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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!

Skanni QR-kood
Tartu valla äpi
allalaadimiseks!

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

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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26.08.2021 vallavolikogu
istungil vastu võetud
otsused ja määrused
Kadri Linamägi, dokumendihalduse spetsialist
MÄÄRUSED
Määrus nr 9 – Tartu valla jäätmehoolduseeskiri
Jäätmehoolduseeskirjaga kehtestati
jäätmehoolduse korraldamise nõuded, korraldatud jäätmeveo tingimused, jäätmete käitlemise tingimused
ning jäätmehoolduse üle järelevalve
teostamise korralduse tingimused
Tartu vallas. Eeskirja eesmärk on
jäätmetekke vältimine, vähendamine,
jäätmete taaskasutamine ja keskkonnaohutu kõrvaldamine ning jäätmehoolduse tegevustest tulenevate
keskkonnamõjude vähendamine. Eeskirja täitmine on kohustuslik kõikidele füüsilistele ja juriidilistele isikutele.
Määrus nr 10 – Tartu valla 2021.
aasta I lisaeelarve
Kinnitati Tartu valla 2021. aasta I
lisaeelarve:
(1) suurendada põhitegevuse
tulusid summas 123 133 eurot;
(2) suurendada põhitegevuse
kulusid summas 292 873 eurot;
(3) vähendada investeerimistegevuse
eelarvet summas 706 405 eurot.
OTSUSED
Otsus nr 45 – Volituse andmine
MTÜ-le Eesti Jäätmehoolduskeskus
Volitada Mittetulundusühingut
Eesti Jäätmehoolduskeskus täitma
Tartu valla nimel korraldatud jäätmeveo teenuste kontsessiooni andmist,
avalike hangete korraldamist ja muude
korraldatud jäätmeveo hangetega
seonduvate haldusülesannete täitmist Tartu valla territooriumil.
Otsus nr 46 – Tartu Vallavolikogu
16.04.2003 otsusega nr 22 „Lähte
alevikus asuvate Mütsi, Soki, Kinda,
Ristiisa, Salli ja Mihkli maaüksuste
lihtsustatud detailplaneeringu kehtestamine“ kehtestatud detailplaneeringu kehtetuks tunnistamine
Kadaka tn 2 maaüksuse osas
Tunnistada kehtetuks Tartu Vallavolikogu 16.04.2003 otsusega nr 22
kehtestatud Lähte alevikus asuvate
Mütsi, Soki, Kinda, Ristiisa, Salli
ja Mihkli maaüksuste detailpla-

neering Kadaka tn 2 maaüksuse
(kü 79401:005:0075) osas.
Otsus nr 47 – Tartu Vallavolikogu
13.08.2008 otsusega nr 98 „Maramaa külas asuva Tammiku maaüksuse ja lähiala detailplaneeringu
kehtestamine“ kehtestatud detailplaneeringu kehtetuks tunnistamine Pikapõllu maaüksuse osas
Tunnistada kehtetuks Tartu Vallavolikogu 13.08.2008 otsusega nr 98
kehtestatud Maramaa külas asuva
Tammiku maaüksuse ja lähiala detailplaneering Pikapõllu maaüksuse
(kü 79401:001:0345) osas.
Otsus nr 48 – Erminurme tee 26 kinnisasja omandamine
Nõustuda Tartu vallas Tila külas
asuva Erminurme tee 26 kinnisasja
(katastr itunnus 79601:0 01:1066,
registriosa 17874650, pindala 6978 m2,
sihtotstarve 100% üldkasutatav maa)
tasuta omandamisega Tartu vallale.
Otsus nr 49 – Vallavara omandamine
Omandada riigivaraseaduse § 33 lg 1
alusel Tartu valla munitsipaalomandisse toodud piiriettepanekul näidatud ligikaudu 765 m2 osa Tartu vallas
Tooni külas asuvast Piirissaare piiripunkti katastriüksusest (kinnistusraamatu registriosa 1847004, katastritunnus 59501:001:0001).
Otsus nr 50 – Vallavara omandamine
Omandada tasuta Tartu valla
munitsipaalomandisse Tartu vallas Kõrveküla alevikus asuv Ööbiku tänav kinnistu (katastritunnus
79403:002:0175, kinnistusraamatu nr
2749704, pindala 369 m2, sihtotstarve
100% transpordimaa).
Järgmine volikogu istung toimub
23.09.2021.

Volikogu istungit saab järele vaadata
YouTube-is.
Volikogu istungite materjalid on
avalikult kättesaadavad veebis:
tartuvald.ee/et/volikogu-istungite
-materjalid
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Kohaliku omavalitsuse volikogu
valimised toimuvad 17. oktoobril
Katrin Sisask,
Tartu valla Kuukirja toimetaja
17. oktoobril on tulemas Tartu vallavolikogu valimised. Iga Tartu valla
hääleõiguslik elanik saab läbi valimiste kaasa rääkida selles, kes saab
vallas võimule.
Elades demokraatlikus valitsusvormis, ei saa unustada, et rahvas teostab
võimu valitud esindajate ja esinduskogude kaudu. Meil kõigil on oma valiku
tegemiseks üks hääl ja kutsun üles
kõiki kasutama oma õigust valida,
sest lisaks õigusele on see ka kodaniku kohustus. Ainult nii saame avaldada oma arvamust selle osas, millist
Tartu valda me soovime, kas oleme senise valla käekäiguga rahul ja millised
on need inimesed, kelle kätte me usaldame oma koduvalla edasise arengu.
President Lennart Meri on öelnud:
„Ärge uinutage ennast juttudega sellest, et te ei tunne poliitikat ja teist
ei olene nagunii midagi! Valik on teie
teha. Kasutage oma häält arukalt! Hiljem on hilja.“
Soovin algavateks valimisteks kõigile valijatele vastutust ja armastust
oma koduvalla vastu ja valituks osutunud rahva esindajatele soovin, et nad
teeks õigeid otsuseid.

VALIMISJAOSKONNAD
Valimiste toimumiseks avatakse Tartu vallas 7 valimisjaoskonda.
Valimisjaoskond nr 1 asub
Tartu Vallamajas, aadressiga
Haava tänav 6 Kõrveküla alevik.
See jaoskond teenindab valijaid ka väljaspool elukohta ja on
avatud terve valimiste nädala.
Esmaspäevast neljapäevani (11.–
14. okt) kell 12.00–20.00.
Reedel, 15. okt on jaoskond avatud kell 12.00–20.00 ja valijaid
teenindatakse kahes asukohas.
Teine jaoskonna asukoht on
Tooni küla, Piirissaare sealne
valla teeninduspunkt.
Laupäeval, 16. okt on Kõrvekü-

MIS ON SEL KORRAL TEISITI?
Üheks peamiseks erinevuseks
nendel valimistel võrreldes eelnenutega on, et kasutusel on elektroonilised valĳate nimekirjad ja
valija ei ole enam seotud konkreetse valimisjaoskonnaga. Valimiste
korraldus muutub senisest enam
paberivabaks. Valimisjaoskonna
hääletamisruumis kontrollitakse elektroonilisest valijate nimekirjast valija hääleõigust.
Teiseks erinevuseks on, et valimiste
periood koondub ühte nädalasse –
esmaspäevast laupäevani (11.–16.
okt) saab hääletada nii pabersedeliga jaoskonnas kui ka elektrooniliselt.
Esmaspäevast kuni neljapäevani
(11.–14. okt) on vallas avatud
vähemalt üks valimisjaoskond,
kus saab hääletada väljaspool
oma elukohajärgset valimisringkonda. Tartu vallas on selleks jaoskonnaks Kõrvekülas vallamajas
avatav jaoskond.

Reedel, laupäeval ja pühapäeval (15.–17. okt) saab hääletada
ainult oma elukohajärgses valimisringkonnas. Tartu vallas on
üks valimisringkond ning valimiste paremaks korraldamiseks
avatakse selles ringkonnas 7 valimisjaoskonda. Elanik, kelle rahvastikuregistrijärgne elukoht on
Tartu vallas, saab hääletama minna ükskõik millisesse valimisjaoskonda Tartu vallas.
Pühapäevasel valimispäeval,
17. oktoobril toimub ainult
pabersedeliga hääletamine. Sel
aastal saab valija uuendusena
valimispäeval jaoskonnas pabersedeliga hääletades oma e-hääle
soovi korral ära muuta.
Kodus hääletamine toimub valimisnädala reedest pühapäevani
(15.–17. okt). Taotluse selleks saab
esitada telefoni teel reedel ja laupäeval kell 9–20 ning pühapäeval
kell 9–14.

