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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.

Skanni QR-kood
Tartu valla äpi
allalaadimiseks!

AUGUSTIS
KUUKIRI PUHKAB!

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 3. septembrini.
 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 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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30.06.2021 vallavolikogu istungil vastu
võetud otsused ja määrused
Kadri Linamägi, dokumendihalduse spetsialist
OTSUSED
Otsus nr 26 – Volikogu liikmete arvu
määramine
Määrata Tartu Vallavolikogu järgmise koosseisu liikmete arvuks kakskümmend viis (25).
Otsus nr 27 – Valimisringkonna
moodustamine ja mandaatide arvu
määramine
Moodustada 17. oktoobril 2021 toimuvaks Tartu Vallavolikogu valimiseks Tartu valla haldusterritooriumil
üks valimisringkond – Valimisringkond nr 1, ja määrata Tartu valla Valimisringkonnas nr 1 mandaatide arvuks kakskümmend viis (25).
Otsus nr 28 – Tartu valla valimiskomisjoni liikmete nimetamine
Nimetada Tartu valla valimiskomisjoni liikmed alljärgnevalt:
Esimees: vallasekretär kohaliku
omavalitsuse volikogu valimise seaduse § 14 lg 4 alusel. Liikmed: Tõnu
Vesi, Triin Vaino, Doris Grünvald,
Kristel Altsaar. Asendusliikmed: Tatjana Obuhova, Johanna Kasearu.
Otsus nr 29 – Nõusoleku andmine
kinnisvara võõrandamiseks
Anda Tartu Vallavalitsusele nõusolek võõrandada enampakkumise
korras vallale kuuluv Bulkini katastriüksus (katastritunnus 79601:001:1192)
alghinnaga 10 000 eurot.
Otsus nr 30 – Nõusoleku andmine
kinnisvara võõrandamiseks
Anda Tartu Vallavalitsusele nõusolek võõrandada enampakkumise korras vallale kuuluv Jermise katastriüksus (katastritunnus 79601:001:1382)
alghinnaga 15 000 eurot.
Otsus nr 31 – Nõusoleku andmine
kinnisvara võõrandamiseks
Anda Tartu Vallavalitsusele nõusolek võõrandada enampakkumise korras vallale kuuluv Kingu katastriüksus (katastritunnus 79601:001:1304)
alghinnaga 11 000 eurot.
Otsus nr 32 – Nõusoleku andmine
kinnisvara võõrandamiseks
Anda Tartu Vallavalitsusele nõusolek võõrandada enampakkumise korras vallale kuuluv Lembitu katastri-

üksus (katastritunnus 79601:001:1576)
alghinnaga 15 000 eurot.
Otsus nr 33 – Nõusoleku andmine
kinnisvara võõrandamiseks
Anda Tartu Vallavalitsusele nõusolek võõrandada enampakkumise
korras vallale kuuluv Peenra katastriüksus (katastritunnus 79601:001:1534)
alghinnaga 8000 eurot.
Otsus nr 34 – Nõusoleku andmine
kinnisvara võõrandamiseks
Anda Tartu Vallavalitsusele nõusolek võõrandada enampakkumise
korras vallale kuuluv Tsipi katastriüksus (katastritunnus 79601:001:1580)
alghinnaga 27 000 eurot.
Otsus nr 35 – Kinnisasja osade vahetamine ja piiride muutmine
Nõustuda Tartu valla omandis
oleva Kõrve tänav L1 katastriüksuse
(katastritunnus 79403:002:1142, kinnistusraamatu registriosa 4076804)
osade vahetamisega ning piiride
muutmisega vastavalt otsuse lisas olevale maakorralduskavale järgmistel
tingimustel:
1.1 detailplaneeringu kohased teed
ehitab oma kuludega välja arendaja
Kõrve Keskus OÜ;
1.2 maakorraldustoimingud ja/või
sellega seotud tehingud on lubatud
teostada seejärel kui tee on ehitatud
vähemalt sellisesse seisundisse, et on
tagatud sõidukitega avalik juurdepääs
Kõrveoja tänavale (nr 7940527) ja Rehki teele (nr 7940103).
Otsus nr 36 – Kinnisasja osade vahetamine ja piiride muutmine
Omandada riigivaraseaduse § 33 lg
1 alusel Tartu valla munitsipaalomandisse Tartu vallas Vahi alevikus asuv
Mõisapõllu kinnistu (kinnistusraamatu registriosa 17654350, katastritunnus 79601:001:1629).
Otsus nr 37 – Nõustumine korteriomandite muutmisega
1. Nõustuda Tartu vallas Tabivere
alevikus Tuuliku tn 5a asuvate, Tartu
valla omandis olevate korteriomandite kinnistusraamatu registriosa nr
18048950 ja 18049050 lõpetamisega.
2. Nõustuda Tuuliku tn 5a kinnisasja liitmisega Tartu vallas Tabivere ale-

vikus aadressil Tuuliku tn 5 kinnisasjaga (kinnistusraamatu registriosa nr
1821035).
3. Nõustuda Tuuliku tn 5a katastriüksuse (77301:002:0030) ja Tuuliku
tn 5 katastriüksuse (77301:002:0022)
liitmisega.
4. Nõustuda Tartu vallale kuuluva elamu ehitisregistri koodiga
114022808 liitmisega elamuga ehitisregistri koodiga 114017276.
5. Nõustuda liidetud kinnisasjal
korteriomandite seadmisega selliselt,
et Tartu valla omandisse jäävad sama
asukoha ja pinnaga reaalosad, mis olid
Tartu valla omandis enne käesoleva
otsuse punktis 1 kirjeldatud toimingute teostamist.
Otsus nr 38 – Isikliku kasutusõiguse
seadmine
Seada isiklik kasutusõigus Tartu
valla kasuks Vasula alevikus asuvale
kinnisasjale Pargi tn 5 (kinnistusraamatu registriosa nr 4029304, katastritunnus 79401:004:0064) valdamiseks 2178,07 m2 ulatuses.
Otsus nr 39 – Isikliku kasutusõiguse
seadmine
Seada OSAÜHINGU TARTU VALLA
KOMMNAAL (registrikood 10290080)
kasuks tasuta isiklik kasutusõigus
2552 m 2 ulatuses Tartu valla munitsipaalomandis olevale Köögivilja maaüksusele, katastritunnus
79401:004:0072, kinnistu nr 4390504,
pindala 4419 m2 , asukoht Vasula alevik, Tartu vald, Tartu maakond.
Otsus nr 40 – Kohustuste võtmisega
nõustumine
Nõustuda Raadi Sihtasutuse võetava laenuga summas kuni 2 600 000
eurot. Laenulimiidi suuruseks on
kuni 2 600 000 eurot ja laenulepingu
periood on 12 aastat (144 kuud).
Otsus nr 41 – Loa andmine tankla
soetamiseks Piirissaarele ja eduka
pakkujaga hankelepingu sõlmimiseks
Lubada Tartu Vallavalitsusel korraldada hange Piirissaarele väiketankla
soetamiseks ja lubada Tartu vallavanemal sõlmida Tartu Vallavalitsuse
poolt edukaks tunnistatud pakkujaga
hankeleping kogumaksumusega kuni
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16 000 eurot.
Otsus nr 42 – Loa andmine võistleva
dialoogi „Ermi tänavaruumi projekteerimine“ eduka pakkujaga hankelepingu sõlmimiseks
Lubada Tartu Vallavalitsusel sõlmida eduka pakkujaga – ühispakkujad
TajuRuum OÜ (12062472) ja Osaühing
Kolm Pluss Üks (10418962), hankeleping Ermi tänavaruumi projekteeri-
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mistööde tegemiseks, lepingu maksumus kuni 274 700 eurot + käibemaks,
kokku 329 640 eurot.
Otsus nr 43 – Revisjonikomisjoni
akti kinnitamine
Kinnitada 17. juuni 2021 revisjonikomisjoni akt nr 1.
Otsus nr 44 – Tartu valla 2020. aasta konsolideerimisgrupi majandusaasta aruande kinnitamine

Kinnitada Tartu valla 2020. aasta
konsolideerimisgrupi majandusaasta
aruanne.
Järgmine volikogu istung toimub
26.08.2021.
Volikogu istungit saab järele vaadata
YouTube-is.
Volikogu istungite materjalid on
avalikult kättesaadavad veebis:
tartuvald.ee/et/volikogu-istungite
-materjalid

Lapsed on perede ootel
Karin Aru,
Tartu valla lastekaitsespetsialist
Hea Tartu valla elanik, paku
hoolt ja armastust lapsele, kes ei
saa kasvada sünniperes, ja anna
lapsele võimalus elada turvalises
ja hoolivas keskkonnas. Aita lapsel näha, et maailm on ilus paik.
Igal aastal eraldatakse perest ligi
250 last. Täna elab pere- ja asenduskodus ehk nagu varasemalt oleme
harjunud ütlema – lastekodus, peaaegu 800 last. Need on erinevas vanuses lapsed, kõige rohkem on lapsi,
kes on vanemad kui 10 aastat. Põhjused, miks lapsed ei saa kasvada oma
sünniperes, on mitmeid, alates vanemate haigestumisest ja sõltuvustest, lapse hooletusse jätmisest ning
lõpetades erinevate eluraskustega.
Sünniperest lahkumine on lapse
jaoks raske ja traumaatiline sündmus.
Seetõttu on väga oluline otsida talle
koheselt toetav ja turvaline kodu ning
hoolitsev pere. Vahel õnnestub leida
lapsele uus elupaik lähedaste juures,
kuid alati ei ole see võimalik. Ja nii
satuvadki lapsed asenduskodusse,
kus nad elavad rühmades või peredena ning nendega tegelevad kasvatajad
käivad vahetustega tööl. Aga iga laps
vajab kodu ja perekonda ning kuuluvus- ja turvatunnet. Lapse jaoks on
parim, kui ta saab kasvada just talle
sobivas pere kodus n-ö hooldusperes.
Hoolduspere on perekond, kes kasvatab oma kodus teistest vanematest
sündinud last, kes pakub lapsele hoolt
ja armastust ning toetab last tema
rõõmudes ja muredes.
Hoolduspere saab olla kas pikavõi lühiajaliselt. Pikaajalise hoolduse
puhul tähendab see tihtipeale lapse
kasvatamist kuni tema täisealiseks

SELLINE ON LAPSE JA HOOLDUSPERE TEEKOND ÜHISEKS
KOHTUMISEKS

Soovin saada
hoolduspereks

Lapse sünniperes
on mure
Tutvun teemaga:
hoolduspere.ee
655 1666
Laps on
asendushooldusel
ja vajab peret

Valmistun:

- saan spetsialistilt nõu
- kohtun spetsialistiga oma kodus
- osalen PRIDE koolitusel

Olen valmis
ja ootan last!

