nii Kõrveküla
kompleks kui ka eelmisel aastal valminud uus Tabivere koolimaja kinnitavad veendumust, et arhitektuurivõistlustega leitud lahendused saavad
oluliselt kvaliteetsemad ja loovad lisandväärtust ka ümbritsevale keskkonnale. Seetõttu on välja kuulutatud
ka Lähte Ühisgümnaasiumi hoone
rekonstrueerimiseks arhitektuurivõistlus,“ kommenteeris Tartu vallavanem Jarno Laur ning tutvustas ühtlasi Tartu valla uusi plaane.
Uude spordihoonesse mahub lisaks
kahe korvpalliväljakuga suurele saalile veel maadlussaal, kaks võimlemissaali ja jõusaal. Lisaks 5 riietusruumi
ja üks saun. Uus spordihoone loob
kaasaegsed sportimisvõimalused ca
650 õpilasele ning paljudele piirkonna spordihuvilistele. Investeeringu
uue spordihoone ehitusse teeb Tartu
vald, kasutades oma vahendite kõrval
ka möödunud aastal riigi lisaeelarves

Nurgakivi paigaldamisel lisati silindrisse
Tartu Postimees, Tartu valla Kuukiri,
mälupulk spordihoone ehitusprojektidega,
paberkandjal ehitusjoonised jms

Tartu vallavanem Jarno Laur, ehitaja
esindaja, Tartu vallast pärit judomaadleja
Mattias Kuusik ja Tartu vallast pärit triatleet Henry Räppo tõsteti tõstukiga üles, et
sarikas alla tuua.

COVID-19 kriisi ületamiseks antud investeeringutoetust mahus 630 tuhat
eurot. Uues majas saab olema netopinda 2378 m2.
Kõrveküla spordihoone projekteerisid Kauss Arhitektuur OÜ arhitektid
Kaur Talpsep, Lauri Eltermaa, Kristiina Aasvee, sisearhitekt Anna-Grete
Konsap, kelle projekti alusel valmis
2020. aasta lõpuks Kõrveküla Põhikooli suur juurdeehitus.
„Spordihoone sai kavandatud
samal ajal põhikooliga ning peamisteks eesmärkideks olid sobitumine
koolihoonete kompleksi, kasutajasõbralikkus ning head emotsiooni loov
ruum nii koolilastele kui ka teistele
külalistele“ sõnas Kauss Arhitektuur
OÜ arhitekt Lauri Eltermaa.
Spordihoonet ehitab KRC Ehitus
OÜ. Ehitus sai alguse hankelepingu

allkirjastamisega 24.08.2020 ja planeeritud tööde valmimise tähtaeg on
31.07.2021. Tööde maksumuseks kujunes riigihankel 1,9 miljonit eurot.
„Spordihoone rajamine kaasaegse
koolimaja juurde loob kindlasti väga
head eeldused, et tõsta selle piirkonna
laste kehalist aktiivsust ja huvi sportlike tegevuste vastu. Heade sportimisvõimaluste tingimuste loomine
ja sellega seotud aktiivsed tegevused
soodustavad laste kehalist ja igakülgset kvaliteetset arengut. KRC meeskonnal on seetõttu siiralt hea meel
olla ehitajana Tartu valla oluliseks
partneriks sellise tähtsa hoone valmimise protsessis,“ lisas KRC Ehitus OÜ
esindaja Siim Kroodo.
Ehitus Kõrvekülas jätkub kooli ja
spordihoone juures Lasteaia tänava ja
parkla rekonstrueerimisega.

Fotol vasakult: Kõrveküla Põhikooli kehalise kasvatuse õpetaja ja Tartu Valla Spordikooli treener Toomas Klaup, Tartu valla
spordijuht Toomas Rosenberg, Tartu Valla Spordikooli majandusjuhataja Valeri Rubeika, Tartu Valla Spordikooli direktor
Agu Laas, Tartu vallast pärit judomaadleja Mattias Kuusik, Tartu vallast pärit triatleet Henry Räppo, Tartu vallavanem Jarno Laur,
KRC Ehituse projektijuht Jegor Šurmin, KRC Ehituse juhatuse liige / tegevjuht Siim Kroogo, KRC Ehituse ehitusjuht Taavi Sinijärv
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Raadi lasteaed Ripsik saab lisaks teise maja
Tartu Vallavalitsus

I:\_PROJEKTID\_Projektid_2020\K342-000-2020_Raadi-LA6\K342-PP\K342-AR-Arhitektuur\K342-PP-Raadi
I:\_PROJEKTID\_Projektid_2020\K342-000-2020_Raadi-LA6\K342-PP\K342-AR-Arhitektuur\K342-PP-Raadi
LA(2021-03-31).rvt
LA(2021-03-31).rvt

Arhitektuuribüroo Pluss OÜ koostatud 3D-joonis Raadi lasteaed Ripsiku teisest majast

Arhitektuuribüroo Pluss OÜ koostatud 3D-joonis Raadi lasteaed Ripsiku teisest majast

31. mail kell 15.00 allkirjastasid
Tartu valla lasteaedade haldamisega tegelev sihtasutus Raadi ja KRC
Ehitus OÜ lepingu Raadi lasteaed
Ripsiku teise maja ehitamiseks.
Tseremoonia toimus lasteaia saalis.
2019. aasta 1. septembril avatud
Raadi lasteaed Ripsik saab olemasolevale majale lisaks sama suure
maja ning kasvab praeguse 8 rühma asemel 12-rühmaliseks asutu-

seks. Hankelepingu kohaselt peab
uus hoone olema tellijale üle antud
17. detsembril sel aastal. Koos lisanduva hoonega saab Ripsiku lasteaias olema kohti kuni 288 lapsele.
SA R aadi korra ldatud avatud
riigihankel laekus neli pakkumust
vahemikus 2,24 kuni 3,67 miljonit
eurot. Hankeleping sõlmiti odavaima pakkumuse teinud KRC Ehitus
OÜga, kes ehitab uue lasteaia hoone
hinnaga 2 241 649 eurot, millele li-

lasteaed 2
sandub käibemaks (kokku 2,7Raadi
miljonit
eurot).
Ehitustööde põhiprojekti koostas
Arhitektuuribüroo Pluss OÜ. Raadi lasteaed 2
Lisaks Raadi lasteaed Ripsiku laienemisele on vallal käimas Tabivere
lasteaia projekteerimine, üleval hange Maarja-Magdaleena lasteaia ehituseks, käib Lähte lasteaia laienduse
ettevalmistus ning hoonestusõigus on
antud Terakese lasteaia ehitamiseks
Ermi tänavale.
Arhitektuuribüroo

Inseneribüroo

Arhitektuuribüroo

Inseneribüroo

Lähte Ühisgümnaasiumi õppehoone
juurdeehituse arhitektuurikonkurss
Tartu Vallavalitsus
Tartu Vallavalitsus kuulutas välja
ideekonkursi parima arhitektuurse
lahenduse leidmiseks Lähte Ühisgümnaasiumi õppehoone juurdeehitusele ja kooli ümbritsevale välialale.
Ideekonkursi eesmärk on leida
lahendus, mille alusel saab ehitada
kaasaegsed, inspireerivad ja tänapäevaseid õppemeetodeid toetavad õpperuumid koos välialaga.
Lähte Ühisgümnaasiumi direktor
Üllar Loks kirjeldab koolipere ootusi:
„Soovime kooli, kus õppijal oleks ruumi peale õppimise ka liikumiseks ja
olemiseks. Kooli, kuhu mahub eripära

ja mitmekesisus.“
Võistlustööde esitamise tähtaeg on
31. august 2021 kell 14. Ideekonkursi
(riigihanke viitenumber 235555) tingimuste, juhendi ja lähteülesandega
on võimalik tutvuda Riigihangete registris https://riigihanked.riik.ee/rhrweb/...
Laekunud võistlustöid hakkab hindama 7-liikmeline žürii koosseisus:
vallavanem Jarno Laur, vallaarhitekt
Egle Nõmmoja, Lähte Ühisgümnaasiumi direktor Üllar Loks ja gümnaasiumi osa õppejuht Anneli Kumar
ning arhitektid Margit Mutso, Karli
Luik ja Urmo Mets.
„Kool tegutseb mitmel eri ajastul
ehitatud majades ja ruumiprogramm
on selgelt õppe sisule jalgu jäänud.

Foto: Timo Arbeiter

Peahoone säilimine on vallapoolne
tingimus, kuid muus osas anname arhitektidele vabad käed. Tartu vald on
viimase kolme aasta jooksul arhitektuurivõistluse tulemusena projekteerinud ja ehitanud kaks koolimaja ning
oleme veendunud, et nii saame parima võimaliku lahenduse,“ sõnas Tartu
vallavanem Jarno Laur.

VALLA INFO

8

Rattaringlus jõudis Kõrvekülla Tartu Valla Kommunaali
kevadtööd
Katrin Sisask
Eelmisel sügisel
avati esimene rattaringlusjaam Tartu
vallas – Raadi Konsumi parklas. Nüüd
on avatud ka teine
jaam Kõrveküla Coopi juures. Kä ivad
ettevalmistustööd,
et rattaringlusjaam
avada lisaks ka Lähte
alevikus.