las asuv valimisjaoskond avatud Valimisjaoskond nr 5 asub
kell 12.00–20.00 ning pühapäe- Laeva teeninduspunktis, aadressiga Väänikvere tee 6 Laeva
val, 17. okt kell 9.00–20.00.
küla. Jaoskond on avatud 15.–16.
Valimisjaoskond nr 2 asub okt kell 12.00–20.00 ja 17. okt
Lähte Ühisraamatukogus, kell 9.00–20.00.
aadressiga Õpetaja tn 8 Lähte
alevik. Jaoskond on avatud 15.– Valimisjaoskond nr 6 asub
16. okt kell 12.00–20.00 ja 17. okt Tabivere teeninduspunktis,
aadressiga Tuuliku 11 Tabivere
kell 9.00–20.00.
alevik. Jaoskond on avatud 15.–
Valimisjaoskond nr 3 asub 16. okt kell 12.00–20.00 ja 17. okt
Äksi raamatukogus, aadressi- kell 9.00–20.00.
ga Saadjärve tn 22 Äksi alevik.
Jaoskond on avatud 15.–16. okt Valimisjaoskond nr 7 asub
kell 12.00–20.00 ja 17. okt kell Maarja-Magdaleena rahvamajas, aadressiga Kiriku tee 11
9.00–20.00.
Maarja-Magdaleena küla. JaosValimisjaoskond nr 4 asub kond on avatud 15.–16. okt kell
Raadi lastehoius, aadressiga 12.00–20.00 ja 17. okt kell 9.00–
Pärna allee 8 Tila küla. Jaoskond 20.00.
on avatud 15.–16. okt kell 12.00–
20.00 ja 17. okt kell 9.00–20.00.
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Tartu vald, valimisringkond nr 1
KANDIDAATIDE KOONDNIMEKIRI
Valimisliit Ühtne Tartu Vald
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146

JARNO LAUR
AGU LAAS
AIGAR LEPP
AIVAR VAHER
ALLAR AARDEVÄLJA
ANDRES KUUSIK
ANNE-MAI OTT
ARIANA ROOBA
AUNE SEPP
EGLE NÕMMOJA
EINAR SIIM
ELLE KALJURAND
GERMET KESA
HANDO TAMM
INNA VESI
JAANIKA KREELA
JANEK HOFFMANN
KAAREL MELK
KALEV KURS
KARMEN KUKK
KÜLLI VIKAT
KÜLLIKI JÜRGENSON
LAURA TAMME
LIIA KASS
MAIKEN MÄNNIK
MARIKE ADAMKA
MART TOOTS
MARTIN PEDAK
MEELI KRUUS
MEELIS VILLEMS
PILLE-RIIN SAARSE
PIRET SIIVELT
PRIIT ALLAS
REIN HAAK
TARMO RAUDSEPP
TARVO VASSIL
TIINA ANGERJÄRV
TIIT SANGLA
TRIIN VEBER
VAHUR JURS
VAHUR POOLAK
VALEERI RUBEIKA
VALENTINA AMAN
VARMO VESKI
VERONIKA TÄPSI
VÄINO MIIL

Eesti Konservatiivne
Rahvaerakond
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161

KERT KINGO
MAREH KALDA
ARVI LOSSMANN
KÜLLO KINGO
TÕNU KALJA
PRIIT KIRSS
SIIM PARI
ERKI PLUMER
ANDRES KULL
SULEV NULK
REIN PIHLAR
SANDER RAND
RUSTAM STRAUSS
ANDRES MURDE
MARIANN VINK

Valimisliit Kohalik Elu
162
163
164
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190

AIVAR SOOP
ALLAR LAUREND
ALO AINOMÄE
ANNELI KUMAR
ARMEN AIVAZJAN
ARVI LIIVAK
AVO PEIPONEN
DIANA OJA
ELLEN POGOST
ENN BRAUN
ERKI JÕELAID
HELI MAASING
HELIN VEETÕUSME
HELVE REIDLA
IMBI ROHEJÄRV
JAAGUP LEPP
JAAK KUMAR
JAANUS ROBI
JANA RAUD
KAIDO KRIIT
KAJA VEEDLER
KARIN PÄRTELPOEG
KARL PÄRTELPOEG
KEN OLBREI
KERSTI GUTMANN
KOIT KRAAV
KRISTA HINT
KÜLLI SUVI

191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217

MADIS REMBEL
MAIE KOITMÄE
MARGUS PÄRSIK
MARLEN PAABOR
MARTIN VEEDLER
MEELIS PÄRTELPOEG
MERLE LOMP
MIIA MURD
NEEME HURT
PEEP UIBU
PEETER RANDOJA
PEETER TIMMA
RAIDO KALA
RAIGO POOL
REIN LELLEP
REIVO VÄRK
TARMO MIKKO
TARMO SILD
TEA PENDLA
TIIA KARELSON
TIINA SEPP
TIIT HELM
TRIINU LAUREND
TÕNIS LÕUGAS
ULVAR VINNI
URMAS PAAS
VÄINO VAHTRA

Eesti Keskerakond
218
219
220
221

TIIU SARV
HEINAR METSASTE
JÜRI VAINO
AIVAR LEPIK

Valimisliit Korruptsioonivaba
Tartu Vald
222
223
224
225
226
227

JANIKA LILL
TEET LILL
RIHO NÕMMOJA
KAIRE LOIT
MERIKE KÄRSIN
JÜRI SOMELAR
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Valimisliidu Ühtne Tartu Vald ambitsioon on lihtne:
Tartu vald – Eesti parim vald!
Selleks jätkame inimkeskse omavalitsuse kujundamist, mis
on haridust, noori ja erinevaid piirkondi väärtustav ning
ettevõtjasõbralik.
Peame oluliseks tänapäevast avatud ja kaasavat juhtimiskultuuri,
mille näiteks on läbipaistev ja efektiivne juhtimine, toimiv kaasav
eelarve, piirkondlikud rahvahääletused, aktiivne suhtlemine
kodanikega ning avatud dialoog ettevõtjatega.

JARNO LAUR

vaata lisaks: www.facebook.com/YhtneTartuVald

101 vallavanem

AGU LAAS

102 spordikooli direktor

AIGAR LEPP

103 Tartu Valla Kommunaali juht

AIVAR VAHER

104 purjespordi eestvedaja Saadjärvel

ALLAR AARDEVÄLJA

105 ettevõtja

ANDRES KUUSIK

106 õppejõud ja sTARTUp Day ellukutsuja

ANNE-MAI OTT

107 sotsiaaltöötaja

ARIANA ROOBA

108 lasteaia õppealajuhataja

AUNE SEPP

109 pensionär ja kogukonna aktivist

EGLE NÕMMOJA

110 vallaarhitekt

EINAR SIIM

111 päästja ja ettevõtja

ELLE KALJURAND

112 pearaamatupidaja

GERMET KESA

113 ettevõtja

HANDO TAMM

114 kunstnik ja galerist

INNA VESI

115 lasteaia õppejuht

JAANIKA KREELA

116 laborant

JANEK HOFFMANN

117 ettevõtja

KAAREL MELK

118 ettevõtja

KALEV KURS

119 jahiseltsi juht

KARMEN KUKK

120 noorsootöötaja ja vabatahtlik päästja

KÜLLI VIKAT

121 ettevõtja

KÜLLIKI JÜRGENSON

122 päevakeskuse tegevusjuhendaja

LAURA TAMME

123 õpetaja

LIIA KASS

124 noorsootöötaja

MAIKEN MÄNNIK

125 autodiagnostik

MARIKE ADAMKA

126 lasteaiaõpetaja

MART TOOTS

127 Saadjärve Jahtklubi tegevjuht

MARTIN PEDAK

128 arengukomisjoni esimees

MEELI KRUUS

129 tegevusjuhendaja ja kogukonna aktivist

MEELIS VILLEMS

130 ettevõtja

PILLE-RIIN SAARSE

131 (digi)turundusspetsialist

PIRET SIIVELT

132 koolidirektor

PRIIT ALLAS

133 kunstiõpetaja

REIN HAAK

134 kommunaalmajanduse ekspert

TARMO RAUDSEPP

135 abivallavanem

TARVO VASSIL

136 ettevõtja

TIINA ANGERJÄRV

137 ujumistreener

TIIT SANGLA

138 majandusspetsialist

TRIIN VEBER

139 keskkonnatervise spetsialist

VAHUR JURS

140 ettevõtja

VAHUR POOLAK

141 ettevõtja

VALEERI RUBEIKA

142 spordikooli majandusjuhataja

VALENTINA AMAN

143 Piirisaare muuseumi juhataja

VARMO VESKI

144 põllumees

VERONIKA TÄPSI

145 kultuurimaja juhataja

VÄINO MIIL

146 PTA järelvalveametnik
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Rajame valda eakate päevakeskuse.
Säilitame igas piirkonnas kooli ja tagame kaasaegsed sportimisvõimalused.
Tagame valla ühtlase arengu ja pöörame suuremat tähelepanu ääremaastumise vältimiseks.
Leiame võimalusi luua valla territooriumile matkaradu, puhkekohti ning välisspordirajatisi.
Ajakohastame Tartu Valla bussiliikluse.

Kert Kingo 147

Mareh Kalda 148

Arvi Lossmann 149

Küllo Kingo 150

Tõnu Kalja 151

Priit Kirss 152

Siim Pari 153

Erki Plumer 154

Andres Kull 155

Sulev Nulk 156

Rein Pihlar 157

Sander Rand 158

Andres Murde 160

Mariann Vink 161

Riigikogu EKRE
fraktsiooni liige.
Jurist, Ärijuhtimise
magister.
Olen üles kasvanud
Kõrvekülas ja viimased 10
aastat elanud Erala külas.
Minu koduvald on mulle
oluline!

Hariduselt mesinik.
Ettevõtja üle 20 aasta.
Ettevõtjana tegutsenud
valdavalt Skandinaavia
maades.
Olen olnud Tartu valla elanik
juba 20 aastat. Olen oma
koduvalla patrioot!

IT-süsteemide spetsialist.
Kolme lapse isa, abikaasa.
Põline lõunaeestlane ja
kodumaa armastaja.
Soovin tuua värsket
arvamust ja kohaliku
lapsevanema häält
volikokku.