Toeks on
lastekaitsetöötaja

Saame
lapsega kokku

Laps on hooldusperes
Me pole üksi! Toeks on:
- kohalik omavalitsus
- tugiorganisatsioonid

saamiseni. Lühiajalise hoolduse puhul on ajavahemik määratud, millal
laps hooldusperes kasvab. See sõltub
olukorrast – millistel põhjustel on
laps perekonnast eraldatud; kui kaua
on vaja toetada lapse sünniperekonda,
et laps saaks perre naasta ning kas see
on üldse võimalik; kas valmistatakse
ette lapse lapsendamist jm. Hoolduspere ei saa ise otsustada, kui kauaks
laps hooldusele jääb. Samuti ei saa
hoolduspere valida endale, millisest
soost või vanuses last ta sooviks kasvatada, sest perekonda vajavad kõik
lapsed.

Nii laps kui ka hoolduspere vajavad
sellel teekonnal ettevalmistust, aega
ja tuge. Lapse tulemise otsust ei tohi
langetada kiirustades, vaid järk-järgult. Nii saavad laps ja pere üksteisega kohaneda, üksteist tundma õppida
ning luua turvalised ja usalduslik suhted.
Sünniperekonnast eraldatud lapsed on nagu tavalised lapsed, aga
nende puhul tuleb arvestada, et nad
on elanud keskkonnas, mis ei ole vastanud nende põhilistele arenguvajadustele, ja on suur risk, et on tekkinud
märkimisväärsed tundeelu- ja käitu-
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misraskused. Lapsed on läbi elanud
erinevaid traumaatilisi kogemusi,
lisaks üldjuhul kogenud vägivalda ja
hooletusse jätmist ning seetõttu võib
neil esineda riske erinevatele häiretele. Selleks, et aidata kaasa lapse tervenemisele ning normaalsele arengule,
on kõige tähtsam pakkuda lapsele stabiilset ja püsivat elukeskkonda ja hinnata teda sellisena, nagu ta on. Oluline
on olla lapsele olemas ja teda kuulata.
Lapsed ootavad hoolt ja armastust
hoolduspere vanematelt, kes on lapsele nagu bioloogiline ema või isa, kes
teda kasvatavad igapäevaselt, armastavad teda tingimusteta. Lapsele sobiva pere valikul arvestatakse eelkõige
lapse huvide ja vajadustega, nagu lapse rahvuslik, usuline, kultuuriline ja
keeleline päritolu, võimalikud eripärad jne, samuti lähtutakse pere ootustest ja kindlasti lapse ja pere omavahelisest sobivusest. Väga oluline on ka
lapse arvamuse väljaselgitamine tema
vanusest ja arengut arvestataval viisil.
Teistest vanematest sündinud laste kasvatamine on väga vastutusrikas
ülesanne. Seetõttu on oluline, et perekonnad saaksid põhjalikult mõelda ja
langetada siis teadliku otsuse.
Kui see teema puudutas sind ja
sinu peret ning sul on soov saada
hoolduspereks või alles kaalud
seda võimalust, siis võid julgelt
nõu ja juhiste saamiseks pöörduda Tartu Vallavalitsuse lastekaitsespetsialistide poole:
KALLI MADISSON:
tel 53549530, e-posti aadress
kalli.madisson@tartuvald.ee
KARIN ARU:
tel 5214686; e-posti aadress
karin.aru@tartuvald.ee

KUIDAS SAADA HOOLDUSPEREKS?

Hoolduspereks saamiseks on vaja teha ainult 8 sammu
SAMM 1:
• tutvu veebilehel hoolduspere.ee oleva infoga. Sealt on leitavad nii eesti kui ka
vene keeles erinevad artiklid, podcastid ja lühifilmid, milles oma kogemusi jagavad valdkonna spetsialistid ja hoolduspered, kes pakuvad hoolt ja armastust
lastele, kel ei ole võimalik kasvada sünniperes. Samuti on veebilehel leitavad
kõik vajalikud kontaktid.
SAMM 2:
• kui sul sünnib mõte hakata hoolduspereks, et pakkuda võõrale lapsele hoolt
ja armastust, siis võta ühendust Sotsiaalkindlustusameti spetsialistiga. Võta
ühendust tööpäevadel kl 10–17 telefonil 655 1666 või kirjuta asendushooldus@
sotsiaalkindlustusamet.ee. Spetsialist kuulab su ära, tutvustab lähemalt 6–12
kuud kestvat protsessi ja annab infot järgmise sammu kohta.
SAMM 3:
• esita Sotsiaalkindlustusameti spetsialistile avaldus ja motivatsioonikiri. Avalduse vormi ning juhtnöörid kirja koostamiseks saad spetsialistilt.
SAMM 4:
• esita vajaliku dokumendid. Sind aitab ja juhendab spetsialist, kes ütleb, milliseid dokumente ja tõendeid tuleb sul esitada enda ja teiste pereliikmete kohta
(nt tervist, haridust ja seaduskuulekust puudutav info).
SAMM 5:
• ava spetsialistile oma kodu. Sotsiaalkindlsutusameti spetsialist külastab sinu
kodu, tutvub elamistingimustega ning vestleb sinu ja pereliikmetega. Ta viib
läbi ka pereuuringu, mis hindab sinu valmisolekut ja võimalusi kasvatada teises peres sündinud last.
SAMM 6:
• osale PRIDE-koolitusel, mis kestab 3–4 kuud. Koolitus annab teadmised ja oskused, kuidas olla võimalikult hea lapsevanem.
SAMM 7:
• hakka hoolduspereks, kui oled läbinud koolitused ja teised vajalikud sammud.
Sinu pere lisatakse hooldusperede registrisse.
SAMM 8:
• paku sulle leitud sobivale lapsele armastavat kodu ning küsi ja võta vastu pakutav abi kohaliku omavalitsuse lastekaitsetöötajalt.

Hajaasustuse programm 2021 Tartu vallas
Endla Suvi, Tartu valla referent ja andmekaitseametnik
2021. aasta hajaasustuse programmi taotlusvooru laekus Tartu vallas
54 nõuetele vastavat taotlust kogumaksumusega 303 780,90 eurot.
Veesüsteemide rajamiseks laekus
25 taotlust, kanalisatsioonisüsteemidele 27 taotlust ning juurdepääsuteede rajamiseks 2 taotlust. Tänu sellele,
et Tartu vald panustas käesoleval aastal 100 000 eurot, mis oli 10 000 euro
võrra rohkem kui möödunud aastal,
oli ka riigipoolne toetus sama võrra
suurem. Kokku on toetusteks eraldatud 200 000 eurot.

Hajaasustuse
programmi abil on
aastate jooksul paljud valla hajaasustuse piirkonnas asuvad majapidamised
saanud endale rajada
vee- ja kanalisatsioonisüsteemi. Juurdepääsuteede olukorra
pa randa miseks ei
ole eelnevatel aastatel eriti raha jagunud. 2021. aasta
taotlusvoor oli eriline selle poolest, et

Foto: Timo Arbeiter

kõik nõuetele vastavad taotlused said
rahastatud.
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ERMi tänavast kujuneb elamustänav
Tartu Vallavalitsus
Tartu vald kuulutas aasta alguses
välja ideevõistluse Ermi tänava ja
sellega seotud ruumi projekteerimiseks. Hanke eesmärk oli leida ideelahendus, mille põhjal hakata projekteerima ja ehitama Ermi tänavat
ümber kaasaegseks linnatänavaks,
piirkonna peatänavaks.
Ermi tänav asub Tartu vallas Tila
külas, Raadi endise sõjaväelennuvälja
territooriumil. Tänav on endise sõjaväelennuvälja ruleerimisrada, mis
ühendab uut ja vana lennurada. Võistluse eesmärk oli leida arhitektuuriliselt, ruumiplaneeringult ja funktsionaalsuselt parim lahendus piirkonna
tulevasele kesktänavale. Raadi piirkonna areng on olulisel määral suurendanud Ermi tänava kasutamise
intensiivsust.
„Võistluse lähteülesanne oli kontekstist tulenevalt ambivalentne:
ühelt poolt militaarlennuvälja superstruktuure säilitav, kuid teisalt
maksimaalselt inimmõõtmeline,
funktsionaalne ja ka teostatav linnaruum,“ kirjeldas võistluse põhifookust Tartu vallavanem Jarno Laur.
Ideevõistluse teise vooru valiti
portfooliote alusel kolm pakkujat, kes
esitasid žüriile oma kavandid.

Foto: Katrin Sisask
Võistlustöö „ERMi elamustänav“ ideekavandi taga olev meeskond maastikuarhitektuuri
ettevõttest Tajuruum OÜ ja arhitektuuribüroost Kolm Pluss Üks 11. juunil toimunud
ERMi tänava hanke tulemuste avalikustamisel.

Võistlustöö „ERMi elamustänav“
osutus žürii otsusel kõige sobivamaks
ruumikäsitluseks. Žürii hinnangul on
tegemist kõige põhjalikuma ja efektsema tööga, kus on ka kõige suurema
pieteeditundega lähenetud juba olemasolevale lennuvälja keskkonnale.
„Esitatud disainikontseptsioon on
tabanud ära lennuraja olemuse, mis
pole pelgalt ainult lennukoridor. Töö
on väikeses skaalas väga paindlik, mille juures on nutikas tööriistakast, kus
omakorda on ka veel piisavalt mänguruumi. Lennuradade kõrvale loodav
uus tänav toob aga tegelikult väga hästi esile olemasolevad ruleerimisrajad
ning mis kõige olulisem, säilitab selle.
Sellise lahenduse läbi eksponeeritavate lennuradadega ja ERMi peahoonega
on kõigil huvilistel võimalik vaatetornidest tutvuda nö lennukõrgusel,“

võttis võidutöö plussid kokku Tartu
vallaarhitekt Egle Nõmmoja.
Ideekavandi taga on maastikuarhitektuuri ettevõte Tajuruum OÜ ja arhitektuuribüroo Kolm Pluss Üks.
Žürii tänab ja tunnustab ka F+A
Maastikuarhitektuur OÜ tööd ning
AB Artes Terrae ja Roadplani ühiskavandit.
Kavandite hindamiseks moodustatud žürii liikmed olid Tartu vallavanem Jarno Laur, Tartu abivallavanem
Tarmo Raudsepp, Tartu vallaarhitekt
Egle Nõmmoja, Tartu Vallavolikogu
liige Aigar Lepp, Tartu linnaarhitekt
Tõnis Arjus, Valga linnaarhitekt Jiri
Tintera, Paide linnaarhitekt Elo Kiivet
ja Tartu Linnavalitsuse inseneriteenistuse peaspetsialist Liisa Unt. Žürii
töösse oli kaasatud eksperdina Muinsuskaitseameti esindaja Kersti Siim.