Tekst: Estrit Aasma
Foto: Tartu Valla Kommunaal

Foto: Egle Nõmmoja

Tartu Valla Kommunaal teostab kevadisi korrastus- ja
teedeehitustöid
Tartu valla eri piirkondades.
Fotol Laeva staadioni kevadised korrastustööd

Saame tuttavaks – Tartu valla sotsiaal- ja
haridusosakonna juhataja Anne Aleksejev
Tekst: Anne Aleksejev, Tartu valla sotsiaal- ja haridusosakonna juhataja
Foto: Katrin Sisask
Alustasin Tartu vallavalitsuses tööd
2020. aasta detsembris. Liitusin
spetsialistise meeskonnaga, kes ei
määra inimestele ainult toetusi, vaid
nad on valmis aitama inimesi väga
erinevatel teemadel.
Osaleme projektis „Tagasi tööellu“.
Sellest projektist saavad abi kõik, kes
on vähemalt 6 kuud tööturult eemal
olnud. Hiljuti liitusime noorte garantii
tugisüsteemiga. Lähi nädalatel saab
valmis projekt, mis aitas puuetega
inimestel eluruume kohendada. Minu
ülesanne on toetada meeskonda ning
tagada Tartu valla poolt pakutavate
toetuste ja teenuste kättesaadavus ja
kvaliteet. On täiesti arusaadav, et valla kodanik ei orienteeru projektides ja
sellest tulenevalt ma julgustan, et võtke meiega ühendust, kui on mure. Tihti, kui mulle helistatakse, siis inimene
hakkab vabandama, et ta ei ole kõigi
võimalustega kursis. Ma julgustan, et
helistage julgelt ja koos meeskonnaga
saame kindlasti vähemasti soovitusi
anda. Täna on meil abiprojektid kõikidele vanusegruppidele. Näiteks osaleme ka „Stepp“ programmis, mis on
mõeldud õigusrikkumise toime pannud noorte aitamiseks.
Enne Tartu vallavalitsusse tööle
tulemist olin Euroopa Sotsiaalfondi
projektis. Projekti eesmärk oli pikaaegsete töötute tööturule tagasi aitamine. Minu ülesandeks oli projekti
läbiviimine laiemalt, kutsudes omavalitsusi projektis osalema, kuid enamik aega tegelesin ikkagi inimestega,
kes olid pikka aega tööta olnud. Sain
nendega tuttavaks, kuulasin ära nen-

de lood ja leidsin
vajaliku teenuse,
mis toetaks tööle
naasmist. Selles
projektis osales
140 töötut ja kõigi
nende lood on erinevad. Väga palju
tegin koostööd
tublide sotsiaaltöötajate ja psühholoogidega ning
põnevate koolitajatega.
Sündinud olen
Võrumaal ja üles
kasvanud KobeTartu valla sotsiaal- ja haridusosakonna juhataja
la alevis. Mukka
Anne Aleksejev
s a at k õ n õ lõ d a
võro kiilt!
et tüdrukud tahavad veel palju seltsi,
21-aastasena kolisin Eesti parimas- siis mul on ikka kindlad asjad, mida
se linna Tartusse ja alustasin tööd ma pean aasta jooksul ära tegema.
sekretäri ametikohal, hiljem olen Need asjad on talvel metsas lõkke tetöötanud nõuniku ja koordinaatori- gemine, suvel kindlasti murakal käina. Soovist täiendada oma teadmisi, mine ja igal aasta ajal ujumine. Olen
alustasin õpinguid ülikoolis ja 2013. ise lapsest saati jääaugus käinud. Selaastal lõpetasin Tallinna Tehnika- lel talvel proovisid ka meie tüdrukud
ülikooli avaliku halduse erialal. Hea jääkülma vee ära.
meeskonna juhtimise kogemuse sain
Lugemishuvi äratas minus Arved
Sotsiaaldemokraatlikus Erakonnas Viirlaiu raamat „Ristideta hauad“.
tegevjuhina. Minu ülesandeks oli per- Sellel raamatul oli ajastu kirjeldus,
sonalitöö ning eelarve ja tegevuskava mis mind köitis. Selline lugemine
koostamine ja täitmise jälgimine. Tih- tundus mõistlik ajaviide. Sellest ajast
ti on inimestele vähe teada, et erakon- peale olen enamasti ikka lugenud
dades on tööl spetsialistid, kes aitavad raamatuid, mis on päris lood. Minu
poliitikuid ja ise ei kandideeri. Mina viimane lugemiselamus on Katrin
olin üks selline meeskonna liige.
Kurmiste triloogia. Loomulikult, kui
Töisesse ellu tõi vahepausi laste minu käest küsida raamatu soovitust,
sünd. Meie peres on kaks tütart. Nad siis soovitan „Serafirma ja Bogdani“ ja
on veel lasteaialapsed ja tööst vaba aja kõiki raamatuid, mille on kirjutanud
sisustavad nemad. Olenemata sellest, Andrus Kivirähk.
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Mida teha suvel Piirissaarel?
Katrin Sisask
Tartu vallas on palju imelise loodusega paiku, mida suvel külastada
– Laeva soo, Vooremaa voorestik,
Saadjärv, Lähte terviserajad jpt
avastamist väärt kohti. Üks erilisemaid ja vähem külastatuid on aga
kindlasti Piirissaar.
Piirissaar kannab endaga kaasas
huvitavat ajalugu ja on võitnud minu
südame, tekitades alati suurt soovi
sinna tagasi minna. Seal olles jääb aeg
seisma – saar on nii pisike, et liiklemiseks autot pole vaja ja mitte kunagi
ei ole sul kiire. Täpselt see, mida me
tänapäeva kiires nutiseadmetest ja
kaubandusest üle ujutatud maailmas
vahel vajame. Siin tekib võimalus veeta üks tore päev, või miks mitte nädal
eemal kõigest argisest.
Laaksaare sadamast Piirissaarele ja
sealt tagasi saab parvlaevaga Koidula.
Liini opereerib AS Kihnu Veeteed ja
ülesõit kestab ligikaudu 45 minutit.
Reisi planeerides on vaja piletid broneerida veebiaadressil www.veeteed.
com. Parvlaev Koidula pardale mahub
maksimaalselt 50 inimest ja suvel võib
liiklus olla tihe. Internetipangas tuleb
maksta broneeringu tasu ja kindlasti suunduda tagasi teenusepakkuja
juurde ning välja printida broneeringu kinnitus. Arvestada tuleb, et broneeritud sõidukid peavad sadamas
olema vähemalt 15 minutit enne laeva
väljumist. Kuid saart avastama minnes on otstarbekas jätta auto Laaksaare sadamasse. Vahemaad, mida saart
külastades tuleb läbida, on väikesed ja
isegi lapsed on võimelised neid hõlpsasti jala läbima.
Piletite eest tasumine toimub enne
väljumist kohapeal, reisiparvlaev Koidula kassas, kust soovi korral saab
osta jäätist, kergemat näksimist, karastusjooke ja kohvi. Sõidu ajal on
võimalik istuda parvlaevas sees või
üleval korrusel terrassil. Imeline vaade Peipsi järvele on tagatud mõlemal
juhul. Suurim vaatamisväärsus parvlaeva sõidul on kanali läbimine.
Selleks, et saarest üldpilt kätte saada, piisab ühest päevast. Alates eelmisest suvest on avastamisrõõmu ka
neil, kes saarel varem on käinud, sest
Tartu vald on toetuste abil lõunakaldale rajanud matkaraja ja puhkekoha.
Matkarada algab kohe sadamast ja
kulgeb esialgu kanali äärt mööda, keerab siis vasakule, kus peagi on näha

Foto: Timo Arbeiter
Lõunakaldale rajatud puhkekoht Piirissaare külastajatele

puhkeala grillimiskoha ja välikäimlaga. Liikudes mööda matkarada edasi,
jõuame pisikese liivase rannani. Soovi
korral saab matkaraja alal ka telkida.
Sadamast edasi minnes ja paremale
hoides jõuame Tooni külla, kus asub
Tartu valla teeninduspunkt. Seal on
end sisse seadnud Piirissaare saarevaht Toomas Lindjärv oma abikaasa
Ülle Lindjärvega. Ülle on meediku haridusega saare sotsiaaltöötaja ja hoiab
sima peal ka raamatukogul. Teeninduspunkt asub endises Piirissaare
vallamajas, mille Tartu vald peale
valdade liitmist on renoveerinud ja
kuhu sisse seadnud Piirissaare kogukonna köögi. Siin saavad kohalikud
kokkusaamisi korraldada. Samuti on
teeninduspunkti juures oleval välialal
avalikuks kasutamiseks mõeldud varjualune, kus saab näiteks pikniku pidada või korraks jalga puhata. Toomas
ja Ülle on alati valmis turiste aitama ja
juhendama.
Valla teeninduspunktist jalutuskäigu kaugusel Piiri külas asub saare
ainuke pood. Suveperioodil on pood
avatud kolmapäeval 12.30–15.00, reedel 11.30–15.00, laupäeval 10.30–15.00,
pühapäeval 10.30–13.00. Talveperioodil aga ainult kolmapäeviti. Valdavalt
müüakse siin toiduaineid ja veidi olmetarbeid ning maiustusi. Kohe poe
kõrval asub endine venekeelne koolimaja, mis seisab õpilaste puudumise
tõttu juba ammu tühjana.
Piiri külas asub ka õigeusu kirik,
mida enam ei kasutata. Kuni aastani 2016 asus Saare külas vanausuliste palvemaja, mis siis aga tulekahjus
hävis. Hetkel käivad Piiri külas, õigeusu kiriku vahetus läheduses uue
vanausuliste palvemaja ehitustööd.
Selle valmimist on kohalikud väga
oodanud.
Saare keerulise ajaloo ja erinevatest kultuuridest pärit elanike saarel
koos elamisest tingituna on siin kolm
kalmistut – luterlik eesti kalmistu,

Saare küla kalmistu ja vanausuliste
kalmistu.
Veidi pikem jalutuskäik tuleb ette
võtta, et jõuda Saare külla, kus asub
Piirissaare vanausuliste maja-muuseum. Kui muuseum on suletud, siis
ukse peal on kontakt, kellega ühendust võtta külastamiseks. Soovi korral
saab tellida samovaris keedetud teed,
traditsioonilist vanausuliste sulatatud suhkrumaiust, kalasuppi või giidi
teenust. Selleks tuleb ühendust võtta
Valentina Amaniga telefonil 517 9360.
Saare külas, maja-muuseumi kandis asub ka Saare rand. Ranna korrastustööd on plaanis ette võtt a tulevikus.