Ettevõtja.
Suure osa oma elust
töötanud korrakaitse
valdkonnas.
Põline Tartu valla elanik.
Hindan kõrgelt ausust,
otsekohesust ja turvalist
elukeskkonda.

Rustam Strauss 159
Ettevõtja.
Eesti patrioot.
Kutsun Tartu valla inimesi
üles osalema aktiivselt
kohalikel valimistel. Sinu
valikust sõltub millises
suunas liigub valla tulevik!

Olen ettevõtte juht ja
oman 25aastast
juhikogemust.
Tahan panustada valla
töödesse ja tegemistesse
ja minu deviis on:
"Kõigi vallaelanike hääl
kuuldavaks!"

Hariduselt loomaarst,
töötan väikeloomakliinikus.
Abielus, viie lapse isa.
Ühiskondlikult panustan
Kaitseliidus, Kõrveküla
Põhikooli hoolekogus ja
Tartu vallavolikogu
hariduskomisjonis.

Haridus SKA korrektsioon.
Ehitusettevõtja. Tila küla
elanik üle 10 aasta.
Abielus. Kolme lapse isa.
Spordihuviline.
Hindan demokraatlikku
otsustusprotsessi, milles
on soov ka reaalselt
osaleda.
Lõpetanud Tartu Ülikooli
loodusteaduskonna.
Ettevõtja 1996. aastast.
Üle kümne aasta olnud
Vahi aleviku elanik.
Eesti on maailma parim
koht elamiseks.
Kandideerin, et see nii ka
jääks.
Hariduselt ehitusinsener.
Ettevõtjana tegutsenud
10 aastat.
Tartu vallas, Äksi külas
elanud 23 aastat.
Kolme lapse isa,
kaitseliitlane.
Aitan hoida Eesti
väärtuseid!

Tartu vallas vali ekre!

Tartu vallavolikogu liige
alates 2017 (kohalik - 14a).
Ettevõtja Tartu vallas juba
pea 20 aastat ja tööandja
40-le inimesele.
Tahan, et kõiki valla elanike
koheldaks võrdselt.

Juriidilise ja meditsiinilise
haridusega ettevõtja.
Töökogemus riigiametis,
meditsiini alal ja ettevõtjana.
Kolme lapse isa, abikaasa.
Tartu vallas elanud 11 aastat
Soovin enda kogemusi
rakendada Tartu valla
inimeste hüvanguks.
Vabakutseline kaameramees
ETV operaator - 27a.
5-kordne vanaisa
Üles kasvanud Tammistu
kandis, nüüd naasin ellu
äratama esivanemate talu.
Tahan aidata valla servas
asuvat kodukanti ärksamale
elule.

Hariduselt ehitaja, tegev
aastast 2011.
Sündinud ning üles
kasvanud Tartu Vallas.
Tahan, et koduvallas läheks
elu paremaks.
Seisan selle eest, et meie
valda ei rajataks ühtegi
pagulaskeskust.
Olen õppinud Tartu Ülikoolis
õigusteadust, Audenteses
personalijuhtimist.
Ettevõtja üle 20-ne aasta.
Olen Saadjärve küla elanik.
Südamest koduvalla eest
väljas!
Toetan tegusid, mis
vääristavad meie elupaika!
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KOHA
OHALIK
LIK ELU
Valimisliit KOHALIK ELU valimissõnumid 2021

Hiljutisest valimisliidu KOHALIK ELU infolehest võisid valla elanikud meelde tuletada meie
valimisliidu lubadusi, mis esitati eelmiste valimiste eel. Selgus, et enamus nendest said ka
täidetud. Lõppkokkuvõttes oli eesmärgiks kõikide valla elanike heaolu kasv ning jõudmine ka
uues suures Tartu vallas vähemalt endise väikese Tartu valla tasemele – seega üheks parimaks vallaks
Eestis.
Tänane Tartu vald ei vaja kosmeetilisi kohendamisi ja kõlavaid valimislubadusi, vaid süsteemseid
muudatusi, mis arvestaksid kogukondade vajadusi ja looksid tõepoolest kõikidele parema elu.
Valimisliidu KOHALIK ELU olulisemad sõnumid valijatele lähtuvad seisukohast, et vald on vallaelanike
jaoks, mitte ei ole elanikud võimulolijate jaoks.

Muutusteks ja edu saavutamiseks valla arengus:

1. Suurendame oluliselt valla elanikel valla elus osalemise võimalusi ja selleks:
		 – toetame kohalike kogukondade intsiatiivi igas külas ja alevikus;
		 – koostöös alevike, külade ja Piirissaare elanikega töötame välja piirkondlikud arengukavad ning
			 nende baasil uuendame kogu valla arengukava;
		 – tihendame koostööd Tartu linnaga igas eluliselt olulises valdkonnas. See on eriti oluline Vahi
			 aleviku, Tila küla ja teiste linnalähedaste külade elanikele.
2. Parandame valla täitevjuhtimist ja selleks:
		 – algatame ametnike ja elanike konsulendipõhise suhtlemise kasutusele võtmise;
		 – vaatame üle ametnike töökohustused ning nende vastavuse valla vajadustele.
3. Prioriteetseks valdkonnaks on töö laste ja noorte heaks.
		 – lasteaiakohtade loomine lähtuvalt piirkondlikest vajadustest;
		 – koolivõrgu jätkuv kaasajastamine;
		 – huvihariduse toetamine;
		 – noorte arvamuse kaasamine läbi noortesinduste.
4. Pöörame suuremat rõhku sotsiaalhoolekandele (koduhooldusteenus, vähekindlustatud
		 perede toetamine jm).
5. Märkame eakaid ja anname neile kindlustunde toimetulekuks.
6. Toetame korteriühistute tegevust läbi nõustamise.
7. Tõstame fookusesse kultuuri- ja seltsielu toetamise.
8. Viime sporditegevuse vallas taas Eesti parimaks ning avardame võimalusi
		 liikumisharrastusteks igas vanuses.
9. Toetame konstruktiivselt ettevõtluse arendamist Tartu vallas.
		 – vähendame bürokraatiat ning tagame tähtaegadest kinnipidamise erinevate lubade ja koos			 kõlastuste taotlemisel;
		 – kaasame aktiivseid ettevõtjaid valla arengusse.
10. Panustame elukeskkonna turvalisusesse.
Põhjalikuma ülevaate meie valimisliidu programmist ning kandidaatidest leiate peatselt
ilmuvast KOHALIKU ELU infolehest, samuti internetist: facebook.com/kohalikelu.

28-aastase juhtimiskogemusega KOHALIK ELU
on teie usaldusväärne partner – meie alt ei vea!
Koos saavutame edu!
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218 TIIU SARV

Tiiu Sar v, Mäe Mihkli taluperenaine. Juhin Jõgeva
Na i s ü h e n du s t e Üm a r l au d a j a Jõ g e v a M a a n a i s t e
Ühendust rohkem, kui 20 aastat. Hetkel on südameasi
r aj a d a k o du k oh a s l ä h i k ü l a d e k ü l a p l at s , s e l le k s
on tehtud pa lju kor ra stustöid ja rajatud k ü lamaja. Luban külateede asfalteerimist ja aastaid pooleli
oleva valguskaabli projekti lõpetamist külades.

219 HEINAR METSASTE

Keskerakondlasena toetan erakonna eesmärke kohalikel
omavalitsuse valimistel.
Meie ühine vastutus nii üleriigiliselt, kui omavalitsuse
toel on tagada kõigile elanikele sotsiaalne turvatunne
ja väärikas elu. Toetame pikaajalise hooldesüsteemi
uuendamist.
Toet a me Eesti maa t asa kaa lust atud a reng ut ,n ing
regionaalpoliitilist kaasamist kõigis piirkondades Selleks
loome tingimused töötamiseks. liikumiseks, vaba aja
veetmiseks , jne igas eestimaa paigas
Peame oluliseks kohalikes omavalitsustes kiirendada
asjaajmist Toetame jätkuvalt tasuta ühistransporti.
Töötame välja kõigis transpordi liikides ühtse toimiva
võrgustiku.

220 JÜRI VAINO

Kandideerin selleks et soovin kaasa rääkida valla arengus.
Suurem huvi on hariduse edendamise alal.