Tabivere lasteaia uus nägu
Tartu Vallavalitsus
Tartu Vallavalitsus on viinud läbi
hanke, et leida projekteerĳa Tabivere alevikus Tuuliku tn 11 kinnistul
asuva Tabivere lasteaia hoone rekonstrueerimiseks.
Projekteerimistööde eesmärk on
muuta hoone kaasaegseks ja energiatõhusaks ning ümbruskonda sobivaks. Tabivere lasteaias tegutseb 5
rühma, kuid rekonstrueerimise käigus tekib eeldus suurema arvu laste
vastuvõtmiseks.
Projekteerimistöid ja ka rekonstrueerimist rahastatakse Euroopa
Liidu struktuurifondi vahenditest,
„Kohaliku omavalitsuse hoonete energiatõhusaks muutmise“ meetmest.
Vallavanem Jarno Lauri sõnul on
Tartu valla eesmärk pakkuda lastele

Foto: Aune Sepp

parimat võimalikku haridust, ükskõik millises valla otsas ka ei elataks.
„Nii on uued majad saanud Tabivere ja
Kõrveküla põhikoolid, ehitatud on uus
lasteaed Raadile, millele veel tänavu
lisandub teine hoone. Hetkel ootame
hankel ehitajat Maarja-Magdaleena
uuele lasteaiale ning valmistame ette
Lähte lasteaia laiendust,“ lisas valla-

vanem Laur.
Lisaks Tabivere lasteaia hoonele
saab uue ilme ka lasteaia väliala ning
täpsustatakse hoone juures olevat
parkimiskorraldust.
Projekteerimise riigihanke võitis
Eesti Ehitusprojekt OÜ.
Hoone ehitustööd on planeeritud
aastasse 2022.

VALLA INFO
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Piiri küla saab puhta vee
Tartu Vallavalitsus
Tartu vald on väga tänulik Väikesaarte programmile, mida kureerib
Riigi Tugiteenuste Keskus, sest oleme saanud järjekordse toetuse olulisele objektile Piirissaarel.
Antud projektiga lahendatakse saare keskse küla – Piiri küla veevarustussüsteem. Varasema projektiga on
eelnevalt kaetud küla osad piirkonnad, kuid nüüd on võimalik tagada
puhas vesi kõigile Piiri küla elanikele.
Projekti planeeritud lõpp on hiljemalt 31.12.2022 ning nende tööde eelarve on üle 111 tuhande euro, millest
toetuse osakaal on peaaegu 95 tuhat
eurot (85%).

Foto: Katrin Sisask
Piiri küla Piirissaarel

Selgusid Tartu valla kaunimad aiad,
avalikud ruumid ja keskkonnateod
Tekst ja fotod: Katrin Sisask,
hindamiskomisjoni liige
17. juunil kell 17.00 kogunesid Tartu
valla Kauni kodu konkursil osalejad
Tabivere Põhikooli välialal.
Konkursi hindamiskomisjon tunnustas tänukirjaga ja esitas konkursi
maakondlikku vooru Möllatsi külas,
Aadi kinnistul asuva perekond Koortile kuuluva maakodu.
Tänukirjaga tunnustati lisaks Laeva külas asuvat kodu aadressil Junga
tee 6, Kämara külas asuvat Lepiku
kinnistut, Tabivere alevikus asuvat
Põllu tn 2 ja Kalda tn 4 kinnistuid,
ning Kõrveküla alevikus asuva Sinilille tänav 1 kinnistut.
Ühiskondlike objektide kategoorias
tunnustati tänukirjaga Tabivere Põhikooli, Laeva kultuurimaja ja Lähte
terviseradasid.
Kortermajade kategoorias sai tunnustuse Tabivere alevikus, Tuuliku
tn 3 kortermaja ümbruse haljastuse
lahenduse loomise eest Kaja Suvi.
Esimest korda tunnustati tähelepanuväärseid keskkonnategusid ja need
tänukirjad pälvisid: Madis Soodla
(Vahi tööstuspargi tammiku rajamise
eest), Kadri Tammepuu (Mõisa pst 58
kinnistule puude istutamise eest) ja
Tiina Tambaum ning Leo Hertmann

Fotodel Kauni kodu konkursi
maakondlikku vooru esitatud
Möllatsi külas asuv Aadi kinnistu

(Äksi Kaubanduskeskuse rajamise
eest).
Konkursile esitati kokku 21 objekti,
mille hulgas oli nii linnaaedu, maakodusid, ühiskondlikke objekte kui ka
tunnustamist väärt keskkonnategusid.
Vabaõhukontserdiga esinesid saksofonil Heino Elleri Muusikakooli õpetaja Rene Laur ja klahvpillidel sama
kooli õpilane ning Tartu Valla Muusikakooli vilistlane Mikk Kaasik.
Hinda m iskom isjon i kuu lusid:
Tarmo Raudsepp, Egle Nõmmoja, Kadi
Kukk, Marike Adamka, Janika Lill ja
Katrin Sisask.

KULTUUR
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Võidupüha Tartu vallas
Katrin Sisask

Foto: Katrin Sisask

Foto: Kalev Pärtelpoeg

Võidupüha Maarja-Magdaleena Vabadussamba juures

Võidupüha Äksi Vabadussamba juures

Võidupüha pidustused Tartu vallas algasid 23. juunil kell
9.00 Äki Vabadussamba juures. Kõnedega esinesid Tartu
vallavanem Jarno Laur ja Kaitseliidu Tartu maleva Põhja-Tartumaa Üksikkompanii esindajad. Laulis Äksi Segakoor.
9.45 koguneti Maarja-Magdaleena Vabadussamba juurde, kus toimus sarnane tseremoonia. Laulis Maarja-Magdaleena Segakoor.
Kell 14.00 kohtusid Elva Maakaitsepäeva võidutule tseremoonial Tartu valla kultuuritöö spetsialist Karita Tilk ja
Tartu valla kultuurikomisjoni esimees Aune Sepp, et võidutule tseremoonialt tuli Tartu valda tuua.
Aune Sepp transportis tule Tammistu Raamatukogu-Külakeskuse juurde, kus Regina Evert-Tammistu selle
vastu võttis. Kell 20.00 süüdati tulega Tammistu küla jaanituli. Võidutuld said kõik soovijad endalegi kodudesse
viia.

Foto: Katrin Sisask
Tartu valla kultuurikomisjoni esimees Aune
Sepp võidutulega Elvas

Tammistu küla jaanituli
Foto: Tammistu Raamatukogu-Külakeskuse fotokogu

Maarja Jahikoda avas oma jahimaja
Tekst ja fotod: Katrin Sisask
19. juunil avati Tartu vallas Kõrenduse külas MTÜ Maarja Jahikoja renoveeritud jahimaja.
Maja avamisele olid tulnud kohaliku jahiseltsi liikmed, kohalike külaseltside ja kogukonna esindajad ning
Eesti Jahimeeste Seltsi tegevjuht
Tõnis Korts. Lisaks Tartu valla abivallavanem Tarmo Raudsepp ning kultuuritöö spetsialist Karita Tilk.
Maarja Jahikoja juhatuse esimees
Priit Tiks tänas kõiki jahimaja valmimisele kaasa aidanuid inimesi ja
organisatsioone: ehitajate esindajat
Jüri Lokkot, Jõgeva koostöökoja esindajat Kaire Kaasikut ja toetajat Jüri
Puuseppa. Lisaks tänati naaberkrundil oma Lingalaiu tehast pidavat Tartu Vallavolikogu aseesimeest Vahur
Poolakut, Leader programmi ja Tartu
valda. Ühiselt tutvuti majaga ja söödi
külluslikult kaetud laualt peoroogasid.

„Idee ja vajadus oma jahimaja järele tekkis
5 aastat tagasi
põdrajahihooajal.
Mei l puudu sid
tingimused ulukite vääristamiseks ning nahk
tuli loomalt maha
võtta metsas, puu
all. Juhtus nii, et
põdrapull oli vaja
üles tõmmata ja kui jahĳuhataja läks
nööri puu otsa viima, siis kukkus ta
sealt alla,“ räägib Priit loo sellest, kuidas jahimaja valmimise teekond kunagi alguse sai.
Esimese sammuna loodi 17. märtsil
2017. aastal MTÜ Maarja jahikoda. See
oli ühe unistuse algus, mille tulemusel
osteti väga halvas seisus vana hoone.
Jõudumööda hakati seda korrastama.
Hoones puudus nii vesi, elekter kui ka

Maarja Jahikoda avamispäeval

osaliselt katus. Tänaseks on lagunenud Jahikojast saanud nägus ja hoolitsetud maja.
Priit Tiks lisab: „Vahva on olnud jälgida meeste ilmeid, kui on valminud
mõni võib-olla tänasel päeval niivõrd
elementaarne asi nagu elektriühendus. Kummaline oli vaadata, kui mõni
liige käis ja lülitas sisse elektri ning
küsis, et kas see ongi päris meie oma
elekter? Samuti oli veega – kohe kui

KULTUUR
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Kõnet peab Tartu Vallavolikogu aseesimees Vahur Poolak,
tema kõrval Maarja Jahikoja juhatuse esimees Priit Tiks

saime vee sisse, käisid jahimehed ainult sellepärast käsi pesemas, et tegu
on meie oma veega. Sama oli kamina ja
pliidiga. Ma isegi avastasin end kaminasse vaatamast ja mõtlemast, et kas
see tõesti on päris? Kui varakevadel
valmis WC, siis saadeti mulle video
sellest, kuidas WC saadeti mulle video
kuidas WC-potist saabki vett peale
tõmmata ja kõik tõesti toimib.“

Kogu Jahikoja arengu taga on suur
entusiasm ja unistus oma majast. Nelja aastaga on tehtud ca 150 talgupäeva,
mille käigus liikmed on käinud ja toimetanud jahikojas selle valmis saamise nimel. „Jahikoda ei ole kindlasti
veel lõpuni valmis, kuid oleme ülimalt
uhked, et avamine sai toimuma just
2021. aastal, mis on Eesti Jahimeeste
seltsi poolt nimetatud Jahikoda Korda
aastaks,“ rõõmustab seltsi esimees.

MTÜ hoone renoveeriti 2019–2021
aastatel LEADER-i abiga.
Tegu on 21 x 9 m suuruse kahekorruselise maakiviehitisega (endine Tani
talu tall/kuivati) – kunagiste kohalike meistrite kätetöö. Vana hoone jäänustest osutusid kasutuskõlblikuks
vaid hoone maakivimüürid, kuid
sellest hoolimata kulgesid renoveerimistööd edukalt ning tänaseks on
MTÜ hoonel kasutusluba.
Jahimaja esimesel korrusel asuvad ulukite esmakäitlusruum, kogukonnaköök, kaminasaal koos
WC ja saunakompleksiga. Teisel korrusel on õppeklass, WC ja
kolm tuba. Tänu hoone valmimisele saab ühing täita oma peamise eesmärgi – jahinduse, kõige
sellega seonduva, loodust hoidva
ja keskkonnasäästliku mõtteviisi propageerimine erinevate huvigruppide seas ning antud valdkonnas oskuste lihvimine ja teadlikkuse
suurendamine erinevate koolituste,
teabepäevade ja ürituste kaudu.