ÜRITUSED PIIRISSAAEL:
Klaaspärlimäng 4. juuli
Suvise Peetri päeva tähistamine
10. juuli
Sisevetefestival 13. juuli
Piirissaare päev 14. august
PARVLAEV KOIDULA
PILETIHINNAD:
Piirissaare elanik 1.60 €
Täiskasvanu 3.20 €
Päevase õppevormi õpilane 1.60 €
Sõiduk täismassiga kuni 3,5 t 10.00 €
Mootorratas 7.00 €
PARVLAEV KOIDULA
SÕIDUGRAAFIK:
Laaksaare sadam – Piirissaar
Teisipäeval kell 10.30.
Kolmapäeval kell 7.30, 10.30 ja 17.00.
Reedel kell 9.00, 16.00 ja 19.00.
Laupäeval kell 9.00, 13.00 ja 19.00.
Pühapäeval kell 13.00 ja 17.00.
Piirissaar – Laaksaare sadam
Teisipäeval kell 15.30.
Kolmapäeval kell 9.00 ja 15.30.
Reedel kell 6.00, 15.00 ja 17.30.
Laupäeval kell 6.00, 12.00 ja 17.30.
Pühapäeval kell 12.00, 15.30 ja 18.30.
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Galerii No1 vaatab tulevikku
Galerii No1
Äksi tee ääres seisavad juba kolmandat suve valged kuubikud ja meelitavad möödujaid sisse astuma. Peatutakse, et näitust vaadata, esimene
kord ehk uudishimust, järgmisel
korral sätitakse marsruut juba teadlikult üle Saadjärve äärt kulgeva
maalilise voore kulgema.
Galerii No1, mis asutati eesmärgiga tuua Saadjärve äärde professionaalset kunsti, on tänaseks tuntuks
saanud nii kohalike kui ka kunstnike
seas. Näitustel osalenud autorite seas
on mitmeid tunnustatud loojad, nagu
skulptor ja installatsioonikunstnik
Eike Eplik, Ado Vabbe stipendiumi
laureaat ja üks riikliku kunstnikupalga pälvinuid 2021. aastal, või käesoleva hooaja esimesel näitusel uute
maalidega üles astunud Tartu legendaarne visar Enn Tegova. 2020. aasta
sügisel tõi Eero Ijavoineni isikunäituse avamisel toimunud väike tegevuskunstifestival üle pika aja taas kokku
mitmed Eesti performance-kunsti
ajalukku juba kirjutatud nimed.
Miks peaks keegi üldse tegema
endale isikliku galerii?
Vastab galerii asutaja ja omanik,
kunstnik Hando Tamm:
Kolm aastat tagasi, võttes vastu otsuse, et on aeg end kunstiharidusest
vähemalt mõneks ajaks distantseerida, mõistsin üsna kiiresti, et lisaks
oma loomingule on vaja ka mõnd
muud väljundit. Galerii algatamise
uitmõte oli mul peas keerelnud juba
aastaid. Kuid alati oli olemas mõni
põhjendus selle edasi lükkamiseks.

Aega pole, raha ei
ole, kohta ei ole, või
et pindade rendihinnad on liiga kõrged
jne. Siis ühel hetkel
saigi selgeks, et need
vabandused on küll
Foto: Kristina Tamm
väga head, ehk isegi
15.
mail
avas
Galerii
No1
hooaja
Enn
Tegova ja Hando
tõesed, kuid need on
Tamme
maalinäitusega
„H&N“.
26.
juunist
saab
Galeriis No1
kõigest vabandused.
külastada maalikunstnik Karin Strohmi näitust.
Tuleb teha oma
kätega koht, mille ülalpidamiskulud nii nõu kui ka jõuga, kes moodustavad
oleksid võimalikult madalad, kuid tegelikult meeskonna, kes on tänavalget eksponeerimispinda oleks või- seks juba kui salajased variautorid,
malikult palju, kutsuda esinema häid liigutades asjade sujumiseks peidetud
kunstnike.
hoobasid.
Peast käis läbi palju erinevaid mõtteid, milline oleks parim lahendus.
Taolistele näitusepaikadele on isePinnale jäi siiski esimene idee, et loomulik seotus kogukonnaga, see
lihtsuses peitubki see võlu ning kõige tekib varem või hiljem. Kohalikud on
konkreetsem vorm ongi parim. Rää- hakanud galeriid hindama ja uue välkimata sellest, et minu teada sellist japaneku avamine on oodatud sündlahendust pole terves maailmas.
mus, galerii teeb koostööd kohalike
ürituste raames. Paikkonna pärandKuid miks?
maastikud ja rikkalik kultuuriajalugu
Usun, et sellele küsimusele on juba kutsub, samas seab tegijate jaoks lati
vastuse andnud kõik need tuhanded kõrgele.
inimesed, kes on galerii keskpaika
Suveks on broneeritud juba mitmed
meeldiva raja sisse tallanud. Teha mi- ekskursioonid, põnevaid näitusi jagub
dagi erilist kogukonnale ja külalistele nii juulisse kui ka augustisse ja samal
väljastpoolt on lihtsalt väga tänuväärt ajal tehakse ka pikemaajalisi plaane,
tegevus. Suurt rahalist kasu minu andes sisendit kultuuriprojektidesse,
perekond sellest tegevusest ei teeni, mis on suunatud näiteks regioonile
palka keegi ei saa, tööd on päris palju. olulisele Tartu2024 kultuuripealinna
Ometi usun, et tegemist on võit-võit aastasse. Lihtne kaasamine, kogukonolukorraga, kus elamuse saavad nii na võimestamine hea kunsti kaudu,
külastajad kui ka mina ning inimesed, elurikkuse ja stressivaba kulgemise
kes on galerii tegevusele toeks.
väärtustamine – need on kindlasti
Siinkohal tänan veelkord inimesi, märksõnad, mis saab täna välja tuua
kes aitavad galeriid tegevuses hoida galerii tegevust kirjeldades.

Ants Kurvitsale pühendatud mälestustseremoonia
Tekst ja foto: Katrin Sisask
14. mail toimus Eesti kindralmajorile ja Eesti piirivalve esimesele juhile
ning ülesehitajale Ants Kurvitsale
(kuni 7. maini 1936 Hans Kurvits; 14.
mai 1887–27. detsember 1943) pühendatud mälestustseremoonia Äksi
kalmistul.
Politsei- ja Piirivalveameti piirivalve juht Egert Belitšev ütles oma kõnes:
„Kindral Kurvitsa uuendusmeelsus,
julgus ning tegutsemistahe on väärtused, mis käivad kaasas meiega ka
tänapäeval. Mis tänasega samuti ei ole
muutunud, on piirivalvurite motivat-

sioon. Vaatamata keerulistele aegadele on piirivalvur alati seisnud selle
eest, et valvata piiri, kaitsta Eesti rahvast ja kaitsta oma riiki. Oleme jõudnud aega, kus piirivalve seisab tugeval
vundamendil.“
Hauale asetasid pärja või lilled: Politsei- ja Piirivalveameti esindajad,
Lõuna prefektuuri esindajad, Ida prefektuuri esindajad, Tartu vallavanem
Jarno Laur, Idapiiri Ohvitseride Kogu
esindaja, Eesti Piirivalve Ohvitseride
Kogu esindajad, Tartu Vabadusvõitlejate ja Soomepoiste esindaja, Tabivere
Muuseumi esindaja, Eesti Eruohvitseride Kogu esindaja.

KULTUUR
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Tartu 2024
projektitaotlusvooru arutelu
Vara kogukonnakeskuses
Tekst: Katrin Sisask
Foto: Euroopa kultuuripealinn Tartu 2024

Vahi-Kõrveküla
piirkond
korraldab 11. juulil
kogukonnapäevana
Hoovifestivali!

Vara kogukonnakeskuses kohtusid
Tartu valla ja Peipsiääre valla kultuuriaktivistid, et arutada Tartu
2024 projektitaotlusvooru üle.
24. mail kell 17 kogunesid Vara kogukonnakeskusesse Tartu valla ja
Peipsiääre valla kultuuriaktivistid
Euroopa kultuuripealinn Tartu 2024
regionaalse projektitaotlusvooru infopäevale. Euroopa kultuuripealinna
Tartu 2024 tutvustasid Sihtasutusest
Tartu 2024 regionaalne koordinaator
Annela Laaneots ja programmiliini
Omapära ja Euroopa juht Angela Ader.
Euroopa kultuuripealinna tähtsusest
rääkis ka Peipsiääre abivallavanem
Väino Kivirüüt. Sellest, et juba nüüd
tuleb projektide esitamisele mõtlema
hakata ja millised ettevalmistused
selleks juba täna käimas on, andis ülevaate Tartumaa Omavalitsuste Liidu
kultuurinõunik Astrid Hallik.
Euroopa kultuuripealinn Tartu
2024 ootab kohalikke ettevõtlikke inimesi ja organisatsioone esitama oma
projekte 2024. aastal kultuuripealinnas Tartus ja projektiga ühinenud
Lõuna-Eesti valdades toimuvate kultuurisündmuste nimekirja.
Ideede kirjelduse esitamise tähtaeg
on 1. oktoober. Valmis projektid esita-

takse 2022. aasta jaanuaris ja kevadel
2022 valitakse välja projektid, mis
saavad Euroopa kultuuripealinn Tartu 2024 osaks.
Infot, kuidas Tartu vallas tegutsev
ettevõte või inimene saaks oma ideega kultuuripealinnast osa võtta, saab
Tartu valla kultuuritöö spetsialistilt:
Karita Tilk, telefon 5340 7100, e-posti
aadress: karita.tilk@tartuvald.ee.

Kas sina tead, millega tegeleb sinu
naaber või milliseid põnevaid leide
peidab tema hoov? Uudishimu pole
patt – uurime järele!
Selleks kutsume kõiki jagama oma
erinevaid andeid, põnevad hobisid või
teistmoodi ettevõtmisi 11. juulil esimest korda toimuval kogukondlikul
„Hoovifestivalil“. Ava oma koduvärav
ja lase fantaasia lendu! Hoovifestivalile on oodatud kõik tegevused alates koduaia kontserdist kuni garaažimüügini välja. Kodukohvikutest, kosutavast
keskpäevasest meditatsioonist või tikutopsi näituse avamisest rääkimata.
Kui tunned, et tahaksid olla osake
ühest toredast kogukonnapäevast ja
avada enda varjatud anded ja hoovi
saladused naabritele, siis anna oma
soovist meile märku: Egle Nõmmoja
– egle.nommoja@gmail.com, Meeli
Kruus – meeli.kruus@gmail.com.