AIVAR LEPIK

Eelmistest valimistest on
möödunud nel i aast at. Ta r tu
va l la ela n i ku l on võima lus
võrrelda ja mõelda, kas suure
liidetud valla juhtimine on muutunud paremaks või
halvemaks kui eelnev väiksema valla valitsemine.
Seda võimalust ei antud Eesti rahvale, et enne valdade
liitmist oleks korraldatud referendum. Nüüd on Tartu
valla elanikel otsustamise aeg, üks olulisemaid õigusi
demokraatliku riigi arengus Kohaliku Omavalitsuse
valimised. Demokraatia on rahva võim. Nende inimeste
põhimõtetest, keda me valime Tartu valla volikokku
sõltub palju, kuidas areneb Tartu vald ja kuidas tunneb
ennast Tartu valla elanik.
Mina a r va n, et va l la vol i kog us pea ks olema igast
tegevusvaldkonnast inimesi, kes juhiks tähelepanu ja
aitaks teha õigeid otsuseid.
Olen 50 aastane ja elanud Tartu vallas 25 aastat. 1998.a.
põllumajandusega tegelev FIE, pean 50ha mahetalu ja
2004. aastast olen kutseline kalur Saadjärvel. Esindan
vä ikeettevõtete huv isid ja olen kursis kesk konna
probleemidega. Pean oluliseks Tartu valla põhjalikku
koostööd Keskkonnaministeeriumiga.
Vastavalt Kohaliku Omavalitsuse Korraldus Seadusele
on Vallavalitsusel ja vallavolikogul kohustus seaduse
alusel iseseisvalt korraldada ja juhtida kohalikku elu
lähtudes valla elanike õigustatud vajadustest ja huvidest.
Nad peavad tagama valla elanikes kindlustunde, jagama
õiglast informatsiooni ja abi. Vallaametnike seaduste
tõlgendamine ja kaalutlusõiguse kasutamine peab olema
võrdne ja õiglane, selle kontrollimisega peab tegelema
valla volikogu.
Paljud Tartu valla elanikud on saanud Maareformi käigus
ebaõiglaseid otsuseid või on oma õigustest ilma jäetud,
kellegi teise kasuks. Samuti on ebavõrdne kohtlemine
ehitus ja planeerimisvõimalustega vallaametnike poolt.
Sellised probleemid tekitavad inimestes kibestumust ja
lõhestavad valla elanikke.
Kandideerin Keskerakonna nimekirjas, kuna
Keskerakond oma programmiliste eesmärkidega arendab
ja toetab tugevat keskklassi ehk kogu Eesti rahva ühtlast
arengut. Pean oluliseks Tartu valda rajada eakatele ja
abivajajatele korralik sotsiaalhooldekeskus.
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Valimisliit Korruptsioonivaba Tartu Vald
Lühidalt meie valimisliidu
liikmetest:
Teet Lill, Tartu vallavolikogu revisjonikomisjoni esimees ja vallavolikogu
liige. Teedu tugevamad küljed on oskus orienteeruda õigusloomes.
Aktiivse tervisesportlasena soovib ta,
et vallas oleks võimalikult palju heas
seisukorras tervisespordirajatisi, mis
meelitaks lapsi liikuma. Oluliseks
peab ka elamist turvalises keskkonnas.
Janika Lill, Tartu vallavolikogu majandus- ja hariduskomisjoni liige,
vallavolikogu liige. Nelja lapse emana
peab Janika väga oluliseks lastele turvalise ja kvaliteetse kasvukeskkonna
loomist, olgu selleks siis kodu, lasteaed või kool.
Riho Nõmmoja, Valimisliit Korruptsioonivaba Tartu Vald asutaja. Ettevõtja, kes suudab eristada kulda hõbedast nii töises valdkonnas kui ka
igapäevaelus.
Kaire Loit, omandas käesoleva aasta
suvel doktorikraadi ja töötab Eesti
Maaülikoolis fütopatoloogina. Kaire
oli üks juhtfiguure 2015. aastal, kui
käis võitlus Lähte Ühisgümnaasiumi C-korpuse mürgiseid kemikaale
eritavate põrandate ümber. Tema oli
peamine isik, kes vahetult suhtles
teadlastega ja otsis abilisi väljastpoolt
suletud süsteemi.
Jüri Somelar, mitmel korral olnud
vallavolikogu liige. Jüri on aktiivne
kogukonnaliige, osaleb näiteringi
töös ja mängib pilli Väägvere külakapelli koosseisus. Jüri on hinnatud loomaarst, kes seltskondliku ja empaatilise inimesena on paljudes kodudes
oodatud külaline. Teab ja tunneb hästi
maaelu valusid ja võlusid.
Merike Kärsin, oli aastatel 1994 – 2016
Tartu vallavalitsuses maakorraldaja
ja vallavalitsuse liige. Merike omab
väga laiapõhjalisi teadmisi vallavalitsuse tööst ja tegemistest. On eelneval
neljal aastal olnud valimisliidule väga
suureks taustajõuks ja oluliseks „mälupulgaks“. Pensionärina lööb aktiivselt kaasa huvitegevuses. Suhtumiselt
positiivne ja elurõõmus, olles sellega
heaks eeskujuks oma eakaaslastele.
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JANIKA LILL
TEET LILL
RIHO NÕMMOJA
KAIRE LOIT
MERIKE KÄRSIN
JÜRI SOMELAR

Valimisliit Korruptsioonivaba Tartu Vald sündis neli aastat tagasi
Riho Nõmmoja algatusel, peamiseks põhjuseks vallas maad võtnud
autokraatlik juhtimine, seiskunud
areng ning pead tõstnud korruptsiooni- ja omastamisskandaalid.
Kuna toimumas oli valdade liitumine, siis uues ja suuremas vallas ei
saanud samas vaimus jätkata ja oli
vaja värsket hingamist ning verevahetust juhtimises.
Esimene oluline samm muutusteks
oli konkursi korras vallavanema valimine. Teiseks tuleb ära märkida efektiivne ja tegus volikogu töö erinevates
komisjonides, kus ühiste läbirääkimiste tulemusel jõuti kõiki osapooli
rahuldavate lahendusteni. Kuna kõige
tõsisem vajakajäämine oli lasteaedade
ja koolide osas, siis suuremad investeeringud saidki suunatud uute alusja põhiharidusasutuste ehitamisele ja
olemasolevate korrastamisele. Samuti leiti vahendeid selleks, et panustada
noortekeskuste, kultuurimajade ja
tervisespordi arengusse, suurendati
sotsiaalvaldkonna võimekust, parendati teede ja trasside olukorda ning
ehitati välja uusi kommunikatsioone,
rajati mitmeid uusi mänguväljakuid ja
suurt rõhku sai pandud ka haljasalade
korrastamisele.
Uuendusliku poole pealt saab esile
tuua kaasava eelarve ja arhitektuurikonkursside korraldamise. Tõsi, tuli
teha ka valusaid otsuseid, millest üks
oli Tabivere hooldekodu sulgemine.
Kuid see oli olusid arvestades ainuõige
tee.
Valimisliit korruptsioonivaba Tartu Vald seisis selle eest, et valitsemine
mitte lihtsalt ei näiks aus ja avatud,
vaid ka oleks seda. Korrastatud sai
ametisõidukite kasutamise kord ja
tehtud lõpp ametisõidukite isiklikuks
otstarbeks kasutamisele. Lõpetatud
sai ka raha „kantimine“ Lätti ning
enne aegumise tähtaja saabumist
avastatud Rosier Team OÜ võlgnevus
vallale ning SA Raadi seletamatu võlg
Cramo AS-ile. Eelnevad juhtumid olid

kõik seotud eelmise valitsemisperioodiga ja kandusid üle uue volikogu
koosseisu pärusmaale.
Üks keerulisemaid juhtumeid oli
sotsiaalosakonnas toime pandud
korruptiivne tegu, mis puudutas tehinguid seotud isikuga. Oli ka mõningaid väiksemaid rikkumistega seotud
avastusi, millele sai vallavanema tähelepanu pööratud ja palutud puudused
kõrvaldada.
Meie suurimaks väljakutseks oli revisjonikomisjoni juhtimine. Millised
olid need valdkonnad ja teemad, millega tegeleti ja milliseid suuniseid vallavalitsusele anti, selle kohta on valla
kodulehelt leitav suurel hulgal infot.
Valla juhtimisega neljal viimasel
aastal võib rahule jääda, kuid asjade selge fookuse hoidmiseks on vaja
kontrollmehhanismi sisekontrollisüsteemi näol. Paraku ei ole sisekontrolli töötaja värbamiseni veel jõutud.
Olenemata sellest, et valla areng
on nii juhtimise kui ka saavutatud
tulemuste osas pöörase kiirusega paremuse suunas liikunud ja me võiksime tunnistada oma töö tehtuks, ei saa
siiski mõjuvatel põhjustel selgi korral
valimistest kõrvale jääda.
On mõnes mõtte hirmutav, et leidub
ikka veel neid, kes igatsevad taga „vana
head“ vallavanemat. Meie jaoks tähendab „vana hea“ paraku suurt tagasilangust aega, kus valitses autoktraatne juhtimine, avaliku vahendi ning
mõju korruptiivne kasutamine (hüvede loomine soosikutele, dokumentide
varjamine, suletud süsteem, kahtlase
väärtusega tehingud). „Vana hea“ taassünnil saaks järje „Soopi reisipäevik“,
rahavood liiguksid omavalitsuse tegevusega mitteseotud valdkonda nagu
geopark, televisioon, isetekkelised
kunstmäed jne. Meie neid „häid aegu“
tagasi ei soovi ja see ajendaski taas
kord valimistel osalema.
Panustame omalt poolt ja pingutame selle nimel, et ausatel alustel
loodud ja koostööst kantud valla valitsemine jätkuks. Eesmärk on viia
lõpuni juba alustatu ja seista selle
eest, et ka lähitulevikku planeeritud
suuremad projektid – Lähte Ühisgümnaasiumi juurdeehitus, Tabivere
lasteaia renoveerimine, koolide staadionite rekonstrueerimine – saaks
tehtud. Oleme kõigi osapooltega valmis konstruktiivseks koostööks, kuid
hoiame teravalt silma peal, et tehtavad sammud seadustega kooskõlas
püsiksid.
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Saame tuttavaks – Tartu valla
piirkonnapolitseinik Roomet Ruunik
Intervjuu koostas: Katrin Sisask
Juba mõned kuud on Tartu vallas
uus piirkonnapolitseinik – noor ja
särasilmne Roomet Ruunik. Teeme
temaga lähemalt tutvust.
Roomet, kust sa siia kanti tuled?
Olen üles kasvanud Setomaal, Värskas. Kuid viimased 5 aastat olen elanud Tartu linnas.
Milline on sinu haridustee?
Pärast gümnaasiumi lõpetamist jätkasin õpinguid Sisekaitseakadeemias
piirivalvuri erialal. Tänu isiklikule
huvile olen lisaks omandanud ka pottsepa ja sõiduautotehiku erialad Tartu
Kutsehariduskeskuses.
Millised on sinu varasemad töökogemused?
Kuna lõpetasin Sisekaitseakadeemia
piirivalvuri erialal, siis alustasin enda
karjääri piirivalvekordonis maismaapiiri valvates. Lisaks olen olnud Tartu
politseijaoskonnas menetleja ning alates selle aasta maist olen Tartu valla
piirkonnapolitseinik.
Kas oled juba jõudnud sisse elada?
Tunnen, et olen jõudnud juba hästi
sisse elada. Tartu vald on suur ning
see annab mulle võimaluse iga päev
uute inimestega kohtuda ja erinevate