Tulge kinno!
Meeli Kruus, Kõrveküla maanaiste selts Miina esinaine
Kõrveküla maanaiste selts Miina
korraldab välikinoseansi Kõrveküla
spordihoone juures 24. augustil kell
21.15. Filmiks oleme valinud uue eesti mänguﬁlmi „Eesti matus“. Avatud
on kohvik, aga võib tulla ka oma piknikukorviga. Seanss on tasuta, aga
palume annetada naisseltsi Miina
tulevaste ürituste fondi.
Kino ajalugu sai alguse ajast, mil
prantslastest vennad Lumière‘d korraldasid Pariisis esimese tasulise fi lmiseansi. Vaid üheksa kuud pärast
seda jõudsid liikuvad pildid ka Eestisse.Kino oli ja on rahva seas populaarne meelelahutus.
Ka meie kandis on korraldatud erinevaid nii suuremaid kui ka väiksemaid
rahva lustimiseks mõeldud ettevõtmisi.
Seltsingu Antiikhõbe liige Ellen
Pogost pajatab:
„Siinmail on rohkelt üllatavaid kultuuriga seotud paiku ja inimesi, vaatamata erinevate ajamomentide iseärasustele.
Nende seas on Kõrveküla kool,
Miina Härma sünnikoht, Väägvere
Puhkpilliorkester, aasta 2020 kultuuritegĳa Väägvere Külakapell, rohkete

autasudega Kõrveküla maanaiste selts
Miina ja juba mitmendat suve traditsiooniks saanud Kõrveküla Ooperimaja oma rahvusvaheliselt ja ülevabariigiliselt kuulsate esinejatega.“
Jah, ooper on meie küla suvede
lahutamatu osa ja ilma selleta nagu
enam ei saagi. Mina avastasin ooperi
alles eelmisel aastal, kui otsustasin,
et pean sinna minema, maksku, mis
maksab. Ooper Kõrvekülas on piisavalt „eksklusiivne“, nii et autoga kohale sõita tundus nagu liiga tavaline,
läksin rattaga. Rattasõit annab aja
mõelda asjadele, mis muidu ehk meeldegi ei tule. Kunagi 70-ndate lõpul, kui
siiakanti elama tulin, teadsid kõik,
mis koht on Annuka mägi või Kõrveküla kooli mets. Täna rääkides koolimetsast kohtad tihti hämmeldunud
nägusid: kus see on?
Minu mälestustes seostub koolimets välikinoga, sest see oli koht,
kuhu minu armas abikaas mind meie
tutvuse esimesel korral viis. Edasi
läks nii nagu läks, oleme siiani koos.
Kooli metsa välikino ajaloost teab
Ellen Pogost rääkida järgmist:
„Kui meie valla linnast kaugemates
asulates olid kino näitamiseks ja noor-

te kohtumisteks rahvamajad, klubid,
siis siin seda ei olnud. 80-ndatel oli
majandi rahaline seis juba selline, et
võis kasumist eraldada ka kultuurile.
Nii korraldati teiste ettevõtmiste hulgas jaanipäevapidustusi Annuka mäel
ja Kõrveküla kooli metsa rajati vabaõhukino. See oli rahva seas väga populaarne. Kui pikk päevatöö oli lõppenud
ja päike hakkas metsataha vajuma, oli
piisavalt hämar, et silm kinolinalt pilti eristama hakkas. Kinovõrk ehitati
metsa oma vahendite ja tööjõuga.“
Ellen ei mäleta, kes olid tublid filmi-
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de ja kinoaparatuuri omanikud ja kuidas neile maksti, aga arvab, et küllap
ikka natuuras – lihas/rahas/nahas.
Ellen soovitab tolle aja naturaaltasu
süsteemi uurida üllitistest, mis on
lisatud tema koostatud Miina Härma
nimelise kolhoosi 1949–1993 kroonikasse.
Tänapäeva tehnika võimaldab välikino tekitada väga erinevatesse kohtadesse. Leidsime vabaõhukinole kena
paiga keset Kõrveküla alevikku – spordihalli juures, järve ääres.
Selle paiga eeliseks ajaloolise metsakino ees on avar vaade meie väiksele
kaunile järvele. Kui vana metsakino
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kutsuti rahva seas ka Sääsekinoks,
siis mine tea, ehk võib neid tüütuid
putukaid kohata ka meie järvekinos,
olge valvel.
Ellen meenutab, et Sääsekinos juhtus veel nii mõndagi.
„Igas asjas peab olema oma vigur.
Kes saab noorust keelata, kui noorus
tahab möllata ja vigureid teha. Poisid
kogusid suure kotitäie kuusekäbisid sealtsamast metsa alt ja riputasid
„käbipommi“ kinoplatsile suunduva raja kohale. Seansile said ohutult,
seansi ajal seoti nöör üle teeraja ja
esimene kinost lahkuja sai käbivih-

ma kaela. Mõnikord tekitati aianduses öökülma tõrjeks kasutatava suitsupommiga metsas nii paks sudu, et
kallikesed liiga kiiresti koju ei pageks.
Noo-jah...“
Sääsekino kohta olen kuulnud ka
teisi toredaid lugusid, aga pole suutnud neid kõiki talletada. Sel aastal
aset leidvas järvekinos saab soovi korral oma mälestusi ka teistega jagada.
Igal juhul on see armas võimalus
natuke nostalgitseda ja kenal teisipäeva õhtul, peale pikka päevatööd, just
päikese loojumise ajal, perega kinno
tulla.

Vasulas tähistatakse Gunnar Grapsi
70. sünniaastapäeva
Tekst ja foto: Katrin Sisask
14 . augustil korrladab A mme
Rokiklubi Vasula puhkealal Gunnar Grapsi 70. sünniaastapäevale
pühendatud mälestusõhtu. Üritus
saab alguse kell 18.00 ja üles astuvad
Ornament trib. vol 4, Fööniks ning
Magnetic Band. Üritust toetavad
Tartu vald ja OÜ Miljon Mõtet.
Amme Rokiklubi juhatuse liige
Mart Käiro on varasemalt korraldanud paljude Eesti rokkmuusikasõprade poolt armastatud festivali
Amme Rock. Iga-aastane tasuta rokkmuusikaüritus Vasulas toimus 20 järjestikusel aastal ja see oli, ning on senini, kuumalt oodatud üritus nii esinejate, kui ka fännide seas. „Eesti on
välismaa artistide jaoks esinemiseks
eksklusiivne koht, kuna see on väike
ja looduslähedane. Mulle kui korraldajale helistati tihti ise ja võeti ühendust palvega festivalil osaleda. Samuti
ei olnud erandlikud juhused, mil muusikud üle maailma, kes muidu oma
esinemise eest Eesti mõttes ulmelist
tasu küsivad, olid meie festivalil nõus
esinema tasuta või väga väikese tasu
eest,“ kommenteerib Mart ürituse
fenomenaalsust.
1998. aastal, mil festival esmakordselt toimus, Vasula puhkeala sellisena, nagu me seda täna teame, ei olnud.
Esimene Amme Rock toimus sõna
otseses mõttes pajuvõsas. Kuna üritus aina kasvas ja muutus järjest
populaarsemaks, siis tuli Tartu vald
appi ja aastatel 2014–2013 kujundati
Vasula puhkeala arvestatavaks esinemiskohaks. Nii võib Amme Rocki

Amme rockiklubi korraldab
14. augustil
mälestusõhtu Vasula puhkealal

1. Ornament trib. vol 4
2. Fööniks
3. Magnetic Band

Suurkuju meenutama olete oodatud alates kella 18 st

Amme Rokiklubi juhatuse liige Mart
Käiro Vasula puhkealal oleva Gunnar
Grapsi mälestuskivi juures

pidada põhjuseks, tänu millele Tartu
vallal on teada-tuntud puhkeala, kuhu
tulevad külastajad ja matkalised ka
kaugemalt.
2017. aastal toimunud eelviimasel
Amme Rocki festivalil avati varalahkunud legendaarsele rokimehele
Gunnar Grapsile Tartu valla ja festivali poolt austusavalduse märgiks
mälestuskivi. Amme Rocki avapäev
oli pühendatud Grapsile – muusika,
mida mängiti esinejate vaheaegadel,
oli pärit tema erinevate koosseisude
varasalvest. Mälestuskivi paigutati
Vasulasse, kuna nooruspõlves veetis
„Raudmeheks“ kutsutud rokkmuusik
mitu suve siin asuvates Mäeotsa ja Luige taludes. (Toimetaja märkus: talude
infot ei leia ja kindlaid fakte sellenimeliste talude olemasolu ega asukohtade
suhtes ei tuvasta. Gunnar Grapsi ema-

Avatud Puhvet
Mootoriteks
Tartu vald & OÜ Miljon Mõtet

TASUTA

poolne vanaema Luise Marie Pluum on
sündinud Vasula kõrval asuvas Haava
külas. Info talude kohta pärineb: www.
kultuur.err.ee/604352/vasulas-avatakse-gunnar-grapsi-malestuskivi).
Gunnar Graps ise esines koos Magnetic Bandiga Amme Rockil aastal
2003.
„Mõtted jätt a festivali korraldamine viimaseks tekkisid esimest korda
2015. aastal. Tundsin, et aitab küll,
enam ei jõua. Kuid nii lihtsalt see ei
läinud, sest telefon muudkui helises
ja rokkmuusikud üle maailma soovisid oma kuludel sõita Eestisse Amme
Rockile esinema. Nii korraldasime
festivali veel kolmel aastal. Tavaline
esinejate arv kahe päevasel festivalil
oli 15–16 esinejat, aga oli ka aastaid,
mil ülesastujate arv küündis üle 20,“
selgitab Mart.
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Gunnar Graps (Gunnar Graps-Grāfs;
1951–2004) oli armastatud eesti helilooja, multiinstrumentalist ja Eesti
rahvusliku rokkmuusika üks rajajatest.
Kuueaastaselt alustas ta oma lätlasest isa Igors Gunārs Graps-Grāfsi
eeskujul tšelloõpinguid. 13-aastaselt
oli ta 1965. aastal asutatud rokkansambli Sateliidid soolokitarrist.
Veidi hiljem liitus Graps ansambliga
Mikronid, kus oli löökriistamängija. 1968. aastal kutsuti noortebänd
Eesti Raadio stuudiosse oma lugusid
salvestama. Sama aasta 28. aprillil osaleti kinos Kosmos toimunud
kontserdil, mis oli esimene rokkfestival Eestis ja väidetavalt terves Nõukogude Liidus.
1973. aastal liitus Gunnar Graps ansambliga Ornament, millest hiljem
sai üks hard rocki pioneere Eestis.
Kolm aastat hiljem pani ta aga kokku Magnetic Bandi ja hakkas esialgu
viljelema reggae ja funksouli sugemetega džässrokki. Juba järgmisel aastal hakati mängima tolleaegse briti
hevilaine vaimus metal-rocki, mille
järgselt neist sai kiiresti üks Nõukogude Liidu populaarsemaid raskemuusikabände. 1978. aastal ilmus
album „Magnetic Band“.
Gunnar Grapsi muusikaline kuldaeg
oli 70-ndatel, millele järgnes 80-ndatel publikumenu tipp-periood. Hiljem loodi Magnetic Bandile teisik
GGG ja aastaid tuuritati mööda Nõukogude Liitu. 1981. aastal ilmus album „Roosid papale“ ja 1988. aastal
„Põlemine“. Peale seda kolis Graps
Ameerika Ühendriikidesse, kuhu
jäi elama Eesti iseseisvuse taastamiseni. Kodumaale naasnuna asus
muusik tööle Kuku Raadiosse muusikatoimetajana ja mängis parvlaeval
Estonia tantsumuusikat ning hiljem
tegutses kohalikes raadiojaamades.
1995. aastal ilmus album „Tühjad pihud“ ja järgmisel aastal tuli taas kokku GGG. 2002. aastal ilmus album
„Eesti kullafond“ ning järgmisel aastal andis Graps välja bluusihõngulise
albumi „Rajalt maas“, mis jäi tal viimaseks.
Gunnar Graps mängis ansamblites
Satelliidid, Mikronid, Olav Ehala
ansambel, Ornament, GGG ja Magnetic Band. 2004. aastal tunnustati
teda Eesti Muusikaauhindade elutöö preemiaga. Sama aasta 17. mail
lahkus Eesti muusika suurkuju meie
seast 52-aastaselt.
Gunnar Grapsi järgi on nimetatud
asteroid number 9024.