Mais sai külastada kevadlaatasid!
Tekst ja fotod: Katrin Sisask
Sel kevadel alustas ja ka lõpetas Tartu vallas traditsioonilise kevadlaada hooaja Maarja-Magdaleena. 15. ja 23. mail toimusid Kevadised müügipäevad. Laadaplatsil müüdi
taimi ja muud kaupa ja avatud oli MaarjaMagdaleena kiosk. 15. mail esines rahvalike
laulude ja pillilugudega Hendrik Vahermets
ning 23. mail Väägvere Pasunakoor.
16. mail startis esmakordselt Äksi rohelaat –
kastist välja!, kus lisaks taimede ja muu juba
kord kellegi kasutatud asjade müügi kõrvalt sai
ka oma kodus seisma jäänud korralike esemeid
ära anda Tartu Uuskasutuskeskuse bussile.
22. mail toimus Kevadlaat Tabivere Rahvamaja
ees. Müügil olid taimed, käsitöö, riided ja toidukaubad.

Kevadine müügipäev
Maarja-Magdaleenas 15. mail

Äksi rohelaat – kastist välja! 16. mail

Kevadlaat Tabiveres 22. mail

KULTUUR
RAAMATUKOGU
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Lugemissoovitused Vedu raamatukogust
Mare Sumberg, Vedu raamatukogu direktor

Raamatukoguhoidja saatesõna

Vedu raamatukogu alustas tegevust aastal 1931, kui rahvaselts Kodu
asutas Vedu kooli ruumidesse, õpetaja ja koolijuhataja Juku Roonurme
eestvedamisel, avaliku raamatukogu.
(allikas: Laas, Kaljo „Vedu küla läbi
aegade ja inimeste“, 2006) Seega peab
raamatukogu käesoleval aastal oma
90. juubelit.
Täna kuulub Vedu raamatukogu
teeninduspiirkonda koos Vedu külaga
ümbruskonnast kokku 8 küla. Aastas
teeb raamatukogu ligikaudu 3500 laenutust ja teenuseid kasutab ligi 150
inimest.
Antud rubriiki kogusin kokku valiku nii täiskasvanute kui ka laste- ja
noorteraamatutest, kus oma isiklikke
meenutusi ja muljeid loetust vahendavad teile raamatukogu aktiivsemad
ja kogenumad raamatusõbrad.
Ilmar Tomusk „Porgandipirukas“,
kirjastuselt Tammeraamat, ilmunud 2019.
Tore, lõbus ja
omapärane lugu
nooremale koolieale. Raamat ei
ole ainult lihtsalt
üks lugu, vaid annab ka teadmisi
kokandusest, ehk
kuidas va lmistada üks maitsev porgandipirukas.
Piruka valmistamiseks vajalikud
komponendid kajastuvad erinevateks
lugudeks kirjutatud pealkirjades.
Nõnda saab lugeja tuttavaks näiteks
Peeter Piimaga, Johanna-Margareeta
Jahuga, Priit Pärmiga, Voldemar Võiga, Sulev Soolaga jne. Raamatu lõpus
on kõik pirukale vajalikud ained koos
kogustega vajalikku tulpa kirjutatud,
nagu ikka ühes korralikus kokaraamatus ja kõige lõppu kirja pandud ka
täpne valmistamisõpetus. Raamatule on lõbusad illustratsioonid teinud
Heiki Ernits.
– Raamatukoguhoidja Mare –
Elisabeth Gilbert „Tüdrukute linn“,
kirjastuselt Varrak, ilmunud 2020.
See on seikluslik, humoorikas, väga
elujaatav, ajaloolise taustaga lugu.
Romaani tegevus leiab aset aastatel 1940–80 Ameerikas. Peategelane
Vivian Morris on 19-aastane julge ja

ettevõtlik neiu,
kes julgeb vajadusel ka pea ees
tu nd m atut e s s e
olukordadesse
sukelduda, nagu
seda on provintslikust väikelinnast üksinda
tundmatusse
suurlinna New
Yorki oma tädi
juu rde ela ma
asumine. Autor
toob läbi ühe ekstravagantse Viviani
tädile kuuluva teatrimaja lugeja silme
ette terve rea eriskummalisi tegelasi,
kellega neiu kokku puutub. See on
huvitav läbilõige ameerika ühiskonna erinevatest inimtüüpidest aastatel
1940–1980 . Meenutame, et samalt autorilt ilmus aastaid tagasi absoluutne
menuraamat „Söö, palveta, armasta“.
– Raamatukoguhoidja Mare –
Bobbie Peers „Lüriidiumivaras“,
kirjastuselt Hel ios, i l munud
2017.
R aa matut soovitas lugeda
peretuttav raamatupoest. Kui
tavaliselt on lasteraamatutes
rohkelt pildimaterjali, siis selles
pilte ei ole. Kuid
s e l l e r a a m at u
autor on tegelasi ja sündmusi kirjeldanud nii värvikalt, et kõik tuleb väga tõepäraselt
silme ette. Jutustamise stiil on köitev ja omapärane, kus kasutatakse
sõnu mitte tavapärases tähenduses.
Lugu on huvitav, nagu ka järgnevad
sama sarja osad, ja sobib lugemiseks
nii poistele kui ka tüdrukutele vanuses alates 10–11 eluaastat. Kõnesolev
raamat on esimene William Wentoni
sarjast, milles tänaseks on erinevate
pealkirjade järgi ilmunud kokku 6 osa.
– Lugeja Johannes Osvald (10.a) –
Owens Delia „Kus laulavad langustid“, kirjastuselt Rahva Raamat, ilmunud 2019.
Loo alguses kirjeldatakse väikest vanemateta ja ühiskonna poolt tõrjutud
viieaastast tüdrukut, kes elab ük-

sinda äärmises
v ae s u s e s ü he s
a rmetus hütis.
Vaatamata oma
raskele saatusele
suudab ta oma
elu üles ehitada
ja elu raskustega
toime tulla. Lugejat paneb hämm a s t a m a t õsiasi, et kuidas nii
väikesel lapsel saavad olla nii suured
teadmised loodusest ja selles toime
tulemisest. Juba noore naisena koges ta inimeste poolt ka enda halvas
mõttes ärakasutamist, kuid tänu väga
sügavatele teadmistele loodusest suutis naine ennast elatada ja elus üpris
kaugele jõuda. Autori omapäraks on
kiskuda lugeja oma kaasahaaravusega
täielikult raamatus kirjeldatud keskkonda, mis on edastatud äärmiselt
tõetruult ja eluliselt.
– Lugeja Irina –
Wendy Walker „Kui Emma kadus“,
kirjastuselt Petrone Print, ilmunud
2020.
Inimesed, lugege
krimkasid! Kui
lehekülgi kestvad
loodusk ir jeldused ja tegevuse
puudumine pole
t eie r id a , si i s
kindlasti.
Ža nr kohustab
põnev ust hoidma ja hea võidab
tavaliselt kurja. Tavaliselt on uurijate
omavahelised suhted ja elu sama põnevad ja hästi kajastatud nagu kuritegu ise. On ka halbu jutte ja halbu tõlkeid, neid ei pea lugema.
Minu viimane hea lugemiselamus
ongi Wendy Walkeri „Kui Emma kadus“. Head avastamist!
– Lugeja Ene –
Heli Künnapas „Mälestusteta suvi“
1. osa, kirjastuselt Heli Kirjastus OÜ,
ilmunud 2020.
Brenda – teismeline keskkonnaaktivist, kelle tema vanemad saadavad
suveks maale vanaema juurde ja seda
ilma internetita. Richard – vanaema
naabripoiss, kellesse Brenda armub.
Eluvõõrana tunduv neiu, kes küll kohati on natuke liiga täiskasvanulik,
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õpib m a a l elu
teise pilgu läbi
vaatama. Mitte
ainult vaatama,
ta õpib ka ennast
liigutama, maatöid tegema ning
neiu silma r ing
avaneb. Väga
kaasahaarav ja
emotsionaa lne
raamat. Tegu ei
ole ainult noorte
raamatuga, see
on ka romaan täiskasvanutele. Nii palju tarkust ja mõtlemisainet noorte elu
probleemide üle: kaaslase ärakasutamine, noorte omavahelised suhted,
lapsepõlve traumad. Väga oluline on,
et neist räägitakse. Ja kõik algab taas
kodust, elumustrid tulevad ju sealt
kaasa. Ootan huviga teist osa, tahaks
teada kuidas Brenda ja Richardi lugu
edasi läheb.
– Lugeja Kersti –
Tiina Tiiyus. „Õnnelik suhe”,
kirjastuselt Pilgrim, ilmunud 2013.

RAAMATUKOGU SOOVITAB
KULTUUR
See on raamat,
m i s on ot s a s t
otsani, kaanest
kaaneni täis
lihtsaid ja selgeid mõtteid kõige olulisemast:
elust, armastusest, lastest. Neis
lihtsates tõdedes
on sees tohutu
(elu)tarkus. Seda
raamatut võiksid
aeg ajalt üle lugeda või lehitseda kõik. See on nagu üks
tüüpiline mõnus öökapiraamat, mida
oleks mõnus aegajalt lehitseda ja meelde tuletada. Nii mõneski kohas sain
mõttes autoriga kaasa noogutada ja
tõdeda: Jah, just täpselt nii on! Kirjutasin iseendale mõne eriti hinges helisema jäänud mõtte üles.Ühe väga ilusa
mõtte noppisin sellest raamatust:
„Ütle oma lapsele; Mine ja uuri, seikle!
Maailm on üks põnev koht. Meie oleme
alati siin ja aitame sind, kui sul peaks
tuge vaja olema. Midagi pole karta, ela
täiel rinnal!“

Martin Algus
„Tagamaa”,
kirjastuselt Varra k, i l munud
2020.
Minu üks 2021.
aasta lugemiselamustest - 47-aastase näitekirjaniku Martin Alguse
2020. a lõpus ilmunud, kümnest
novellist koosnev
„Tagamaa“. Tegevustik ulatub saja
aasta tagusesse aega kuni jõuab tänapäeva välja. Kirjanik on ise öelnud, et
raamatut kirjutades oli tal mõtteis ja
silme ees kodune lapsepõlvemaa, Eesti ääremaa, tagamaa- Vooremaa.
Raamat on kirjutatud väga köitvalt ja
kaasahaaravalt, kohati oli raamatut
tõesti raske käest panna. Väga meeldis
ja oli sümpaatne autori oskus ja võime igasse oma novelli tegelaskujusse
minna väga usutavalt ja suure empaatiavõimega. Ilus ja puudutav raamat,
mis jääb mõtteisse veel pikalt...
– Lugeja Eve –

KOOL

101 Tartu valla koolide silmapaistvamat
õpilast kutsuti vallavanema vastuvõtule
Tekst ja foto: Katrin Sisask

Reedel, 28. mail kogunesid Kõrveküla Põhikooli esisele platsile 101 Tartu
valla koolide silmapaistvamat õpilast
– vallavanema vastuvõtul anti üle tänukirjad eduka õppetöö eest.
Teiste hulgas tänati edukamaid Tartu
Valla Spordikooli, Tartu Valla Muusikakooli ja Tabivere Huvikooli õpilasi,

ning koolispordi toetamise eest Mait
Kuusikut ja Meelis Villemsit.
Tartu vallavanem Jarno Laur ütles
oma kõnes Heinrich Manni tsitaadi:
„haridus on see, mis kindlustab vabaduse“.
Üritust juhtis Lähte Ühisgümnaasiumi vilistlane Mikk Kaasik.