probleemidega tegeleda.
Millised on piirkonnapolitseiniku
tööülesanded?
Põhiliseks ülesandeks on teha koostööd kogukonnaga, kohaliku omavalitsusega ja teiste politseiüksustega, et selgitada välja ning lahendada
kogukonna turvalisust häirivaid
probleeme. Seeläbi aitan kaasa turvalisuse suurendamisse. Tegeleme
näiteks relvaomanike ja nende relvade hoiutingimuste kontrolliga, aitame
perevägivalla ohvreid, otsime kadunud inimesi, jälgime avalikus kohas
käitumise nõuete täitmist ja viime läbi
ennetustegevusi.
Kes ja miks võiks ühendust võtta
piirkonnapolitseinikuga?
Ühendust võivad võtta kõik Tartu valla elanikud, kellel on turvalisusega
seotud mure või probleem.
Kõige lihtsam viis minuga ühendust
saada on helistades, kuid võib saata
ka e-kirja. Minu telefoninumber on
5349 6317 ja e-posti aadress: roomet.
ruunik@politsei.ee. Tuletan meelde,
et kui on olukord, kus on vaja kohest
politsei abi, siis tuleb helistada 112.
Mis on kõige suurem väljakutse
Tartu valla piirkonnapolitseinikuna?
Ma arvan, et kõige suurem väljakutse
on kogukonna usalduse suurendami-

Muudatus bussiliin nr 7
marsruudis
Estrit Aasma,
Tartu valla kommunikatsioonispetsialist
Alates 30. augustist ei peatu bussiliin nr 7 enam Mõisavärava bussipeatustes ning ei läbi enam Kaupmehe tänaval
olevaid peatuseid (Pärna ja Kaupmehe), mis jäävad Pärna
allee majade poole.
Kui seni sõitis buss Vahi alevikku Roosi tänavalt keerates
vasakule Muuseumi teele ning sealt Narva maanteele, siis
nüüd keerab buss Roosi tänavalt paremale ja sõidab Vahi
alevikus Kaupmehe tänavale Raadiraja ja ERMi tänava
kaudu. Buss nr 7 hakkab läbima uusi peatusi ERMi, Raadiraja ja Nõlvakaare, mille on rajanud Tartu vald. Läbimata
jäävad peatused ERM (linnas olev peatus) ja Mõisavärava.
30. augustist muutusid mitmete liinide väljumisajad sagedasemaks.
Täpsemalt saab muudatusi vaadata veebiaadressilt: www.
peatus.ee. Graaﬁ kumuudatused kajastuvad ka bussipeatustes. Lisainfo: Tartu Linnatranspordi ühistranspordi peaspetsialist Madis Oona, madis.oona@tartulv.ee,
tel 736 1129.

Tartu valla piirkonnapolitseinik
Roomet Ruunik

ne politsei vastu ja kogu elanikkonna
kaasamine turvalisuse loomisesse.
Millega tegeled vabal ajal?
Tegelen võimalikult palju spordiga.
Üks mu lemmikhobisid on disc golf.
Lisaks olen suur kinosõber ja vaatan
ära peaaegu kõik ﬁ lmid, mis kinodes
linastuvad.
Mis ﬁlmi viimati vaatasid?
Käisin kinos koos väikese sugulasega
vaatamas ﬁ lmi „Džungliseiklus“, mis
oli oodatust parem ning algusest lõpuni huvitav seiklusﬁlm.

Kõrveküla Põhikooli saal
sai uue kuue õpilastööde
konkursi raames
Tekst ja foto: Estrit Aasma,
Tartu valla kommunikatsioonispetsialist
Kõrveküla Põhikooli saal jäi pärast kooli rekonstrueerimist ja juurdeehituse valmimist endiseks. Kool vajas aga
saali asemele aulat, milles oleks ka kaasaegne interjöör.
Selle mõttega pöörduti Tartu Kõrgema Kunstikooli Pallase
poole, kellega koostöös korraldati õpilastööde konkurss.
Konkursile laekus kolm võistlustööd. Võitjaks osutus Tartu vallast pärit Liisi Tamme töö, mis lõi minimalistlike vahenditega soovitud piduliku ruumi.
Kõrveküla Põhikooli esimene koostöö Pallasega
oli aastal 2006, kui telliti
saalile uus sisustus, 2014.
aastal valmis Miina Härma
150. sünniaastapäevale pühendatud skulptuur „Koor“
(autorid: Silver Rannak ja
Jakob Meier) ning vaip „Tuljak“
(juhendas tekstiiliosakonna
juhataja Aet Ollissaar).
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Tartu vallast sügisperioodil toetuste
taotlemine
Info: Tartu Vallavalitsus
Teksti koostas: Katrin Sisask

Spordiklubide ja eraõiguslike spordikoolide toetus
Tartu vald maksab spordiklubile
või -koolile sporditegevuste toetust
taotleja nimekirja kantud 5–19-aastase sportlase kohta, kelle elukoht rahvastikuregistri andmetel on Tartu
vald.
Toetuse eesmärk on arendada
harrastus- ja võistlusspordialast
tegevust Tartu vallas ning süven-

dada spordialaseid teadmisi, tagamaks Tartu valla elanike, eelkõige
laste ja noorte, kehalist ja vaimset vormisolekut.
Taotlusi saab esitada läbi toetuse
taotluste menetlemise infosüsteemi
SPOKU.
Taotluse esitamise tähtaeg on
1. oktoober.

Noorte huvitegevuse ühingute ja erahuvikoolide toetus
Toetust antakse erahuvikoolile
või ühingule taotlemisele järgnevaks
kalendriaastaks. Pearaha antakse
huv itegev use kor ra lda m isek s
5–19-aastse harrastaja või õppuri kohta, kes osaleb regulaarselt huvitegevuses ja kelle elukoht on rahvastikuregistri andmetel Tartu vallas.
Toetuse andmise eesmärk on aren-

dada huvialast tegevust Tartu vallas
ning süvendada oskuseid kunsti-,
muusika- ja muudel aladel, tagamaks
Tartu valla lastele ja noortele mitmekülgset huviharidust. Taotlusi saab
esitada läbi toetuse taotluste menetlemise infosüsteemi SPOKU.
Taotluse esitamise tähtaeg on
1. oktoober.

Esimesse klassi mineva lapse toetus
Lapsevanema avalduse alusel saab
Tartu vallast ranitsatoetust esimesse
klassi minevale lapsele.
Toetust on õigus taotleda esmakordselt 1. klassi mineva lapse ühel
vanemal, kui lapse ja ühe vanema
rahvastikuregistrijärgseks elukohaks
on Tartu vald. Kui lapsevanem või
vanemad ei täida perekonnaseadusest tulenevaid kohustusi, makstakse

ranitsatoetus lapse hooldajale, hooldaja puudumisel füüsilisest isikust
eestkostjale. Toetuse saamiseks tuleb
pöörduda vallavalitsuse sotsiaalosakonda või teeninduspunkti. Vajalik
blankett on leitav valla kodulehelt,
samuti saab selle täita vallavalitsuses
või teeninduspunktis kohapeal.
Taotluse esitamise tähtaeg on
31. oktoober.

Ürituse korraldamise toetus
Ürituse korraldamise toetust võib
taotleda sündmuseks, mis on kooskõlas Tartu valla arengukavaga ja
mis toimub Tartu vallas, on suunatud
Tartu valla elanikele, tutvustab Tartu
valda laiemale üldsusele või on muul

viisil seotud Tartu vallaga.
Taotlusi saab esitada läbi toetuse
taotluste menetlemise infosüsteemi
SPOKU.
Taotluse esitamise tähtaeg on
1. november.