RAAMATUKOGU SOOVITAB
KULTUUR

Lugemissoovitusi
Elistvere raamatukogust
Heli Täpsi, Elistvere raamatukogu direktor
1917. aastal asutati Raigastvere kooli
juures Raigastvere Rahvaraamatukogu Selts.
Seltsi asutamise mõte tuli kooli
juhatajalt August Mauerilt. Seltsi põhikiri nägi ette liikmemaksu – 25 kopikat. Et kohalik rahvas oli väga muusikalembene, otsustati moodustada
ka muusikaosakond. Alustati segakoori ning orkestriga, kus põhilisteks
pillideks olid viiulid, tšello, kontrabass. Hakati korraldama peoõhtuid.
Saadud piletirahast ja maksudest
osteti raamatuid. Raamtukogu kolis kooli juurest Elistvere rahvamajja
1950. aastal ning nimeks sai Elistvere
raamatukogu.
Elistvere raamatukogu teeninduspiirkonda kuulub 7 küla. Elanike arv
natuke üle 350, nendest on lugejaid
100 ringis (olenevalt aastast). Laenutusi on olnud üle 4000. Kasutatakse
ka koduteenindust.
Raamatusoovituse valiku tegemisel on aluseks lugejate tagasiside ning
enda kogetu.
Suvelugemiseks
ja ehk ka abivahendiks sahtlite, kappide tuulutamisel
on Marie Kondo,
„Jaapani korrastuskunst – korrastamise elumuutev
vägi“. Kirjastus Tänapäev, 2015.
Sead ke kodu
jäädavalt korda ja
vabastage see liigsest kolast imelise
KonMari korrastusmeetodi abil, mis
toetub põhimõttele „mis juba korras,
see ei lähe enam kunagi sassi“. Kui
arvate, et selline põhimõte on võimatu, siis peaksite kindlasti selle mõjusa
raamatu läbi lugema.
Marie Kondo hakkas lugema koduajakirju juba viieaastasena ja armus
neis nähtud tubade ilusse ja korda.
Viieteistaastasena hakkas ta koristamist tõsisemalt õppima. Praegu juhib
ta Tokyos edukat koristusfirmat. Raamat on saanud bestselleriks paljudes
maades ja on ilmunud enam kui 30
keeles.
Anneli Lamp, „Introverdi kaitseala“
– päevaraamat. Kirjastus Hea Tegu,
2020.
Introvert vajab privaatsust ja palju ruumi ning üsna vähe väliseid

stiimuleid, sest
aju er utust a se
on niigi kõrge.
Ta väsib ruttu.
Õnneks aitavad
huumor imeel,
eneseiroonia ja
südametäiega
sajatamine eluga
toime tulla. Raamatus on assotsiatsioone, kirjeldusi,
meenutusi, meeleolusid ning inimesi.
Nimega ja nimeta. Näide lk 111. Olete
kuulnud kopimismist? Mina mitte,
aga Reet Hiiemäe raamatust loen. Eriti
meeldib mulle meieisapalve eeskujul
loodud kopimistlik palve: „Meie Arvuti, kes Sa oled võrgus! Pühitsetud olgu
Sinu ketas, Sinu output tulgu, Sinu
viirused mingu nagu võrgust, nõnda
ka disketi pealt. Meie igapäevane login
anna meile esimesel katsel...“ Ja sama
vaimukalt edasi. Kui meieisapalve lõpeb teatavasti sõnaga „aamen“, siis kopimistlik palve mõistagi sõnaga „enter“. Aplaus!!! Aplaus ka suurepärase
raamatu autorile.
Juhani Püttsepp, Gundega
Muzikante, „On
kuu kui kuldne
laev“. Kirjastus
Tänapäev, 2020.
Sõjasügisel
1944. aastal jätsid
tuhanded eestlased maha oma
kalli kodu, et pageda üle mere Rootsi.
Paadipõgenike seas oli ka palju lapsi.
See raamat jutustabki läbi lapse silmade nähtuna sellest ohtlikust reisist
tormisel merel. Väike tüdruk Keete
kaotab lainetesse oma kaisukaru Pätsi, aga nagu väikese ime läbi leiab ta
selle hiljem üles. Raamat pälvis kirjastuse Tänapäev, Eesti Lastekirjanduse
Keskuse ja ajakirja Täheke 2019. aasta
lastejutuvõistlusel kolmanda koha.
Sobib hästi ka täiskasvanutel lugeda.
Autor oli 2019. aasta raamatukogupäevadel Elistvere raamatukogus.
Tea Lall, „Ära armasta mind enam“,
kirjastus Fantaasia, 2016.
Raamat räägib kolme noore elust
koos nende vanematega või ka ilma vanemateta. Sest need, kes peaksid seda
olema, ei ole laste jaoks olemas. Suure-
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päraselt kirjutatud raamat, mis
ei saa küll kedagi
kü l ma k s jätt a.
2015.aasta Eesti
Kirjanike Liidu
romaanivõistlusel äramärgitud
teos. Autor kohtunud Elistvere
raamatukogu lugejatega 2018. aastal.
Kertu Jukkum,
„Ma naeran, et
ma nutan“, kirjastus Rahva Raamat, 2020.
Autor ütleb, et
pärast kalli vanaema kaotust
ei suutnud ta leinaga toime tulla ja ta läks 800
k ilomeetr isele
ränna kule läbi
Hispaania. Raamatus on liigutavad
lood inimestest, keda ta oma teel kohtas. Läbi porimülgaste ja vihma, mis
vaheldumas päikese ja hingematvate
vaadetega, rändab Kertu oma hingevaluga võideldes, kaaslasteks villides
varbad ja haige hüppeliiges. Köitev on

palverännaku rõõmsameelne ja pingevaba olemine, vürtsitatud mõnusa
huumoriga.
Andres Sõber,
„Treener – otse
ja ausalt“. JES
Kirjastus, 2021.
Andres Sõber
on mees, kes ei
jäta kedagi külmaks. Tema positiivsus, usk ja
enesekindlus
– see on võimas. Samas on need omadused ka tema needuseks, sest need,
kes põlevad nii ereda leegiga, need ka
kannatavad kukkudes rohkem. Selles
raamatus on Jesper Parve kirjutanud
kõik nii, nagu Andres Sõber rääkis,
midagi muutmata ja ilustamata. Üks
soovitus Andres Sõbralt: „Mehed, olge
ausad enda vastu, kohe väga ausad –
muidu mingil hetkel võib elu võtta teid
kägistusvõttesse ja enne lahti ei lase,
kui eluvaim väljas“.
Urve Tinnuri, „Leonora“, kirjastus
Canopus, 2021 .
Raamat räägib põlvkondadevahelistest keerulistest suhetest, pärandusejahist, hoolimatusest ja omakasust.

12
Aga ka inimlikust
soojusest, mis suudab hääbunud õnnetunde uuesti ellu
ä r at a d a . R a a m at
vana naise ja metsa
surema jäetud koera
suurest sõprusest.
KAKS TUBLIT LUGEJAT ANNAVAD
OMA SOOVITUSED.
Maimu:
Olav Osolin, „Minu esimene elu“.
Eet Tuule, „Päevikukütid“.
Eet Tuule, „Tiivuline tunnistaja“.
Urve Tinnuri, „Õed“.
Urve Tinnuri „Rabasaar“.
Madli:
„Soovitan Jules Verne´i, seikluskirjanduse meistri, jutustust „Kapten
Hatterase seiklused“, mis ilmus trükist 1864,/1865. aastal Pariisis. Minu
käes olev teos on aastast 1960. Lugeja
saab teose ebatäpsustele anda oma
hinnangu.
Ira Lemberi ajaloolised romaanid
„Päevalilled“ 2009. a ja „Katariina
portree“ 2010. a on väga huvitava stiiliga.
Ei maksa unustada lugeda eesti kirjanike Juhan Liivi, Eduard Vilde, Oskar Lutsu, Fr R Kreutzwaldi ja teiste teoseid.“