Peale pidulikku tänamist ootas õpilasi suupiste laud ja esines Tartu Valla
Muusikakoolist alguse saanud noortebänd Efektiiv.

Edukat õppeaasta lõppu kõigile
Tartu valla koolide õpilastele ja
õpetajatele!

KOOL
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Mõtle homsele!
Tekst ja kollaaž: Kristiina Raja,
projekti koordinaator Maarja-Magdaleena Põhikoolis
Kui palju tekitame oma kodus pakendiprügi ühes nädalas? Kui palju
prügi peidab meie kooli ümbrus?
Millised leiutised päästavad maailma? Mis on mahetoit ja kuidas seda
kasvatada? Nendele ja paljudele teistele küsimustele leidsid Maarja-Magdaleena Põhikooli õpilased vastuseid
rahvusvahelise Erasmus+ projekti
alateema „Mõtle homsele!“ raames.
Projekt sai alguse aprillis, kui Eestis kõik taas distantsõppel viibisid.
See nõudis õpilastelt suuremat iseseisvat tegutsemist ning keerulisem
oli pidada aktiivseid ühiseid ajurünnakuid ning arutelusid. Seda põnevam oli jälgida fotosid, mis laekusid
nii pakendite kogumise kui ka taimekasvatuse üleskutsena.
Tagasi koolis olles toimus maikuu
esimesel nädalal 8. klassi õpilase Eleni loovtöö raames koristuspäev kooli
ümbruses ja Maarja-Magdaleenas.
Kuigi esimese hooga tundus, et teeääred ja majade ümbrused erilist sodi ei
peidagi, koguti kokku hulgaliselt klaasikilde, vareste laiali veetud kalmuküünlaid ja palju muudki. 3.–4. klassi
õpilastel oli võimalus osaleda metsa
istutamisel ning saada teada, miks ja
kui palju ühes aastas Eestis metsa istutama peaks.
Kuna reisimine on endiselt piirangute tõttu keeruline, toimus projekti

käigus kolm virtuaalset ühiskohtu m ist . Lisa k s
meie koolile osalesid seal partnerid Hispaaniast,
Šotimaalt ja Hollandist. Esimese
kohtumise põnevaimaks osaks oli
parimate leiutiste tutvustamine.
Homsele mõelNädala jooksul kogutud pakendite pildistamisele lähenesime
des oli oluline, et
loominguliselt
leiutatud masin
t e gelek s mõne
päevakajalise keskkonnaprobleemi tumine, mille käigus andsid osalejad
lahendamisega. Meie kooli õpilaste koolid märksõnu koomiksi koostamipeamised mõtted seisnesid prügi ko- seks. Teemadeks olid nii mets ja metsgumise ja sorteerimisega, taimede loomad kui ka maas vedelev prügi ja
hooldamisega ning õhu puhastami- plastikureostus meres. Siin tuli õpisega seotud leiutistega. Oleks ju päris lastega põhjalikult arutleda, kuidas
põnev näha lendamas lennukit, mis ja millised tegevused aitaksid püstitatoimib justkui õhufiltrina, eemalda- tud probleeme lahendada.
Mitmed virtuaalkohtumised on
des lendamise käigus õhust kõik meile
mõjunud hästi õpilaste inglise keele
ja keskkonnale ohtlikud ained.
Teise kohtumise käigus viisime läbi kasutamisele. Samuti on selgelt näha
meisterdamise töötoa ning valmista- edusammud emotsioonides, kui tersime taaskasutusena karpidest ning vituseks ja hüvastijätuks rõõmsalt ja
pudelitest rongi. Rong on ühenduseks elavalt lehvitatakse ning naeratataknii erinevate riikide ja koolide kui ka se. Loodetavasti saabub ka päriselt
ühes klassis ja koolis õppivate õpilaste parem homme ning õpilased pääsevad
kasvõi viimasele väliskohtumisele,
vahel.
Kõige keerulisemaks, kuid samas mis selle projekti raames tegelikult
ka põnevamaks osutus kolmas koh- toimuma peaks.

Vilistlasest praktikandiks
Evely Goldberg, sekretäri praktikant Maarja-Magdaleena Põhikoolis
Pärast kooli lõppu leiab nii mõnigi
õpilane kunagi tee kooli tagasi. Mõnikord juhtub see palju varem, kui lõpetaja ehk isegi aimata oskab – nii on
Maarja-Magdaleena Põhikoolil olnud
rõõm, et käesoleva aasta esimesel
poole on meie seltsis praktikandina
veetnud 2019. aastal üheksanda klassi lõpetanud Evely Goldberg. Mida ta
siin teeb ja milliseid muutusi ta selle lühikese aja järel oskab ise tähele
panna, kirjeldab ta juba ise.
Lauri Naber (direktori KT)
Olen Tartu Kutsehariduskeskuse
bürootöö eriala õpilane ja sooritan

Maarja-Magdaleena põhikoolis oma
erialapraktikat.
M a a r ja-M a gd aleena kooli valisin
praktika sooritamiseks, kuna olen
selle kooli vilistlane ja siin on mulle
juba tuttavad inimesed.
Kahe aasta
jooksul eriliselt
midagi muutunud ei ole. Koolimaja näeb välja

Evely Goldberg
Foto: Erakogu
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peaaegu täpselt samasugune nagu
varem, ainult palju uusi rõõmsameelseid õpilasi on koolimaja peal jooksmas
näha. Koolimajal on uus põrand ja mõnus lugemisnurk. Uusi õpetajaid on ainult üks, kõik teised juba tuttavad. Olla
õpetajatele praktikandina nii kolleeg
kui ka õpilane on teistsugune tunne.
Kolleegina on õpetajate huumor ja suhtumine hoopis teine. Koostöö sujub paremini kui õpilasena, saan jagada õpetajatele kaasaegsemaid näpunäiteid ja
märgata asju töötaja silmade läbi.
Peamiselt tegelen kõikide jooksvate
ülesannetega, mis võivad päeva vältel
ette tulla: telefonikõnedele vastamine, suhtlemine sise- ja välisklientidega, info edastamine vajadusepõhiselt,
dokumentide koostamine, tänukirjade ja kutsete kujundamine, osalemine

koosolekutel ja sündmuste planeerimine ning läbiviimine.
Lisaks olen praktika jooksul saanud
osa võtta ürituste organiseerimisest.
Sel aastal korraldasime emadepäeva
koostöös Maarja- Magdaleena noortekeskusega. Noortekeskus organiseeris lilleseade töötoa, kus valmistati
uhked lilleseaded. Peomeeleolu aitas
tekitada ka õpilaste poolt emadele – ja
teistele külalistele – valmistatud küpsisetort. Ürituse õnnestumisele aitas
kaasa kohvik „Anna Edasi“, mille pererahvas tõi meile välitelgi, et kehtivate piirangute ajal oleks võimalik seda
läbi viia värskes õhus. Pärast üritust
rõõmustasid nad koolirahvast teatega, et nende poolest võib see telk mõneks ajaks meie juurde jäädagi – ning
nii ongi see edaspidi leidnud kasuta-

mist õuesõppe väliklassina.
Teine koolis toimunud üritus oli 8.
klassi õpilase Elen Orma loovtöö raames korraldatud prügi koristamine
kooli ümbruses. Kooli õpilased andsid
oma panuse ja võtsid prügi koristamise talgutest usinasti osa. Õpilased
jagati gruppidesse ning igal grupil oli
oma ala, kust nad prügi kokku korjama pidid. Kui alguses oli plaanis
korrastada vaid kooli ümbrus, kogus
üritus hoogu ning talgute käigus võeti ette ka külla viiva kõnnitee ääred ja
surnuaiatagune ning jõuti isegi poe
juurde. Ära koristati klaasikillud, pakendid, vareste laiali tassitud kalmuküünlad, staadionilt botased. Talgute
lõpus juhendas Elen osalejaid, millisesse konteinerisse on kõige õigem
erinevat prügi visata.