Kaasﬁnantseerimise toetus
Kaasf inantseerimise toetus on
Tartu valla kaasfinantseering projekti omaosaluse tagamiseks teistest
fondidest taotletavate kogukonna ja
piirkonna arengule suunatud ja Tartu
valla arengukavaga seotud tegevus- ja
investeeringuprojektide läbiviimi-

seks. Toetust saab taotleda mittetulundusühing või sihtasutus.
Taotlusi saab esitada läbi toetuse
taotluste menetlemise infosüsteemi
SPOKU.
Taotluse esitamise tähtaeg on
1. november.
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Tegevustoetus
Tartu vald maksab valla eelarvest
mittetulunduslikuks tegevuseks toetust. Toetus on mõeldud valla avalikes
huvides tegutsevate ja valla elanikele
suunatud mittetulundusühenduste
tegevuse toetamiseks ning erinevate
huvigruppide vaba aja sisustamise võimaluste mitmekesistamiseks.
Valla eelarve vahenditest toetatakse

elukeskkonna arendamist, kultuuri-,
hariduse-, noorsoo- ja spordiprogramme, külaelu arendamist, vaba aja veetmise võimaluste mitmekesistamist ja
siseturvalisuse ennetustööd. Taotlusi
saab esitada läbi toetuse taotluste
menetlemise infosüsteemi SPOKU.
Taotluse esitamise tähtaeg on
1. november.

Projektitoetus
Projektitoetuse eraldamise eesmärk on propageerida Tartu valda kui
rikkalike traditsioonidega kultuuri- ja
spordivalda, mitmekesistada erinevatele sihtgruppidele suunatud tegevusi, toetada Tartu valla aktiivsete
elanike omaalgatust ning väärtustada

vabariiklike ja rahvusvaheliste ürituste korraldamist vallas.
Taotlusi saab esitada läbi toetuse
taotluste menetlemise infosüsteemi
SPOKU.
Taotluse esitamise tähtaeg on
1. november.

Tartu valla kaasav eelarve 2022
Info: Tartu Vallavalitsus
Teksti koostas: Katrin Sisask
Tartu vald on taas korraldamas
kaasava eelarve ideekorjet. Kui sa
tunned, et sinu ettepanek võiks
meie kõigi elu paremaks muuta, siis
esita oma idee kaasavasse eelarvesse hiljemalt käesoleva aasta
31. oktoobril.
Kaasavasse eelarvesse on oodatud kõigi vallaelanike investeeringuideed, mille maksimaalne maksumus
on 20 000 eurot. Kaasava eelarvega
rajatav objekt peab olema avalikuks
kasutamiseks ning projektist ei tohi
tekkida ebamõistlikke kulusid valla
järgnevate aastate eelarvetele. Realiseeritav investeeringuobjekt peab
olema peale valmimist Tartu valla
omandis.
Kaasava eelarve osa suurus 2022.
aasta eelarve koostamisel on 30 000
eurot, seega saab ellu viidud vähemalt
kaks enim hääli saanud projekti. Ideid

K
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Esita oma idee
31. oktoobriks 2021
elektroonilises
keskkonnas VOLIS

saab esitada igaüks elektroonilises
keskkonnas VOLIS (www.volis.ee).
Ideede esitamisel tuleb märkida:
esitaja nimi, kontakttelefon või e-posti aadress, idee nimetus (lühike fraas,
mis iseloomustab idee sisu), idee kirjeldus, sihtrühm, kes saab probleemi lahendamisest või uue võimaluse
avanemisest otsest kasu, muu oluline
info, ideed iseloomustav materjal (eskiis, joonis, foto, muu esitaja hinnangul oluline teave).
Esitatud ettepanekuid hindab vallavalitsuse juurde moodustatav komisjon, kes vaatab, kas ideed on asjakohased ja teostatavad. Komisjon võib
esitajate nõusolekul sarnased ideed
liita, samuti paluda oma ettepanekut
täiendada ning täpsustada. Komisjon
valib välja rahvahääletusele suunatavad ideed.
Hääletada saavad kõik vähemalt
16-aastased vallaelanikud, kelle elukoht rahvastikuregistris on Tartu
vald. Hääletamine toimub 4.–17.
detsembril 2021 elektroonilises keskkonnas VOLIS, tuvastades ennast
ID-kaardi või mobiil-IDga. Valla kodulehel www.tartuvald.ee on VOLISe
link, mis suunab hääletama. Hääletada saab ka vallamajas ja teeninduspunktides 4.–17. detsembril 2021. Igal
hääletajal on 3 häält (sama idee poolt
mitu korda hääletada ei saa).
Kaasava eelarve ideid tutvustatakse
Tartu valla kanalites. Hääletusel võitnud ideed viiakse ellu 2022. aastal
ning elluviimise korraldab vallavalitsus. Vaata lisaks www.tartuvald.ee

2021. a. kaasavasse eelarvesse esitati
19 ideed, millest komisjon valis välja 10, mis suunati rahvahääletusele.
Hääletuse tulemusel võitis 209 häält
kogunud idee bussipeatuste valgustamine päikesepatareil töötavate
valgustitega. Et välja selgitada enim
valgustamist vajavad bussipeatused
Tartu vallas, korraldas vallavalitsus
rahvaküsitluse. Tänaseks on bussipeatuste rajamiseks sõlmitud töövõtuleping ja peatused valmivad 2021.
aasta lõpuks.
Teiseks jäi 139 häälega Kõrveküla aleviku mänguväljaku uuendamist puudutav idee. Töid selleks alustati suve
lõpus ja mänguväljak valmib sügisel.
Tuleb meeles pidada, et kaasava eelarve ainus eesmärk ei ole võidutööde
realiseerimine, vaid ka info saamine
kogukondade vajadustest ja soovidest. Nii võib juhtuda, et ka hääletusel
võiduta jäänud ideed valla tegevusplaanidesse lisanduvad. Kevadel korraldas vallavalitsus rahvahääletuse,
et valida välja kohalikele elanikele
enim meelepärane lahendus Laeva
külla mänguväljaku ehitamiseks.
Suvel alustati selle rajamist. Sisend
mänguväljaku ehitamiseks saadi kaasava eelarve ideest teha Laeva külla
seikusrada. Lisaks on suvel ja sügisel
uuendatud Vasula mänguväljaku atraktsioone ning alustatud Eralasse ja
Tammistusse uute mänguväljakute
ehitamist. Kõik need mänguväljakud
on samal või veidi erineval kujul olnud
ideedena esitatud eelnevatel aastatel
Tartu valla kaasavasse eelarvesse.
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Laula, laula suukene (rahvalaul)
Merike Kaunissaare,
Lähte naiskoor, I sopran
Eesti Vabariigi taastamise aastapäeval pidas oma 25. juubelit Lähte
naiskoor. Õigupoolest oli tähistamine planeeritud küll 2020. aasta
kevadele. Kahjuks lükkas üleilmne
pandeemia meie suurpeo edasi ja
mõjutas pidupäeva – kokkutulnud
said nakkusohu suhtes kontrollitud.
26 aastat Lähtel ühislaulu tähe all
tegutsemist
Meie kooris on aegade jooksul laulnud hea hulk lauljad, kes olid ka meie
koosviibimisele kutsutud. Koorivanemaks on tegutsemise 26 aastat olnud
kohaliku elu aktiivne korraldaja Urve
Kaasik – lisaks meie ühisele tänule
on teda selle eest aumärgiga tunnustanud ka Eesti Vabariigi president.
Suure töö on koori tänase näo kujundamisel teinud pikaaegne dirigent
Mall Türk. Kokkutulnud tänasid kooris algkooseisust saati laulnud naisi:
Evi Nõu, Virve Variku, Helin Aavakivi,
Anneli Sõerunurk. Etteastega rõõmustati varasemaid laulukaaslasi, kes
on nüüdseks muude eluülesannete ja
tegutsemisvaldkondade juurde siirdunud. Koos oli tore lauda ka vanu
häid laule, mis aastaid repertuaaris
püsinud.
Lähte naiskoor ja laulupeod
Mall Türgil on õigus: „Laulupidu on
meie rahvuse sümbol, meie südameasi. Oluline, et laulud teeksid ja tooksid
rõõmu nii lauljale kui ka kuulajale“.
Oleme püüdnud oma tasemelt vastata
laulupeo nõuetele ja mitmel korral ka
head taset kategooriasse laulmisega
kinnitanud – tahame laulda hästi.
Koor on käinud nii 2004. aasta,
2009. aasta kui ka 2014. aasta laulu-