Esita oma idee Tartumaa loometalgutele!
Tartumaa loometalgute korraldusmeeskond: Kaidi Randpõld, Tartumaa Omavalitsuste Liit
Kristi Vals, Võrumaa Arenduskeskus
Loometalgud sobivad kõigile oma
ideede edasiarenduseks ja teostamiseks. Piisab sellest, kui sul on väike
mõte, idee alge või unistus, millega
soovid kodukandis, tööalaselt või hobi
korras midagi paremaks muuta. Või
on just Sinul looduskaunis kohas maakoht, hoone või ruumid, millele soovid
rakendust leida. Loometalgud on hea
võimalus igaühele – saada ise muutuste algatajaks ja juhtĳaks.
Loometalgutel osalemine on lihtne.
Külasta Tartumaa loometalgute kodulehekülge ja täida ära ankeet. Hea,
kui Sul on endal üks või mitu mõttekaaslast juba olemas. Esitatud ideedele ootame liituma veel mõttekaaslasi,
keda Sinu idee või mõte kõnetab, ning
aitame kokku panna meeskonna. Kõige kasulikum ongi see, kui meeskond
moodustub erineva taustaga inimestest, keda sa ei tunne. Idee esitamise
kaudu saad näha, et sinuga sarnaselt
mõtlevaid inimesi on veel.
Vunki mano! metoodikale vastavalt

saavad loometalgutel kokku ettevõtjate realistlikkus, kodanike kogemus,
eksperdi pädevus ja ametnike vastutus.
Kaks päeva järjest tegeled koos
meeskonnaga oma idee arendamisega. Ajusid ragistades tuleb pidevalt
kastist välja mõelda, et leida kõige paremad lahendused. Mentorid kõrvalt
oma teadmiste ja kogemustega ei lase
meeskonnal sihist kõrvale kalduda,
nad on igakülgselt abiks, et idee fookus taas paika saada.
Kindel on see, et valmis lahenduseni nende kahe päeva jooksul ei jõua,
kuid oled saavutanud kindla arengu,
paika saanud sihid ja mis peamine,
sinu idee on saanud laiemat kajastust
ning sul on meeskond. Loometalgutel
pannakse paika ka edasised sammud
ning see, kui kiiresti tulemuseni jõutakse, sõltub edaspidi sinust ja meeskonna koostööst.
Tule julgesti loometalgutele ideele
hoogu juurde andma. Sinu päralt on

tasuta ruumid, igakülgne toetus ja abi
metoodikate rakendamisel, toitlustus
ja lõbusalt töine õhkkond.
Indrek Maripuu, Võrumaa Vunki
mano! loometalgute ja ka Tartumaa
loometalgute mentor: „Mina soovitan
osalemist igaühel, kes tahab oma ideed
selgeks mõelda. Sõltumata sellest, kas
tegemist on väga toore või juba küpsema ideega. Talgutel saad metoodiliselt
selle läbi mõelda ja kogenud mentorite
nõu – seda kogemust ei saa mujalt nii
kerge vaevaga ja ilma rahata. Leidub
ka kolmas kasu – see on hea koht, kus
leida kaasamõtlejaid, isegi kui neid ei
teki kohapeal uute meeskonnaliikmetena, on see siiski hea platvorm sõna
levitamiseks. Miks ei tasu osaleda? No
selleks pole ühtegi head põhjust :).“
Ideid saab esitada 30. augustini.
Lisainfot saab küsida Kaidi Randpõldilt: kaidi.randpold@tartumaa.ee
Vaata järgi https://www.tartumaa.
ee/loometalgud2021
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Vabatahtlik pääste Laeva külas
Karmen Kukk, MTÜ Laeva Vabatahtlik Tuletõrje Selts juhatuse liige
Laeva külas on vabatahtlikkus ja ligimese aitamine olnud aegade algusest
saati tähtsal kohal. Juba aastal 1929
tulid hakkajad kodanikud kokku ja
lõid Laeva priitahtliku pritsumeeste
ühingu, millel oli oma lipp ja pritsukuur. Võime uhked olla! On olnud nii
paremaid kui ka halvemaid aegu, aga
tänu missioonitundega inimestele
on vabatahtlik pääste Laevas püsima
jäänud ning tähistab tänavu oma 92.
tegutsemisaastat.
Laeva vabatahtlik pääste on üle elanud erinevaid reforme ning aastast
2014 kannab nime MTÜ Laeva Vabatahtlik Tuletõrje Selts. Selts tegutseb
Tartu valla ruumides tasuta tähtajalise lepinguga. Oleme ruume korras
hoidnud ja kirjutanud erinevaid projekte ruumide nõuetele vastavusse
viimiseks. Lisaks projektide rahastustele on seltsi tegevustesse panustanud
ka Tartu vald.
Oma 92. tegutsemisaastal soovime kogukonnale teha üleskutse.
MTÜ Laeva Vabatahtlikul Tuletõrje Seltsil ei ole veel oma sümboolikat ega lippu. Soovime väga
kasutusele võtta sama või võimalikult sarnase lipu, nagu see oli
1934. aastal. Kahjuks puudub meil
info, milline see välja nägi. Head
kodanikud, palun uurige oma vanu
fotoalbumeid või rääkige oma eakate tuttavatega – ehk nemad teavad
selle lipu kohta midagi rääkida?
Kuna oma silm on kuningas, siis mõnel vanal fotol lipu kuvandi nägemine oleks kõige-kõige parem variant.
Seltsi eesmärk on ennekõike olla
Päästeametile ning teistele asutustele partneriks ning tagada kogukonna

Foto: Dan Lõhmus
Eesti lipu päeval 4. juunil külastas meie komandot siseminister Kristian Jaani. Pildil
Laeva vabatahtlikud päästjad koos siseministriga: Kaido Põdersoo, Raiko Zirul, Tiina
Maibach-Laugmaa, Tõnu Laugmaa, Karmen Kukk, Kristian Jaani, Urmas Käpa.

kaitse.
Laeva vabatahtlike päästjate ridades on 12 liiget, kellest vaid pooltel on
hetkel võimalik oma põhitöö kõrvalt
panustada. Meie meeskonnas on nii
mehi kui ka naisi. Tähtis on ära mainida, et meie meeskonnas ei saa mitte
ükski liige selle töö eest töötasu, kogu
panustamine toimub vabatahtlikkuse alusel. Omalt poolt saame liikmetele pakkuda ühtekuuluvustunnet
ning vahvaid meeskonna ühisüritusi.
Meeskonna märksõnad on koostöö
ja märkamine. Koostööd tehakse nii
asutustega kui ka kodanikega eraldi.
KOOSTÖÖ! Kõik koostööpakkumised on olnud huvitavad ja vajalikud.
Olgu selleks laulupeotule saatmine
läbi Tartu valla, uisuväljaku rajamine,
Tartu valla õpilasmaleva avaväravate
tegemine, ennetustelgiga üritusel kohal olemine või hoopis mõnes haridusasutuses infopäeva läbi viimine.
MÄRKAMINE! Märkamine on võtmesõna mitte ainult päästes, vaid igas
eluvaldkonnas. Seetõttu on meil hea
meel, et inimesed märkavad järjest
enam ja on teadlikumad, kuhu mure
korral pöörduda. Olgu selleks mure-

Hea Laeva piirkonna elanik, kel
vanust vähemalt 18 eluaastat. Kui
ka sina soovid saada vabatahtlikuks
päästjaks ning panustada seeläbi kogukonna turvalisusesse, siis
ootame sind oma pidevalt arenevasse meeskonda. Huvi korral võta
meiega ühendust tel. 55511774 või
laeva.vabatahtlikud@gmail.com.
kohaks naabrinaise mittetöötav
suitsuandur, kuivavad taimed aiamaal
või lustihimulised lapsed. Kui vähegi
võimalik, siis aitame ning panustame
kogukonna turvalisusesse ning heaolusse.
Oleme aastaid läbi viinud päästeala
noorteringe, et tõsta seeläbi kogukonna teadlikkust. Usume ja loodame, et
ka ringi noortest on tulevikus peale kasvamas tublisid vabatahtlikke
päästjaid, keda avasüli meie meeskonda vastu võtta. Vabatahtlik päästja olla
on auasi!
Kui sind lihtsalt huvitab, kuidas me
elame, millistes ruumides toimetame,
milline on meie tehnika jne, siis tule
ja võta osa meie komando avatud uste
päevast, mis toimub 5. septembril.
Täpsem info tulekul.

Doonoripäev maalilise vaatega
Jääaja Keskuses
Katrin Sisask
1. juulil toimus Jääaja Keskuses eimest korda Doonoripäev. Kuidas tuli mõte sellise ürituse korraldamiseks?
Vastab Jääaja Keskuse turundusspetsialist-juhiabi
Merilyn Saksing: „Nägime uudistest, et verevarud on
otsakorral ja tekkis mõte aidata, ning kutsuda doonoripäeva korraldav Verekeskus meile külla. Verd andsid
põhiliselt kohalikud, kuid oli ka keskuse külastajaid.
Korraldaja jäi üritusega väga rahule ja doonoripäeva on
Jääaja Keskuses põhjust lähiajal veel oodata.

Foto: Jääaja Keskus
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TARTU VALLA KOOLIDE 2020./2021. ÕPPEAASTA
LÕPETAJAD
LÄHTE ÜHISGÜMNAASIUM, gümnaasiumi lõpulend

Foto: FNA OÜ

Tehnoloogia õppesuuna
õpilaste nimekiri.

Meedia õppesuuna õpilaste
nimekiri.

Spordi õppesuuna õpilaste
nimekiri.

Alexis Allev, Helena-Krõõt Haidak,
Keven Juhkam, Tõnu Jõessar,
Egert Kerge, Kaupo Kreela, Ilona
Kruusamägi, Ander Kutter, Roko
Käpp, Paula Triinu Laiuste, Rainer
Leben, Sandra Liblik, Zahar Luptov,
Mari Ann Kristiin Oras, Georg
Jaagup Polli, Gerda Raudsepp,
Karmen Rebane, Armin Siig, Gaius
Sults, Enrice Tennosaar, Markus
Vent, Andreas Võik.

Liisa Ehamaa, Elisa Geier, Jaane
Joosepson, Keiu Kaasik, Kärol
Kangur, Gerlin Kesa, Harri Laani,
Andreas Mattius Lass, Ingela
Lehtsalu, Mathias Ülo Matjus,
Laura-Mai Parts, Kevin Pisartšik,
Sten Püvi, Laura Rebane,
Paap-Pärtel Sepp, Elisabeth Siivelt,
Markus Zimbrot, Patrick Tromp,
Marianne Veberson.

Margot Einaste, Lisett Haidak, Givi
Kokhtashvili, Triin Laisaar, Lisethe
Lanno, Eliise Saago, Kevin Marcus
Serojev, Sandra-Merys Tasa, Helena
Uibopuu, Markus Võime.

Klassijuhatajad
Ilona Võik
Varje Kaarde.

LÄHTE ÜHISGÜMNAASIUM, 9. a klass
Foto: FNA OÜ

9. a klassi nimekiri.
Klassijuhataja
Eveli Pedaja.
Friedrich Adamson, Loviisa
Hoffmann, Jass Kaspar Jurs,
Kristin Jüris, Marielle Jürjenson,
Keidi-Käroli Kase, Lauraliisa
Liikvart, Tauri Lill, Laura Luige,
Hats Orro, Huko Orro, Egert Põld,
Mallor Pärn, Angela Rebane, Anete
Reimann, Annabel Toivonen,
Maria Toomsalu, Rebeka Toomsalu.
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LÄHTE ÜHISGÜMNAASIUM, 9. b klass. Foto: Andrus Mekk

9. b klassi nimekiri.
Klassijuhataja
Henri Käärik.
Karmen Bruus, Annabel Hermits,
Aho Hiiemäe, Kaarel Ibrus,
Sandraly Ilves, Klaudia Kaasik,
Martin Kadak, Karl-Marten Kütt,
Terli-Tristina Laurits, Georg Oja,
Ralf Robert Pilt, Jürgen Puškin,
Kristin Pärtel, Enrico Rooma,
Sigvrid Soots, Annabell Tarv.

KÕRVEKÜLA PÕHIKOOL, 9. a klass. Foto: Pildikompanii

9. a klassi nimekiri.
Klassijuhataja
Ott Toomsalu.
Hanna-Liisa Ergma, Renary Harak,
Karli Joorits, Marie Heleene Kalja,
Oliver Ojakäär, Kaur Ruben Ragis,
Matis Aleksander Rein, Heleri
Rohula, Mihkel Sepp, Aleksander
Hendrik Säre, Aksel Telgmaa,
Sävelin Toomeniit, Valeria Tretjak,
Rasmus Täpsi, Alex Unt.