VARIA

Hakka vahetuspereks!
YFU Eesti MTÜ
YFU ehk Youth for Understanding
pakub noortele võimalust turvaliselt välismaale õppima minna, et
avardada oma silmaringi, saavutada
iseseisvus ja kogeda teisi kultuure.
Rahvusvaheline õppeprogramm on
mõeldud 14–18aastastele õpilastele
ja tegutseb maailmas juba 70 aastat,
millest Eestis 29.
Igal aastal saabub maailma eri paigust Eestisse õppima mitukümmend
14-18aastast noort, kes veedavad oma
õppeaasta Eesti peredes. Neist suur
hulk leiab omale vahetuspere just Tartu vallas.
Miks hakata vahetuspereks?
Vahetusõpilase võtmise põhjuseks
võib olla huvi teiste kultuuride vastu,
soov avardada enda ja oma laste maailmapilti või lisada vürtsi oma pere argipäeva. Kindlasti annab vahetusõpilase võtmine võimaluse praktiseerida
ka võõrkeelt.
Vahetusperena muutuvad pere
traditsioonid ja pühad tähendusrikkamaks ning vahetuspereks olemine
aitab näha nii oma pere kui ka kogu
Eestimaad läbi kellegi teise silmade.
Iga pere saab ise valida omale sobiva vahetuslapse. Vaata järgmisel õppeaastal Eestis kooliteed alustavaid
vahetusõpilasi siit: https://www.yfu.
ee/vahetuspere/vali-uus-pereliige/
Kes sobib vahetuspereks?
Vahetuspereks hakkamise tingi-

museks on teie pere motivatsioon – sisuliselt on see teisest kultuuriruumist
pärit teismelise kasvatamine, kes
alguses ei oska keelt ega tunne Eesti
kombeid. Siiski muudab see kooskasvamise kogemus terve pere ühtsemaks ja avatumaks ning need toredad
mälestused ja argipäeva naljakad juhtumised jäävad meelde kogu eluks.
Vahetuspere ei koosne vaid emastisast-pojast-tütrest, vaid vahetusõpilasele võib kodu pakkuda ka üksikvanem või näiteks vanemad, kelle
lapsed on juba suureks kasvanud ja
välja kolinud. Saabuvale õpilasele on
vaja tagada soe toit ja head tingimused
koolitööde tegemiseks. Keeleoskus ei
ole oluline, sest vahetusõpilased hakkavad eesti keeles vabalt suhtlema tavaliselt umbes poole aastaga, mõned
ka varem. Nii vahetusperel kui ka vahetusõpilasel on YFU poolt ka oma tugiisik, kes on alati nõu ja jõuga toeks.
Mida vahetuspereks olemine
annab?
Enamikule peredest annab vahetuslapse kasvatamine täiesti uue hingamise, laiendab silmaringi ja avardab maailmavaadet. Tihti kasvavad
pered oma vahetuslastega väga kokku
ja lähedaseks jäädakse ka vahetusaasta lõppedes. Iga aasta otsustab paar
õpilast peale vahetusaastat iseseisvalt
Eestisse tagasi tulla, et siin edasi õppida.
Kindlasti annab vahetuspereks ole-

mine julgust juurde peredele, kelle
endagi laps soovib välismaale õppima
minna. Aasta vältel nähakse lähedalt
kogu YFU süsteemi toimimist, mis annab suurepärase ülevaate, mida üks
vahetusaasta endaga kaasa toob.
YFU Eesti rekordema ehk juba 13
aastat vahetusõpilasi oma perre võtnud ja „Aasta klassijuhataja 2020“ tiitlit kandev Ilona Võik andis intervjuu
teemal, kuidas on YFU vahetuspereks
olemine ja ka oma lapse vahetusaastal
käimine, mõjutanud teda kui õpetajat
ning tunnistas, et vahetuspere kogemus on positiivselt mõjunud ka nende
pere laste arengule.
„Olen vahetusemana harjunud inimesi võtma sellistena nagu nad on,
ja püüan kõiges head näha. Kindlasti
on tolerantsuse kasv vahetusemana mind ka õpetajana mõistvamaks
muutnud. Ma tean, et inimest muuta
ei saa, aga suunata ikka natuke saab.
Samas on tore, kui inimesed ongi erinevad, olgu nad siis vahetusõpilased
või oma õpilased.
Noorim laps polnud veel viienegi, kui Claire USA-st meie perre tuli.
Praegu on Andreas 18 ja juba teist aastat järjest saab ta kellelegi vanem vend
olla.
Meie tütar oli ise samuti Saksamaal
vahetusaastal (muuseas, meie esimese
saksa lapse peres, kuigi tema oli juba
kodust välja kolinud) ja tema sõnul on
see väga kõva elukool, kui 16-aastaselt

VARIA
järsku iseseisvaks pead saama. Praegu kestavad tema vestlused vahetusperega tunde ja tal on tõesti seal nagu
teine pere.
Vanemad poisid on sellega, et meil
kodus mõni välismaalane on, nii harjunud, et ei kujuta teistsugust elu vist
ettegi. Kui tulevad oma kaasaga koju
külla ja näevad võõrast last, siis pistavad käe pihku, tutvustavad ennast ja
võtavad uue pereliikme kohe omaks.
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Ja kui keegi „vanadest“ käinutest
taas Eestisse külla tuleb, siis tulevad
kõik „oma elu peal“ lapsed ikka koju
teda tervitama ja temaga aega veetma.
Üks suur pere puha.
Kui ei proovi, ei saagi teada!“

hakkama saada täiesti uues kultuuris
ja keeles ning kes võtab ta oma pere
liikmeks, siis võta ühendust Tartus
asuva YFU sissetulevate õpilaste programmijuhi Diina Tuulikuga: diina@
yfu.ee.

Kui ka Teie pere tunneb, et sooviks
olla noorele inimesele just see, kes
annab talle kodust kaugel olles turvatunde, avab oma kodu ja südame, aitab

Rohkem infot vahetuspereks hakkamise ja vahetusaastale mineku
kohta loe YFU Eesti MTÜ kodulehehelt www.yfu.ee.

Õppimisvõimalused täiskasvanutele –
kunagi pole hilja õppida
Ena Drenkhan, Tartumaa täiskasvanuhariduse koordinaator
Oleme Eestis uhked, et meie täiskasvanute osalus elukestvas õppes on
kõrge – ligi 20 %, mis tähendab, et iga
viies on osalenud mõnes õppetegevuses nelja viimase nädala jooksul. Nii
uute teadmiste-oskuste omandamiseks kui ka olemasolevate täiendamiseks on meil Eestis väga head võimalused.
Laias laastus jaguneb täiskasvanutele pakutav kaheks: tasemeõpe ja
täienduskoolitused.
Tasemeõpe tähendab õppimist üldhariduskoolis, kutseõppeasutuses või
kõrgkoolis. Üldjuhul on kõik see tasuta. Peljata ei tasu ka vanuse pärast,
sest näiteks kutsekoolide õpilaste
keskmine vanus on järjest tõusutrendis – 77% on vanemad kui 25 aastat. Sageli leiavad kõrgharidusega inimesed
tee kutsekooli. Kutseõppes on praegu
kõige populaarsemad tehnika, tootmise ja ehituse erialad. Seda kõike ja
veel väga palju muud pakub näiteks
Tartu Kutsehariduskeskus, mis on õppijate arvult Eesti suurim kutsekool.
Aga põnevaid erialasid on ka näiteks
Tartu Kunstikoolis.
Ülikoolides sõltub õpingute eest
tasumine sellest, millise koormusega
õpitakse ja kas varem on kõrgkoolis
õpitud. Üldjuhul saab täiskoormusega õppides teha seda tasuta. Ülikoolis
õppimise eelduseks on keskhariduse
või sellele vastava kvalifikatsiooni (nt
kutsekeskhariduse) olemasolu ja vastuvõtutingimuseks riigieksamite tulemused. Riigieksameid saavad sooritada kõik soovijaid, kuid selleks aastaks

on see rong läinud.
Küll saab riigieksamiteta kandideerida osadesse rakenduskõrgkoolidesse, näiteks Tartu Tervishoiu Kõrgkooli
või Kõrgemasse Kunstikooli Pallas.
Neile, kel pooleli põhi- või keskharidus, pakuvad paindlikke õppimisvõimalusi täiskasvanute gümnaasiumid.
On võimalik õppida individuaalse
õppekava alusel ja palju kasutatakse
e-lahendusi.
Täienduskoolitusi pakuvad Eestis
kutseõppeasutused, kõrgkoolid ja ligi
1200 erakoolitusasutust. Täienduskoolituse eest maksavad enamasti
inimesed ise või nende tööandjad. Pakutavate koolituste valik on väga lai ja
koolituste valikul tuleb olla hoolikas,
et leida sobiv ja kvaliteetne koolitus.
Siinkohal on soovitus jälgida, kas koolituse läbiviijal on koolitaja kutse, sest
see on üks kindlamaid kvaliteedinäitajaid.
Tasuta koolitustel on võimalik osaleda kutse- ja kõrgkoolides – need on
niinimetatud riikliku koolitustellimuse (RKT) koolitused, mis on mõeldud tööalaseks enesetäiendamiseks
ja tööturul konkurentsivõime tõstmiseks. Tasuta koolituste loend on haridus- ja teadusministeeriumi kodulehel: https://www.hm.ee/et/tegevused/
taiskasvanuharidus/tasuta-kursused,
kuid täpsema info leiab juba iga kooli
kodulehelt. Kahjuks ei ole meil Eestis
ühtset andmebaasi, kust õppida soovijad leiaksid infot kõigi koolituste
kohta. Julgesti tasub õppimisvõimaluste kohta lisainformatsiooni uurida
koolidest.