Foto: Elle Mets
28. augustil soojendasid Lähte naiskoori lauljad Vasula puhkealal
Eesti ühte tuntumat folk metali ansamblit Metsatöll

peol ja loomulikult ka suurel juubelilaulupeol 2019. Urve Kaasiku ettevõtmisel sai koor endale imekenad Äksi
rahvariided.
Koor on kohaliku elu kese
Esinemisrõõmu on koorile pakkunud lugematud kodukoha üritused,
väiksemad peod ja igat sorti rahvakogunemised – kodukohvikute päevadeni välja. Oma kandi ettevõtmised
on olnud koorile tähtsad – Lähte naiskoor on alati laulnud kiigepäevadel,
lõikuspidudel, koduvalla tänuüritustel. Oluliseks oleme pidanud koostööd
Balti riikide naisorganisatsioonidega
ja laulnud Tartumaa Maanaiste Liidu
koosseisus rõõmuga nii Läti kui ka Leedu maanaiste kokkusaamistel.
Olgu sul sada sõpra
Lähte naiskoori seovad tihedad
suhted paljude koorikollektiividega.
Hea hulk laulmisi on toimunud koos
lähimate sõpradega – Haaslava meeskooriga ja Äksi segakooriga. Ikka oleme olnud kutsutud Paide, Jõgeva ja
Saaremaagi meeskooride tähtpäevadele. Oleme palju ühiselt reisinud –

koorireisid on lõpmata toredad. Käidud on korduvalt naabermaadel
Lätis ja Soomes, aga ka Saksamaal,
Austrias, Ungaris, Itaalias, Norras,
Rumeenias ja mujalgi. Oleme osalenud
Eesti Naislauluseltsi ettevõtmistes.
Viimati käisime 2019. aastal seltsi korraldatud kontsertreisil Ahvenamaal.
Käidud on mitmetel rahvusvahelistel
koorifestivalidel.
Koorielu argipäev
Eks muidugi tahame nii proovis kui
ka esinemistel head välja näha – koori
juubeliks valmisid uued esinemiskostüümid – sama särtsakad kui koor isegi. Kostüümivariante eri karakteriga
esinemisteks on mitmeid. Olemas on
proovikostüümid.
Tavapärane proovitihedus on olnud
üks kord nädalas. Aeg-ajalt korraldame lauluvara kinnistamiseks ja hääleseade parandamiseks koorilaagreid.
Suur hulk lauljaid on Mall Türgi õhutusel asunud õppima väikekannelt.
Peod saavad värvikamad, kui ka pillilood on omalt poolt toetamas.
Meie koori hea kõla on paljudelt
asjatundjatelt saanud tunnustavaid
komplimente. Tihti on kuulajad ära
märkinud ka mitmekülgset repertuaari. Eks ole huvitavat lauluvara ka
laulda põnevam.
Tulge laulma – uued lauljad on alati
oodatud! Tegutseme Lähte noortekeskuses, proovid on kolmapäeviti
kl 19–21, esimene proov sel hooajal
15.09.21.

Foto: Erakogu
Lähte Naiskoor Äksi kihelkonna rahvariietes 2019. a laulupeol

Juubelid, nii 50 kui 100, tahavad
ägedat pidamist, elu tuleb koos ja
rõõmsal viisil toredaks elada!
„Ei saa mitte vaiki olla, lauluviisi lõpeta.“
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Kõr veküla maanaiste seltsi Miina
naised on veetnud tegusa suve
Meeli Kruus, Kõrveküla maanaiste
selts Miina esinaine
Suve alguse kõige esimene ja olulisem üritus on ju jaanipäev. Kuna
kõik suuremad üritused jäeti ära,
siis tundus, et oma küla peo organiseerimine on hädavajalik.
Sarnaselt mitmele varasemale aastale lõime ka seekord seljad kokku
Kõrveküla spordihalli rahvaga ja võtsime enda peale lastega tegelemise
ning mängude läbiviimise. Mänguhimulisi lapsi oli kokku tulnud ohtralt. Siinkohal tuleb tänusõnad öelda
ka meie sponsoritele, tänu kellele lapsed suud magusaks said. Kinke jätkus
nii suurtele kui ka väikestele.
Suur, suur aitäh Terminal Oil
Grupp, Eugesta Eesti AS, Mobec AS,
AS A. Le Coq.
Juulikuus oleme mitmel suvel korraldanud kodukohvikute päeva, aga
seekord otsustasime kaasa lüüa kogukondlikul „Hoovifestivalil“, mis ühendas Kõrveküla, Raadi ja Tila piirkondi. Kõrveküla maanaiste selts Miina
kutsus Hoovifestivali raames Järve
Spaasse.
Meie seltsi liige Merje meenutab:
„Järve Spaas sai aja maha võtta ning
nautida erinevaid protseduure, tegevusi ning looduse lähedust. Tegevusi
jagus nii väikestele kui ka suurtele.“
Hommik algas päiksepaisteliselt,
mil rannaalale toodi kohale telgid.
Mitmed abilised aitasid need üles
panna ja lahti läks telkide sisustamine. Samal ajal juhatas päeva sisse järve kaldal treeneri õpetamisel virgutav
hommikuvõimlemine. Tervisehoolitsusi pakkus kärast eemal puude vilus
kaunite õhuliste pitsiliste seintega
telk massaaži ja reiki jaoks. Ilu- ja tervisetoodete kojas võis maitsta Püha
Hildegardi taimeravi saladustest pärinevaid närviküpsiseid, petersellimeeveini ja osta erinevaid loodustooteid. Lisaks oli võimalus kogeda osavate käte all bambuspulgateraapiat.
Kristallide maailmas sai tutvuda maagiliste kividega ja soetada imelisi käsitööna valminud poolvääriskividest
ehteid. Elamust pakkus oma kollektsiooni ja teadmistega „putukateadlane“. Lastele toimus mänguasja kirbukas, kus said lapsed ise müüa, osta ja
vahetada oma mänguasju.

Foto: fotograaf Sirje Roosipuu
Jaanipäev Kõrvekülas

K uu m a l e i lma le vaat a mata kujunes tõeliseks hitiks
saunamaailm
koos piiramatu
eheda „veekeskuse“ kasutusega.
Saunasid oli järve ääres kaks –
suure leiliruumiFoto: Tiia Kruus
ga saunalahvka ja
Juulis toimunud kogukondlikul üritusel Hoovifestival kutsus
tünnisaun haagiKõrveküla maanaiste selts Miina külastama Järve Spaad
sel.
Keha kosutava id ma itsva id
palasid ja turgutavaid jooke pakkus päeval puhvet Konnakrooks.
Meeleoluka spaapäeva lõpetas järve purdel tuliste
rütmidega päikseloojangu kontFoto: Katrin Sisask
sert. Esines duo
Augustis kohtuti pärimusmuusik Lauri Õunapuuga
Kirsi Tilk & Brita
Reinmann.
Samal ajal oli avatud eksklusiivne poolt kestis hilise õhtuni.“
kokteilibaar Valgeamuur.“
Toreda lõpu suvele tõi meie välikino
Augustikuu alguses kutsusime üritus. Kui läbirääkimised ilmataadikülla pärimusmuusik Lauri Õunapuu, ga vihma osas lõppesid edukalt, siis
kes on ka populaarse bändi Metsatöll soojakraade ta kahjuks meile palju ei
liige. Lauril oli kaasas kolm erinevat lubanud, aga ega see kedagi ei segapilli, millel ta mängis ja laulis ning nud. Võtsime ümber soojad pleedid
mõnusalt vestis lugusid meie rahvapä- ja nautisime kodumaist filmi „Eesti
rimustest. Sellise külalise vastuvõtt Matus“ suurelt ekraanilt, taamal silsobis väga hästi Vasula Mõisatalli ja et lerdamas järvevesi ja taevas öised täpeopaiga võimalusi maksimaalselt ära hed. Rahvast tuli ohtralt, ei lugenud
kasutada, järgnes avalikule osale sün- karge õhtu ega see, et üritus toimus
nipäevapidu Miina liikmetele.
keset töönädalat ja järgmine päev oli
tööpäev.
Üks juubilaritest, Mari selgitab:
Siinkohal täname spordihalli rah„August on sünnikuuks neljale vast kohvikupidamise ja üldse toetava
meie seltsi liikmele, tänavu kolmel suhtumise eest.
neist lausa nulliga lõppev juubel, kokMeie suurim tänu kordaläinud suve
ku aastaid 243. Arvutage nüüd ise, kui eest läheb kogukonnale, kes on kõik
vanad meie krapsakad noorikud on. meie tegemised hästi vastu võtnud ja
Tore üllatuspidu ülejäänud Miinade üritustel arvukalt osalenud.
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Seltsingu „Lumeroos“ tegevus 2021. a suvel
Madli Kaasik,
seltsingu Lumeroos liige
9. juunil toimus esimene koosviibimine Tabivere Rahvamajas. Kohal
olid kõik seltsingu liikmed, sest piirangutest lähtuvalt polnud see varem võimalik.
Külalisteks olid abivallvanem Tarmo Raudsepp, kultuuritöö spetsialist
Karita Tilk ja kohalik kultuurijuht
Kalev Pärtelpoeg, kes kõik andsid ülevaate, mida põnevat ja uut on teoksil ja
tulemas. Meeleolu aitas luua lõõtspillimängija Ülle Kool. Kaetud laudade
taga toimus väga meeleolukas vestlus
ning pillimängu saatel lauldi, tantsiti
ja tähistati esimese poolaasta liikmete sünnipäevi.
29. juunil võtsime bussiga suuna Lõuna-Eestisse. Teel Räpinasse
meenutasime natuke ajaloolisi kohti:
Võnnus elanud Gustav Suitsu kodukohta ja barokkstiilis kirikut, Ahja
mõisas 1886. a sündinud Friedebert
Tuglast ja tema kirjutatud raamatut „Väike Illimar“, Võhandu jõele ehitatud 1835. a Leevaku Hüdroelektrijaama, mis hävis 1933. a
ja mille taastasid 1947. a Võru töölisnoored. Hüdroelektrijaama tamm sai
küll veel edaspidigi kahjustatud, kuid
see taastati ja jaam töötab tänaseni.
Räpina Paberivabriku, mis töötab tänapäevalgi, ajalugu algab aastast 1728.
Vabrikut meil külastada ei õnnestunud, kuna see oli remondis. Küll aga
külastasime põhjalikumalt Räpina endist mõisahoonet, parki ja loomemaja,
kus korraldatakse näitusi ja töötavad