KÕRVEKÜLA PÕHIKOOL, 9. b klass. Foto: Pildikompanii

9. b klassi nimekiri.
Klassijuhataja
Helena Rõžova.
Gleb Dõhne, Oliver Holtsmeier,
Kristjan Kivest, Taavi Kont, Melissa
Desire Meeksa, Sandra Muru, Liisa
Pahmar, Karolina Paju, Harry
Pihlik, Barbara Põldmaa, Angelica
Rumjantsev, Joosep Tekku, Angeli
Tromp, Elenor Tõrva, Victoria
Vaarask, Aleksander Vähk.

TABIVERE PÕHIKOOL, 9. klass. Foto: Kadi Kesa
9. klassi nimekiri.
Klassijuhataja
Hedi Pülsü.
Eliise Eddor, Gerli Kreek, Karl Kurs,
Kusti Künnap, Alice-Iris Lipp, Mait
Lomp, Rahel Neemsalu, Cäthy
Ratassepp, Marite Reinesberg,
Markos Serojev, Kevin Siim,
Keiti Lisette Tuhkur.
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J. V. VESKI NIMELINE
MAARJA-MAGDALEENA PÕHIKOOL, 9. klass. Foto: kooli fotokogu
9. klassi nimekiri.
Klassijuhataja
Annika Raudoja.
Annely Goldberg, Ramona Keit
Gusseinov, Heleri Masar, Liisa Oja,
Elge Orma, Henn-Jaagup Rooba.

LAEVA PÕHIKOOL, 9. klass. Foto: kooli fotokogu

9. klassi nimekiri.
Klassijuhataja
Nadežda Niklus.
Ats Annuk, Renee Kuiv, Kristen
Pehap, Kristin Pehap, Merily Prigo,
Maris Rammi, Kaspar Sirge, Mirelle
Sõster, Rasmus Säär, Hendrik Vahimets, Elmo Oidsalu.

Tabivere Huvikooli suvised õppepäevad Veldemani puhkemajas
Tekst ja foto: Tabivere Huvikool
See õppeaasta oli meile kõigile väga
eriline. Saime meie armsas uues
koolimajas teha nii vähe tunde, sest
kontakttunnid olid suuremal osal
õppeaastast välistatud.
Kui piiranguid leevendati, otsustasime koos veeta oma kooliperega
13.–15. juuni Veldemani puhkemajas, kus jagus tegevusi pillimänguks,
lauluks, tantsuks, pallimänguks,
ujumiseks ja Võrtsjärvel purjetamiseks. Eesmärk oli lavastada väike
muusikal. Meile tuli külla tulnukas,
kellele me läbi lavastuse tutvustasime oma kooli tegemisi. Tegevused
toimusid septembrist maini – ühe
meie õppeaasta vältel. Kõik kuud olid
jaotatud erinevate pillirühmade ja
tegev uste va hel. September on
tarkuse- ja küpsete viljade kuu, kus

laulsid meie lauluklassi õpilased, kes
a nd s id t e at epu l ga
edasi oktoobrisse –
klaveri- ja flöödilastele. November ja veebruar olid tormilised
kuud, kus tuisku ja
tuult imiteerisid lapsed löök- ja kehapillidel. Detsembris tuli
meile külla ootamatult jõuluvana, kus
lapsed laulsid jõululaulu. Detsembrile
järgnes rahulik jaanuar kitarrimuusikaga. Märts näitas teed kevadele koos
akordioni- ja viiuliõpilastega. Aprillis, kus kevad hakkab näitama oma
esimesi ilminguid – vulisevad veed ja
tärkavad esimesed kevadlilled, seadsid sammud ritta tantsuklassi lapsed.
Peatselt oligi käes suvi.

Etenduse lõpetasime oma armsa
koolilauluga, mille on meile kirjutanud Tiina Tomingas. Laule saatis meie
kooli bänd ning teksti lavastusele kirjutas Linda Amjärv. Etendust olid kutsutud vaatama meie õpilaste pereliikmed. Aitäh aktiivse koostöö ja osavõtu
eest!
Meie kooli eesmärk on peale muusika- ja kunstialaste teadmiste jaga-
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mise ka oskus suhelda, oskus teistega
arvestada ja oskus teha võimalikult
palju erinevaid tegevusi. Mängida
üksi pilli, mängida ansamblis, koos
laulda, näidelda ja tantsida. Just sellised koosveedetud päevad annavad
jõudu ja tahet õppimiseks ja töötamiseks meie toredas kollektiivis – KOOS
ON TORE JA LAHE. Aitäh teile, armsad õpilased ja õpetajad. Teiega oli
imeline veeta kolm väärtusliku päeva.

Eesti meistrivõistlustel
kergejõustikus saavutas
Kristjan Rosenberg
kümnevõistluses esikoha

Meie kooli sisseastumiskatsed pilliõppesse toimuvad 31.08 kell 18 Tabivere Huvikoolis. Esitada tuleb üks
vabalt valitud laul. Avaldus tuleb täita
Arnos, mille leiate valla kodulehelt.
Kõigile ilusat suve soovib Tabivere
Huvikooli pere.

Tabivere alevikust pärit 27-aastane
kergejõustiklane Kristjan Rosenberg saavutas Eesti meistrivõistlustel kümnevõistluses esikoha
kogudes võistlusel 8298 punkti.
Sportlane saavutas võistlusel isiklikud rekordid 100 m jooksus (10,71 s),
400 m jooksus (48,09 s) ja kettaheites (48.87 m).

Tartu Valla
Muusikakooli
lõpetajad
Tartu Valla Muusikakool
Tartu Valla Muusikakooli lõpupidu
toimus 7. juunil Kõrveküla Põhikooli
välialal. Kooli akendel ja rõdul esinesid kooli õpilased ja lõpetajad.
Sel aastal lõpetasid muusikakooli:
Mariliin Nagel (laul, õp. E. Sonn).
Teele Tammet (laul, õp. E. Sonn).
Doris Märss (klaver, õp. E. Sõer).
Andri Külaots (klaver, õp. N. Trošina).
Reiko Vosmi (klaver, õp. N. Trošina).
Emily Eisenberg (flööt, õp. L. Koorts).
Sisseastumiskatsed nii Lähtele kui
ka Kõrvekülla toimuvad 23. augustil
kell 17.00 Kõrvekülas. Avaldus tuleb
täita Tartu valla ARNO-s. Sisseastumise info ja lingi ARNO avaldusele
leiab Tartu Valla Muusikakooli kodulehelt www.tvmk.ee.

Foto: Fotograaf Sirje Roosipuu
Tartu Valla Muusikakooli lõpupidu

Katrin Sisask
peale. Isa õpetas mulle erinevaid spordialasid ja viis võistlustele juba siis,
kui olin päris pisike. Nendel võistlustel sain alailma tunda võidurõõmu ja
see tekitas suurt soovi spordiga edasi
tegeleda. Kindel soov just sportlaskarjäärile pühenduda tekkis kuskil
keskkooli ajal, kui osalesin Noorte
maailmameistrivõistlustel ja saavutasin seal teivashüppes 19. koha,“ selgitab Kristjan, kuidas ta spordi enda
jaoks leidis.
Enda suur ima ks saav utuseks
spordis peab Kristjan Rosenberg
2019. aastal Ukrainas peetud Euroopa võistkondlikel meistrivõistlustel
kümnevõistluses saavutatud meeskondlikku esikohta. Trenni teeb
Kristjan 6 päeva nädalas. Tema nädal
algab pühapäevaga – sportlane ärkab
8–9 ajal hommikul ja kella 10–11 ajal
alustab 3-tunnise treeninguga. Sellele järgneb lõunapaus ja 15–18 on tal
trennid lastega. Vahel teeb sportlane
trenni ka õhtuti, nii et kokku tuleb
tal ca 9 treeningut nädalas. Laupäeva
jätab Kristjan vabaks, sest spordis on
puhkus väga olulisel kohal. „Vabal ajal
mängin discgolfi ja veedan aega sõpradega. Vaatan fi lme või puhkan niisama,“ lisab sportlane.
„Olen alati tahtnud võistelda olümpiamängudel. Minu eesmärk on võita
tiitlivõistluste medal. Olen just viimastel aastatel tunnetanud, et see on
võimalik. Näen, et mul on veel punktide mõttes palju varu. Selleks tuleb olla
terve ja õigel ajal väga heas vormis.“
Kristjan Rosenbergi tegemistel
saab sima peal hoida sportlase lehel
Facebookis ja Instagramis.

Selle tulemusega on Kristjan 2021.
aasta hooajal maailmas 12. ja Euroopa
edetabelis 6. kohal. Eestis aga on tegu
kõigi aegade 10. tulemusega.
Olümpiamängudele pääsemiseks
oleks Kristjanil vaja olnud 8350 punkti, millest jäi puudu väga vähe. Arvestades, et sportlane on viimased kaks
aastat olnud selja- ning hüppeliigese
vigastuste tõttu võistlustest eemal,
on tegu silmapaistva tulemusega.
„Eesti meistrivõistlustele läksin heade ootustega. Mais osalesin Austrias
Götzises ja kogusin seal pärast kaheaastast pausi 8032 punkti, saavutades tulemuse, millega võisin rahule
jääda. Nägin, et olen heas vormis, ja
sain kindlust Eesti meistrivõistlustel
osalemiseks,“ kommenteerib sportlane võistlust.
„Vigastused on röövinud väga palju kasulikku aega ja nendest vaimselt
üle saamine on minu jaoks olnud kõige suurem väljakutse. Tahe paremaid
tulemusi saavutada on suur ja see tahtejõud ainsana aitabki selle aja üle elada,“ selgitab sportlane, kuidas ta rasketel aegadel hakkama saab.
Kristjan Rosenberg on lõpetanud
Tabivere Põhikooli (siis veel Tabivere
Keskkool) ja suundunud edasi
õppima Lähte Ühisgümnaasiumisse. Õpinguid jätkas ta
Eesti Maaülikoolis, kus lõpetas bakalaureusekraadiga inseneri eriala energiakasutuse
alal. Peale seda keskendus
Kristjan täielikul sportlaskarjäärile. Täna on ta lisaks laste
kergejõsutikutreener Tallinna
Laagri koolis.
„Kuna mu isa on kergejõusFoto: Marko Mumm
tiku treener, siis olen spordiga
Kristjan Rosenberg Eesti meistrivõistlustel
kokku puutunud väga väikesest
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Tartu vald võitis Tartumaa suvemängud
Tekst ja foto: Toomas Rosenberg
Seoses koroonaviiruse puhanguga
alustati tänavusi Tartumaa suvemänge tavalisest hiljem.
Tartumaa 2021. aasta suvemänge
alustati mai alguses lakmisega. Suvemängudel oli kavas kuus spordiala,
lisaks laskmisele veel rannavõrkpall
meestele, juhtide laskmine, orienteerumine, petank ja discgolf. Kuuest kavas olnud alast läksid omavalitsustel
arvesse 5 parema spordiala punktid.
Võistkondlikud esikohad võideti
Tartu valda orienteerumises ja petankis. Orienteerumisvõistlused viidi
läbi 14. juunil Vehendi-Nigula orienteerumisrajal, kus individuaalsed esikohad võitsid Gerda Kivil N16, Heleri
Kivil N35, Andreas Kraas M40 ja Priit
Pääslane M50 vanuseklassis. Oma
panuse võistkondlikku edusse andsid veel Ralf Kivil, Aleksander Tamm,
Minia Pääslane, Allar Kivil, Mirjam
Heinmann, Kadri Limberg ja Indrek
Ümarik. Võistkondlikult saavutas
orienterumises teise koha Tartu linn
ja kolmanda koha Elva vald.
Petankivõistlus peeti maha 16. juunil Alatskivi lossipargis, kus oli osalemas neli võistkonda. Tartu valda