Karjäärivalikute tegemisel ja enesearengut toetavate koolituste valimisel saavad abiks olla töötukassa karjäärinõustajad. Nõustatakse nii noori
kui ka täiskasvanuid ja nõustamine
on tasuta. Oluline on teada, et töötukassa karjäärinõustajad nõustavad ka
töötavaid inimesi.
Kasulik on teada ka Töötukassa
programmist „Tööta ja õpi“ – see toetab nii tööotsijate kui ka töötavate
inimeste õpinguid kutse- ja kõrghariduses ning maksab paljudel juhtudel
tasemeõppes osalemise toetust 292
eurot kuus. Toetatakse nende erialade ja ametite õppimist, kuhu on tulevikus vaja rohkem töötajaid ning kus
juba praegu sobiva ettevalmistusega
inimesi napib. Erialade valik on lai,
õppida saab üle Eesti ja nii eesti kui ka
vene keeles. Toetatavate erialade valikuga saab tutvuda aadressil www.töötajaõpi.ee, kus saab broneerida ka aja
karjäärinõustaja juurde. Programmi
kaudu õppimiseks ongi karjäärinõustamine esimene samm.
Just nüüd on õige aeg teha oma õppimisvalikud. Õppida ei ole kunagi
hilja!
MONIKA LUGU
Monika on 80ndatel omandanud
Tartu Ülikoolis tol ajal populaarse kaubandusökonoomika eriala. Siiski on
elu viinud ta hoopis sotsiaalvaldkonda, kus ta viimased aastad on juhatanud väikest hooldekodu. 54-aastaselt
hakkas Monika mõtlema kindla eriala
omandamisele, et nii kindlustada oma
tulevik. Praeguseks on ta edukalt Tar-
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tu Tervishoiu Kõrgkooli teise kursuse
üliõpilane ja omandab tsükliõppes
õe eriala. Seni on see töö kõrvalt võimalik olnud. Õpe kestab kolm ja pool
aastat ning seni on kõige keerulisem
olnud leida aega täismahus praktikate sooritamiseks. Ta ise ütleb, et on
raske, sest õppimisvõime ei ole enam
sama, mis oli noorena, kuid alustatut
ta pooleli jätta ei kavatse. Kuna Monika asus õppima „Tööta ja õpi“ toel, siis
saab ta ka Töötukassa kaudu toetust.
Oma tulevikku näeb Monika koduõendusteenuse pakkujana.
KERSTI LUGU
Kersti läks peale põhikooli lõpetamist kohe tööle, kiirustades täiskasvanuellu, vabaduse ja ise olemise-elamise poole. Erinevatel töökohtadel
tuli läbida ka erinevaid täiendkoolitusi, kuid keskhariduse puudumine ei
olnud otseselt takistuseks. Kui lapsed
olid suureks kasvanud ja Kersti olnud
aastaid kodune ema, mõistis ta, et
nüüd peab hakkama ka oma elu peale
mõtlema. Talle sai selgeks, et keskhariduse puudumine piirab oluliselt
valikuvõimalusi. Samas on pensionini 25 aastat aega ja nii saabus selgus,
et ega ikka ei taha küll need 25 aastat
teha ainult seda, mida põhiharidus
võimaldab. Nii alustas Kersti 2018. a
41-aastaselt õpinguid Tartu Täiskasvanute Gümnaasiumi 10. klassis. Juunis lõpetab ta gümnaasiumi ja on kindel, et läheb sügisel edasi õppima. Ta
ise ütleb, et kooli tagasi minek andis
juurde enesekindlust ja julgust oma
unistuste poole liikuda.
SIIMU LUGU
Siim on tavaline keskharidusega
50-aastane Eesti mees, kes on kogu elu
töötanud müügivaldkonnas. Tööandjate soovil on ta küll läbinud mõned
erialased koolitused, kuid rohkemat
pole ta ise vajalikuks pidanud, sest
valdab oma tööd hästi. Siiski leidis ta,
et ära kuluks mõni praktiline oskus.
Kuna ta on kõik majapidamises vajalikud ehitus- ja remonditööd alati ise
ära teinud, siis järgnes loogiline otsus minna Tartu Kutsehariduskeskusesse õppima plaatimist. Õpe toimus
sessioonidena ja kestis vaid 6 kuud.
Praeguseks, kui kutsetunnistus käes,
on Siim tehtud otsuse ja omandatud
praktiliste oskustega väga rahul. Esialgu ei kavatse ta küll plaatijana tööle hakata, kuid õpitud eriala annab
kindlustunde tuleviku suhtes, juhuks
kui müügitööd enam ei jagu. Ja tema
plaatimisoskus on juba praegu kõrgelt
hinnatud sõprade ja tuttavate hulgas.

Lahkus künnimeister Elmar
Veski 18.07.1930–27.05.2021
Heino Laiapea
Saad järve ääres
Avangardi kolhoosis
meh h a n i s a at or i n a
töötanud Elmar Veski hooleks oli
majandipõldude kündmine. Loomuliku käiguna jõudis ta Eesti künnivõistlustele.
Eesti künnimeistriks oma masinaklassis on Elmar tulnud üheksa
korda (1972., 1974., 1976., 1981., 1984.,
1987., 1989., 1990., 1991) Jäädavalt võidetud rändauhinna (5 korda) pani ta
2003. aastal uuesti välja, kui moodustati pöördatrade vabaklass. VMN
maade künnivõistlustel 1981. aastal
Bulgaarias saavutas Elmar Veski esikoha. Elmari panus Eesti kündjate
edus üleliidulistel võistlustel oli tõhus. 1977. aastal Suzdalis ja 1988. aastal sai Eesti võistkond esikoha. 1982.,
1985 ja 1988. aastal tuli oma kategoorias NSVL-i künnimeistriks. Tuleb arvestada, et tollal ei korraldatud Eesti
NSV ja VMN-i maade künnivõistlusi
igal aastal. Mullu suvel näitas Elmar
mulle kodus 1978. aastal Tšeljabinskis
künnivõistlustel võidetud kaalukat
auhinda. Kes teab künnimehe kõiki
erinevaid tiitleid. Just sel Tšeljabinski aastal olid töökaaslased aidanud
kodustel heina ära teha, kui Elmar oli
ära võistustel.

Elmar Veski
Foto: Erakogu

1988. aasta septembris USA-s 35.
künnimaailmameistrivõistlustel oli
eestlastest just Elmar Veskil esmane
kokkupuude maailmatasemega. Tõsi,
viimastel Liidu künnimeistritel lätlasel L. Albodinsil ja Veskil ei õnnestunud võistelda, kuid koos ameeriklaste
W. Gubori ja S. Kingiga kündsid nad
demonstratsiooni korras ruudukujulisele (900 x 900 m) põllule suured tähed USA ja USSR.
Juba järgmisel aastal osales Eesti
rahvusmeeskonnana Norras 36. maailmameistrivõistlustel.
Esimeste eestlastena kündsid maailmameistrivõistlustel Elmar Veski ja
Urmas Lees. Kolmas liige meeskonnas
oli Arvi Tammel. Norrast toodi kaasa ka
lahtivõetult esimene Kvernelandi ader.
Siin on kirjas vaid osa Elmar Veski
elutöö saavutuste poolelt. Kaasteelised teavad rohkem. Meenutame siis
väsimatut künnimeest vähemalt mõttes.

Tuul ühines päikesega - räägib legend ja jõgi on jõudnud merre...
Ons` õnn see? Või pole? Ei mõista, ei tea:
tee järsku on lõppenud jalus.
On valus - ja ometi ääretult hea,
on hea - ja siiski valus...
Laubal kleepunud juuksed ja viiul käes,
nii teiste ees seisis ja mängis.
Viiul nuttis ja naeris kui nõiduseväes,
viiul oigas kui valusas ängis.
(Kulno Süvalepp)

Mälestame REIN ANTSMÄED,
meie Paganinit.
Laeva kapell
Laeva näitering
Laeva raamatukogu

Rein Antsmäe
Foto: Erakogu

TEATED / REKLAAMID / KUHU MINNA
MÜÜK
Müüa lõhutud küttepuud.
Info telefonidel 5345 7403 ja 5340 3583.
OST
Soovime osta nelja magamistoaga
maja või elamumaad Tila, Vahi või
Kõrveküla piirkonda. Tel. 56239588.
TÖÖ
Aknaid-uksi tootev Oü Finak (Maramaal) pakub tööd klaasijale ja tapipingi töölisele. Info: 730 3465 või
saada CV ira@finak.ee.
TEENUSED
Fekaalivedu, veevedu, survepesu,
ummistuste likvideerimine, liiva ja
rasvapüüdurite puhastus, torustike
videouuring. FEKTO OÜ, Tel 558 8811.
Teostan fekaalivedu ja survepesu
ning ummistuste likviteerimist.
Info: tel 5353 7333, Robini Haldus OÜ.
Pottsepatööd Lõuna-Eestis.
Tel: 555 43730.
Avatud uus saunamaterjalide pood
Tartus, Tehase 21d. Soojustusest lavadeni. www.saunamaterjal.ee.
Lemmarix OÜ (20 aastase kogemusega
raamatupidamisteenused) FIE, OÜ,
KÜ, aastaaruande koostamine, maksualased konsultatsioonid. Äksi tee
1, Äksi alevik, Tartu vald 5554 1869,
marina@lemmarix.ee.
Ohtlike puude langetamine, puuja hekihooldus, vihmaveerennide
puhastus, kõrgtööd, väiksemad
veoteenused, muru niitmine eraisikutele ja ettevõtetele. Töötame ka nädalavahetustel, tasuta nõustamine.
Info: 5364 5833, vahersander@gmail.
com, Korrastusraie OÜ
NB LOGO ka!

Autopesula E-R 8:00-17:00
Tel. 514 1588

Treitööd
Tel. 520 4569
Tel. 749 4231

E-R 8:00-17:00

Maarja-Magdaleena raamatukogu
on suletud: reede 25.06 ja
kolmapäev 30.06
Juulis on raamatukogu avatud:
01.07, 14.07, 16.07, 21.07, 23.07,
28.07–30.07

Tabivere raamatukogu
on puhkuse tõttu
suletud 5. juuli–1. august.
Kõrveküla raamatukogu kutsub
noori lugejaid osalema
suvelugemises.
Vali vähemalt 5 teemat ja loe iga valitud teema kohta üks raamat. Kui jõuad,
loe rohkem.
Kirjuta A4 lugemislehele raamatu pealkiri, autor ja kui raamatus on pildid,
siis ka kunstnik. Iga loetud raamatu
kohta täida eraldi leht. Iseloomusta lühidalt raamatut, kirjeldades sinu jaoks
kõige meeldejäävamat:
- sündmust
- fakti
- tegelast
- mõtet või situatsiooni.
Kas sa soovitaksid seda raamatut
teistele ja miks?
Mida uut raamatust teada said?
Hinda raamatut viie palli süsteemis (5väga meeldis, 4-meeldis, 3-natukene
meeldis, 2-pigem ei meeldinud, 1-üldse
ei meeldinud). Nii saame teada ka kõige enam meeldinud raamatu.
Iga lehe lõppu kirjuta oma ees- ja perekonnanimi, vanus, kool.
Võid ka valida raamatu, mida ei ole
meie nimekirjas, kuid sobib teemaga!
Täidetud lugemislehed too Kõrveküla
raamatukokku hiljemalt 3. septembriks. Kõigi osalejate loetud raamatutest teeme kokkuvõtte septembrikuu
jooksul, selgitame välja kõige populaarsema suvelugemise raamatu ja
parima suvelugeja.
Täpsem info Kõrveküla raamatukogu
kodulehelt: https://tmk.tartuvald.ee/

Maarja Perejuuksur avatud:
Neljapäev 9.00–19.00
Reede 9.00–18.00
Puhkusel 01.07–14.07 2021.
Info tel 5665 9988.
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Vastuvõtt 1. klassi õppeaastal 2021/2022
1. septembril 2021. aastal Tabivere
Põhikooli 1. klassi astuvate laste
(lapsed, kes on 1. oktoobriks 2021 saanud 7-aastaseks) dokumente ootame
aadressile kool@tabivere.edu.ee või
võetakse vastu kooli kantseleis:
E-N kell 9.00-16.00, R kell 9.00-14.00.
Juunikuus dokument ide vastuvõt t
kell 9.00-13.00.
Vajalikud dokumendid:
• avaldus vastaval blanketil kooli kantseleis ja kodulehel www.tabivere.edu.ee
• koopia tervisekaardist (saab perearsti käest — selleks on vaja käia lapsega
perearsti vastuvõtul);
• lapse sünnitunnistus;
• foto 3x4 cm õpilaspiletile;
• lapsevanema isikut tõendav dokument;
• lapse koolivalmiduse kaart selle olemasolul.