esindas kaks võistkonda. Esikoha võitis Tartu valla II võistkond koosseisus
Anti Alasi, Peeter Zirk ja Marta Ruus.
Teise koha saavutas Luunja valla võistkond ja kolmanda koha Tartu valla I
võistkond, kus mängisid Kertu Palm,
Aimar Poom ja Valmar Pantšenko.
Võistkondliku teise koha võitsime
meeste rannavõrkpallis. Rannavõrkpallimängud viidi läbi 20. mail külma
ja vihmase ilmaga Tartus Rannakeskuse rannavõrkpalliväljakutel, kus
osales 9 võistkonda, nendest 3 võistkonda Tartu vallast. Esikoha võitis
Nõo valla meeskond, jättes teiseks
Tartu valla II võistkonna, kus mängisid Steven Meilus, Johann Olaf Lääne,
Rauno Kink ja Janno Jõela. Tartu valla I võistkond saavutas 4. koha ja III
võistkond 7. koha.
Laskmisvõistlused toimusid 4. mail
Elvas Tartumaa Tervisespordikeskuses, kus saavutasime omavalitsuste
arvestuses 4. koha. Laskmise võitis
suure ülekaaluga Elva vald. Meie laskuritest olid täpsemad Lauri Aunap ja
Mairo Natus.
Discgolfi mängiti 19.–20.juunil Vooremäe discgolfi rajal, kus Tartu vald
saavutas omavalitsustest 5. koha.

TEATED / REKLAAMID / KUHU MINNA
TEENUSED
Avatud uus saunamaterjalide pood
Tartus, Tehase 21d. Soojustusest lavadeni. www.saunamaterjal.ee.
Puujuuksur aitab muredega puude
istutusest langetuseni. Pargipuude hoolduslõikus, ohtlike puude raie,
hekkide pügamine, viljapuude lõikus
ja haljastusalased konsultatsioonid
kutsetunnistusega arboristilt. 56 999
884, laur@puujuuksur.ee, www.puujuuksur.ee.

Tabivere raamatukogu
on puhkuse tõttu
suletud 5. juuli–1. august.

Maarja-Magdaleena raamatukogu
on Juulis avatud:
21.07, 23.07, 28.07–30.07.
Augustis avatud:
02.08–06.08, 09.08–10.08,
12.08, 25.08. 27.08.

Tartu valla laskjad Lauri Aunap ja
Mairo Natus tulejoonel Elva lasketiirus

Meie mängĳatest võitis esikoha Kalev
Kalm MA1 võistlusklassis, Triin Oissaar saavutas FA1 vanuseklassis kolmanda koha ning Andres Uuli ja Igor
Astmäe MA50 vanuseklassi 5. ja 6.
koha. Juhtide laskmises osales Tartu
vallavanem Jarno Laur.
Tartumaa 2021. aasta suvemängude kokkuvõttes saavutasid omavalitsused punkte järgmiselt: Tartu vald
84, Kambja vald 76, Luunja vald 76,
Nõo vald 66, Elva vald 64, Peipsiääre
vald 64, Tartu linn 58 ja Kastre vald 27
punkti.

TEATED / REKLAAMID
TEATED
/ KUHU
/ REKLAAMID
MINNA
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Hedna, Sirje, Maarika, Külli,
Elina, Rita, Jane, Silvi, Karin!
Soovime,
et päike kõnniks te kõrval,
rõõm soojendaks tuba,
muretus lebaks te leival,
õnn istuks te ukselingil!

Õnnitleme!

Kallis Merike!
Palju päikest päevadesse,
tähesära õhtutesse,
tervist tublit ja tugevat!

Õnnitleme!

Laeva Pensionäride selts.

Maarja-Magdaleena Maarahva Selts

Arvo, Veikko, Ellemai, Maie
Mis sest, et aeg se kiiresti lendab ta kaasa ei vii midagi.
Need aarded, mis on ja olid Sinus endas,
need Sinuse jäävad alati!

Täida lünk
ja aita valida
Tartu maakonna
parimad ettevõtted!
Esita Tartumaa Edendaja ja
Tartumaa Parima Tööandja
kandidaat arinouandla.ee

ÕNNITLEME!
Juula küla

Palju õnne pisipõnni
sünni puhul!
HANNA-MARII VAHER 31.03.21
RUUBEN RAHUSOOV
04.04.21
HUGO HARALD
HAGIVANG
07.05.21
MARKKUS MUKK
02.06.21
DALIA JAZÕKOV
06.06.21
MELISSA LOOT
09.06.21
MIRKO PUUSEPP
21.06.21
DERON PAAS
28.06.21
DANIEL ANDREAS HIIOP 30.06.21

Meie hulgast
lahkunud

VILLU KOTTISE
24.12.1930–22.05.2021
ILME RAIDSAAR
12.10.1933–01.06.2021
IVI RAASIK
09.02.1952–02.06.2021
AILAR PUMPER
22.07.1979–07.06.2021
TIIT MERITS
26.09.1945–07.06.2021
LEMBIT JAARMAN
07.03.1946–14.06.2021
LAINE OJAVEER
27.05.1936–15.06.21
ILME KUUSTEMÄE
19.09.1953–18.06.2021
SULEV MOSSOV
24.12.1961–20.06.2021
MATI KÖHLER
18.05.1937–22.06.2021
AINO-JOHANNA ROHTMETS
09.11.1928–22.06.2021
MARGUS PAIDE
02.07.1977–29.06.2021

Mälestame kallist seltsingu liiget

AINO ROHTMETSA
Äksi avatud õued 15. augustil

kell 10.00-23.00 Äksi alevikus ja Voldi külas.
Välikino "O2" Äksi Kivipargis kell 21.30.
Pilet 3.- alla 18-a tasuta! Korraldab MTÜ Äksi aleviku kogukond.

Kaastunne kõigile lähedastele!
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.

JUULI 2021 – AUGUST 2021
Kuni
sügiseni
1. juuni–
1. sept
Kuni
sügiseni
22. juuli
22.45
23. juuli
18.00

„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.
Galeriis No1 avatud 5. augustini maalikunstnik KARIN STROHMi
näitus. 7. augustist avatud maalikunstnik KATI SEEME näitus.
Välikino seanss EESTI MATUS Laeva kultuurimaja juures. Pilet 5.-

URMAS ALENDERi raamatut tutvustav vestlusõhtu koostaja
Yoko Alenderi ja Neeme Rauaga Laeva kultuurimajas. Kohapeal
võimalik raamatut osta 40.-, vaadatakse U. Alenderist portreefilmi „Teisel pool vett“.
ROOSILLA KODUKOHVIKUD. Noor küla Võiblas Roosilla teel
24. juuli
11.00–15.00 korraldab esmakordselt 24.07 Kohvikutepäevi.
ÄKSI AIAKONTSERT. Sisekontsert „Argentiina tango“ kell
24. juuli
16.30 Jääaja Keskuses (pilet 5.-), Aiakontsert kell 18.00 Rääbise 12
koduaias. Argentiina ja Hispaania rütmid ning flamenko tants.
Pilet 12.-, perepilet 30.-, eelkooliealised tasuta.
Ansambel VÄLIHARF Tabivere rannas.
24. juuli
21.00
Info tel 504 4479, www.tabivere.ee, Tabivere Rahvamaja.
28. ÜLE SAADJÄRVE UJUMINE Tabivere rannas. Reg. www.
25. juuli
13.00
timesport.ee või kell 13-st stardipaigas. Osavõtumaks 10.1. august TABIVERE AVAVEEUJUMINE Tabivere rannas. Tegu on Eesti
14.00
Ujumisliidu 50. avaveeujumise seeriavõistluse osavõistlusega.
1. august VÄGILASE JOOKS LÄHTE spordihoone juures.

10.00
2. august
16.00

7. august
10.00
7. august
12.00
8. august
18.00
14. august
19.00
15. august
10.00–
23.00

Jõeretked‚ „AVASTA EMAJÕGI‘‘ - Kahe laevaga Alam-Pedja ürglooduses. Laevad stardivad Käreverest Ihamakingult. Lisainfo:
www.visittartu.com/et/joeretked.
MAARJA-MAGDALEENA 3. KODUKOHVIKUTE PÄEV.
MAARJA-MAGDALEENA PÕHIKOOL 340.

KAUNIMATE AASTATE VENNASKOND kontsert MaarjaMagdaleena puhkealal. Piletid eelmüügist 20.-/15.- Kohapeal 25.TANTSUÕHTU ansambliga Mama Maarja-Magdaleena puhkealal. Pilet eelmüügist 7.-, samal õhtul 10.ÄKSI AVATUD ÕUED Äksi alevikus ja Voldi külas. Tule tutvu
kohalike elanike salajaste oskustega. Päeva lõpetab kell 21.30
välikino „O2“ Äksi Kivipargis. Kino pilet 3.- alla 18-a tasuta.
20. august Kell 9.00 ÄKSI MOTOCROSS CUP 2. ETAPP ja kell 12.00 ÄKSI
FLAT TRACK Äksi Motorantsos.
21. august HOBBY CARS & BIKE WEEKEND ÄKSI 2021. Paraad Lõuna11.00
keskusest Äksi Motorantsoni kell 12.00, bändid alates 18.00.
Arpo Ro, Sorus, Raev, I.F.A. Pilet 20.ROOSILLA
LAEVA

MAARJA-MAGDALEENA
KÄREVERE

ÄKSI

LÄHTE

TABIVERE

ERINEVATES KOHTADES

EELK ÄKSI ANDREASE KOGUDUS Jumalateenistus igal pühapäeval kell
11.00. Lisainfo õpetaja Esa Luukkala tel 5811 3195.
EELK KURSI MAARJA-ELIISABETI KOGUDUS Jumalateenistus igal pühapäeval kell 18.00. Lisainfo õpetaja Esa Luukkala tel 5811 3195.