Veeda sisukas ja mõnus

perepäev JoogaBussiga
18.juuli
Tammistu külakeskuses

PROGRAMM
13.00–13.30 Tervitus
13.45–14.45 Laste jooga
13.45–14.45 Kundalini jooga
15.00–16.00 Teraapiline jooga
15.00–16.00 Tund meestele
16.15–17.15 Jutuajamised teemal
meditatsioon hingamine. Vaimsed
praktikad stressi vähendamiseks
16.15–17.15 Vanema ja lapse jooga (1,4-4a)
17.30–18.30 Ühine söömine
18.45.–21.00 Tantsurännak Lõdvestav
helimassaž Gong,
kristallkausid (Margit Foht)

TEATED / REKLAAMID
TEATED
/ KUHU
/ REKLAAMID
MINNA
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Palju õnne pisipõnni
sünni puhul!
ARIANA ULUHANJANTS
JOHAN JAGOMÄE
GERRET ANNUK
LUNA SOLBA
NIKLAS TAMMEKUN
RANEL LÄÄNISTE
HERMINE FOMIN
HENRI TOIM
KRIS-ALEKS DOLIN
KASPER LÄÄTS
MERIBEL RIIVIK
FRED REMBEL
BRENNET KALDA

03.03.21
11.03.21
25.03.21
28.04.21
29.04.21
30.04.21
08.05.21
11.05.21
13.05.21
13.05.21
19.05.21
20.05.21
24.05.21

Salme, R aul, Janne, Elvi, Triin

Juubilar Tiiu!

Säragu sul kuldne päike,
Paitagu sind pehme tuul.
Ärgu aastad tuju viigu,
Süda olgu ikka noor!

See päev toob mälestuste
kaunist kulda,
toob rõõmu,
õnnesoove häid.
Toob vaasi
kauneid lilleõisi,
sest aastaring saab
jälle täis.

ÕNNITLEME!
Juula küla

Palju õnne!

Perekond Kaasik Juula külast

Salme Tallmeister 98!
Seisata korraks ja kohe Sa näed,
et oled ilusal aastate mäel,
millelt võid silmata elutee algust
ja ka aimata edasist kaugust!
Olgu see kaugus hästi pikk,
tervist täis ja õnnelik!

Palju õnne!
Soovivad Renate, Madli, Reet, Eda, Evi.

Kai, Marika, Maia, Jaanika,
Ene, Elvi, Maria, Kaljo!
Jätkugu päikest te päevisse,
jaksu jalgeisse, rõõmu palgeisse!
Südamesse soojust ja kätesse rammu,
säravat naeratust, kerget sammu!

Palju õnne!
Maarja-Magdaleena Maarahva Selts
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Meie hulgast
lahkunud
HENDRIK ASSOR
31.12.1950–09.05.2021
UUDO BENDT
11.05.1953–11.05.2021
REIN ANTSMÄE
17.11.1945–15.05.2021
ALEKSANDER VASSILJEV
18.04.1940–16.05.2021
ELMAR VESKI
18.07.1930–27.05.2021
ILLAR KIRTSI
04.07.1954–30.05.2021
ILME RAIDSAAR
12.10.1933–01.06.2021

Keset ilusat kevadist päikesekulda
sind tee viis sinna,kust tagasi ei tuld...

REIN ANTSMÄE
17.11.1945–15.05.2021
EELK ÄKSI ANDREASE KOGUDUS
Jumalateenistused pühapäeviti kell
11.00.
Surnuaiapüha jumalateenistus Äksi
kalmistul 20.06 kell 12.00. Eelneb
pihi- ja armulauatalitus Äksi kirikus
kell 10.30.
Lisainfo õpetaja Esa Luukkala tel
5811 3195 või epost: aksi@eelk.ee.
EELK KURSI MAARJAELIISABETI KOGUDUS
Jumalateenistused pühapäeviti kell
18.00.
Surnuaiapüha jumalateenistus Kursi
kalmistul 23.06 kell 12.00 ja Laeva
kalmistul 27.06 kell 14.00.
Lisainfo õpetaja Esa Luukkala tel
5811 3195 või epost: kursi@eelk.ee.

Südamlik kaastunne lähedastele.
Laeva Pensionäride Selts
riela
foto: Gab

Urm

Mälestame kauaaegset koorikaaslast

ELMAR VESKIT
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*Kontserdipäeval pilet kallim Compás Band

Äksi Segakoor

LIIDI VAINO
21.06.1936-14.06.2017
85. sünniaastapäeval mälestavad
kapellikaaslased, Laulusõbrad,
seltsing Lumeroos.

TAGAKÜLG

TARTU VALLA KULTUURIKALENDER

Ajas muutuv kultuurikalender on leitav aadressil: www.kultuurikava.ee
NB! Kõik soovijad saavad oma sündmuse kalendrisse ise märkida. Loo konto, logi sisse ja lisa
sündmus! Siis ei ole vaja eraldi Kuukirjale sündmusest märku anda. PALUN PANNA TÄHELE, et
olenevalt olukorrast seoses COVID-19 viirusega VÕIVAD ÜRITUSED ÄRA JÄÄDA.

JUUNI 2021 – JUULI 2021
Kuni
sügiseni
1. juuni–
1. sept
Maist
sügiseni
18. juuni
20.00
23. juuni
18.00–
23. juuni
18.00
23. juuni
19.00
23. juuni
21.00
10. juuli
10. juuli
9.00
10. juuli
10. juuli
10. juuli
11. juuli
11. juuli
12. juuli–
18.juuli
13. juuli
15.– 18.
juuli
18. juuli
13.00
24. juuli
11.00–15.00
24. juuli

24. juuli
21.00

„EESTIMAA HIIDRAHNUD“. Kersti Lepiku fotonäitus Jääaja
Keskuse koverentsisaalis. www.jaaaeg.ee.
H2O KÜLASTUSMÄNG MINA JA LOODUS. Suvine seiklus LõunaEesti muuseumites ja keskustes. www.kulastusmang.ee.
Galerii No1 avas hooaja ENN TEGOVA JA HANDO TAMME maalinäitusega „H&N“. 26. juunist saab Galeriis No1 külastada maalikunstnik KARIN STROHMi näitust.
SUVEALGUSPIDU Kõrenduse külas Riivo talus. Toomas Anni ja
Rauno Koorts. Retrodisko. Piletid Piletilevis 10.-, kohapeal 15.LAEVA JAANITULI kultuurimaja õuealal. Ansambel Folkmeister, pidu kureerib Imre Mihhailov. Lisatasu eest lastele batuut.
TAMMISTU KÜLA JAANITULI vana koolimaja platsil külakeskuse vastas. Õhtujuht ja pillimees Raul Kivi, jaanimängud, tantsud.
JAANIÕHTU Maarja-Magdaleena puhkealal. Janno Meldre,
Ester Vister, ansambel Talent. Mängud väikestele ja suurtele.
JAANIÕHTU PIKNIK – KONTSERT ansambliga Revals. Pilet 3.Kõik piletid osalevadloteriis. Info tel: 504 4479, www.tabivere.ee,
Tabivere Rahvamaja.
OTSLAVA KÜLAPÄEV algusega 12.00 Päikesepargis, külakojas
ja külaplatsil. SUVINE PEOÕHTU Otslava külaplatsil kell 19.00.
Marco Margna, Boogie Ladies. Piletid 7.- eelmüügist, kohapeal 10.ÄKSI MOTOCROSS CUP 2. ETAPP – Eesti Noorte Karikavõistluste
4. etapp Äksi Motorantšos.
SAADJÄRVE HUUMORILAAT Tabivere rannas.
Info tel: 504 4479, www.tabivere.ee, Tabivere Rahvamaja.
PEETRIPÄEV PIIRISSAAREL.
II WÄÄGVERE WOLK Väägvere külaplatsil. Esinejad üle Eesti, õpitoad, ühispillimäng. Info: kool.ylle@gmail.com või tel: 5345 7884.
VAHI–KÕRVEKÜLA KOGUKONNAPÄEV HOOVIFESTIVAL.
Info: egle.nommoja@gmail.com, meeli.kruus@gmail.com.
JÄÄAJA KESKUSE 9. SÜNNIPÄEV.
TARTU RATTAMATKAD Palalinna järv Lähtel.
Info: tarturattamatkad@gmail.com, www.tarturattamatkad.ee.
SISEVETE FESTIVAL Piirissaarel.
WRC RALLY ESTONIA. Info: www.rallyestonia.com.
JOOGABUSS Tammistu külakeskuses. Erinevad joogakursused
suurtele ja väikestele. Info: Tammistu Raamatukogu-Külakeskus.
ROOSILLA KODUKOHVIKUD. Noor küla Võiblas Roosilla teel
korraldab esmakordselt 24.07 Kohvikutepäevi.
ÄKSI AIAKONTSERT. Sisekontsert: „Argentiina tango“ kell 16.30
Jääaja Keskuses (pilet 5.-). Aiakontsert: kell 18.00 Rääbise 12 koduaias. Argentiina tangomeloodia, Hispaania rütmid, flamenko
tants. Pilet 12.-, pensionär 10.-, perepilet 30.-, eelkooliealised tasuta.
Ansambel VÄLIHARF Tabivere rannas.
Info tel: 504 4479, www.tabivere.ee, Tabivere Rahvamaja.

TAMMISTU
LAEVA

MAARJA-MAGDALEENA
PIIRISSAAR

ÜLE TARTU VALLA

ÄKSI

VÄÄGVERE

VAHI–KÕRVEKÜLA

TABIVERE
LÄHTE