Foto: Viive Aunap

käsitöö õpitoad. Nüüd jõuame oma
reisi kõige kaugemasse kohta Setomaale. Ega rahvatarkus asjata ei ütle,
et õpid, kuni elad. Nii ka meie läksime külla Inara Luigasele, kes õpetas,
kuidas valmistada koduseid pelmeene. See oli väga tore ja meeleolukas
õpituba. Kõhud omavalmistatud pelmeenidest täis söödud, kohalikku
toodangut kaasa ostetud ja võõrustaja
lõõtsamängu saatel tantsitud, võtsime
suuna Taevaskoja poole. Taevaskojas
ootas meid praam „Lonny“, et teha
tunnine ringsõit paisutatud Ahja jõel,
näha ürgset Eestimaa loodust, kõrgeid
liivakivipaljandeid. Nägime ka jäälindu, mis giidi juttu kuulates on harva
esinev juhus.
20. juulil veidi jahedama ilmaga
sõitsime omapärase ajalooga Põltsamaale. Külastasime roosiaeda, Kamari veekeskust ja jalutasime kesklinnas, kuhu on rajatud roosidest ja
elulõngadest kena keskväljak. Põltsamaa kivilinnus rajati 1272. a. Kordu-

valt rüüstatud kindluse ehitas Woldemar Johann von Lauw 18. saj. uhkeks
rokokoo stiilis paleeks. Loss ja kirik
põlesid 1941. a. Kirik taastati 1952. a
ja lossimüüre hakati konserveerima
1970. a. Lossiõuel asuvad muuseumid,
galeriid, meistritoad ja peetakse vabaõhuüritusi. Päeva lõpetasime Härjanurmes, et kinnitada keha ja tutvuda
kalakasvatuse tootmistegevusega.
8. augustil viis buss meid Maarja-Magdaleena puhkealale, et ühiselt
vaadata „Kaunimate Aastate Vennaskonna“ kontserti.
Oleme väga rõõmsad selle üle, et oleme saanud koos olla, näha ja avastada
kohti meie enda kaunil kodumaal.
Erilised tänud meie väsimatule
bussijuhile Rein Taniloole, kes iga reisi ajal meid kokku kogub, laiali veab,
ootab ja on ise oma optimismiga meile
suureks eeskujuks.
Täname kõiki seltsingu liikmeid,
kes kõik need reisid on vapralt kaasa
teinud.

Ei ole olemas halba ilma, on vaid vale riietus!
Tekst: Katrin Sisask, MTÜ Äksi aleviku kogukond esimees
Fotod: kogukonna liikmete saadetud fotokogu
Selle lausega tahan kokku võtta
augustis toimunud Äksi avatud
õued. Möödunud suvest jäävad ilmselt inimestele pikaks ajaks meelde
meeletult kuumad ilmad ja lõputut
kastmist vajavad taimed. Sellest suvekuumusest aga ei olnud augusti
keskel enam jälgegi ja meie kogukonnapäeval tuli taevast alla nii mõnigi korralik vihmasadu.
Sellele rõõmu täis päevale tagasi
vaadates ei mäleta ma vihmast enam
mitte midagi. Jah, kui ma väga pingsalt meenutan, siis tõesti sai mingil
hetkel kellegi hoovis suurte kuuskede

all vihma varjus olla ja kõnede pidamise ajal tuli mind Kivipargist peaaegu et vägisi varju alla tirida, sest ma
ei pannud vihmasadu eriti tähele ennem, kui kõik tänukirjad läbi vettinud
olid. Kerge on leida vabandust sellele,
miks mitte osaleda, aga minu jaoks
tõestas tänavune Äksi avatud õued,
et tõesti – ei ole olemas halba ilma, on
vaid vale riietus!
Ma tahan väga tänada kõiki meie
kogukonna liikmeid, kes sel päeval
oma õued avasid ja kõik selle teoks
teha aitasid. Sama suured tänud lähevad ka kõigile inimestele, kes nii nagu
minagi sel päeval uskusid, et halba

ilma ei ole olemas. Eriti tänan ma teid,
kohalikud Äksi inimesed, sest mulle
tundus, et sel aastal oli meid rohkem,
kui eelmisel. Ja kogu selle asja iva ju
selles peitubki. Loodan, et järgmisel
aastal tuled sina ka, kes sa tänavu veel
koduseinte vahele jäid.
Veel tahan tänada kohalikke ettevõtteid, kes panid välja templimängu
auhinnad: Saadjärve Jahtklubi, Saadjärve Katamaraaniklubi, Tartu Kalevi
Jahtklubi, Äksi Motorantšo, Elderli
OÜ ja Reeda Pagar. Ja kindlasti kuuluvad tänusõnad ka Tartu vallale, kes
toetas ürituse korraldamist ja rahastas õhtust välikino. Õhtut jääb mee-
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nutama kõige suurejoonelisem kinoelamus, mida ma iial olen kogenud, ja
Elektriteatri suurepärane meeskond,
kes ei andnud alla ka siis, kui selgus,
et elektrit ei olegi!
Paneme juba oma mõtted tööle – nii
senised õuede avajad kui ka uued –
sest Äksi avatud õued toimub taas
14. augustil 2022.
Äksi aleviku kogukonna MTÜ oli
vaevalt mai kuus registrisse kantud,
kui me juba korraldasime kevadist
Äksi rohelaata, kogukonna koosolekut
ja panime paika suviste ürituste kava.
Võib ju mõelda, et kõike seda saaks
teha ka ilma MTÜ-ta, aga tegelikult
on minul küll pärast ühingu loomist
palju suurem ühtsustunne. Ma ei ole
enam seda asja tehes üksi ja ega üksi
ei saagi kogukonna tunnet luua. Kõik,
kes soovivad MTÜ-ga liituda, on väga
oodatud seda tegema, võttes ühendust
e-posti aadressil katrinsisask@gmail.
com. Või kui sa soovid lihtsalt infot selle kohta, mis Äksis toimub, siis kirjuta
samale e-posti aadressile ja ma panen
sind meie aleviku meililisti. Meililistis
olemiseks ja kogukonna koosolekutel
osalemiseks ei pea sa olema MTÜ liige.
Liikmena saad lihtsalt rohkem panustada ja osaleda otsuste tegemisel.
Suvel toimus Äksis veel teisigi üritusi, mida küll MTÜ otseselt ei korraldanud, aga olime oma mõtetega ka

MTÜ Äksi aleviku kogukod tutvustas
Äksi avatud õuedel oma tegevusi

Äksi avatud õuedel ootas
külla Äksi Villavabrik

Äksi avatud õuedel toimusid I Äksi
meistrivõistlused puupallis

Meenutus kirglikust ﬂamenkost
Äksi aiakontserdil

nende teoks tegemise juures ja abis nii
palju, kui saime. Tiina Tambaumi ja
Leo Hertmanni eestvedamisel valmis
järg eelmise aasta jõulude ajal tehtud
videole „Äksi keksib“. Sel korral pandi
kogukonna liikmed jooksma metsas
olevale jooksulindile. Nii valmis video
„Äksi jookseb“ ja kuuldavasti on peagi oodata midagi teemal „Äksi istub.“

Kolmandat suve järjest tõi Galerii No1
meie pisikesse alevikku professionaalset kunsti ja teist korda toimus
kuumadest välismaistest rütmidest
pakatav Äksi aiakontsert.
Mõtteid mida veel teha on liiga palju, aga liigume tasa ja targu, hoia end
kursis ja tule ka, kui su oma koduõues
jälle midagi toimub!

Purjetamine Saadjärvel
Tekst ja foto: Aivar Vaher,
Saadjärve Katamaraaniklubi
Tartu valla purjetamishuviliste aktiivseks tegevuskohaks on traditsiooniliselt Saadjärv ja selle kaldal
asuv endine Avangardi kolhoosi ehitatud purjespordikeskus.
Viimastel aastatel on Saadjärve Katamaraaniklubi algatusel purjetamiselu uuesti hoogu kogunud: toimuvad
klassi Optimist treeningud lastele,
üle nädala Saadjärve karikavõistlused treilerjahtidele ja F18 klassi katamaraanidele ning kõikidele muudele
purje all liikuvatele laevadele, niinimetatud vabaklassile, seega kõik, kes
soovivad, saavad osaleda oma purjelaevaga või meldida ennast madrusena mõnele võistlevale purjekale.
Eraldi sündmusena väärib äramärkimist iga-aastane Eesti Optimist
Klassi Liidu korraldatav noorte purjetamise laager, mis toob Saadjärvele
klubid kõikjalt üle Eesti, osalejad tulevad kohale Saaremaalt kuni Narvani.

Juulis toimunud laagris osales seekord üle 70 noorpurjetaja, lisaks treenerid ja korraldajad. Nädalane laager
päädis LHV karikasarja II-etapi võistlusega, mille raames toimusid ka Tartu meistrivõistlused. Noortelaagrit ja
järgnevaid võistlusi aitasid organiseerida kohalikud Saadjärve Katamaraaniklubi ja Saadjärve Jahtklubi ning
toetas Tartu Kalevi Jahtklubi.
Selle hooaja lõpetuseks toimuvad
Saadjärvel veel mõned regatid, kuhu

oodatakse külalistena ka Võrtsjärve
purjetajaid.
Oktoobris tõstetakse laevad kaldale
järgmist tuulist hooaega ootama ja hakatakse jääpurjekaid ette valmistama.
Saadjärv on olnud üks Eesti jääpurjetamise tugevamaid keskusi ja hetkel
kogub uuesti populaarsust. Sellel varakevadel toimusid talvehooaja viimased DN ja monotüüp XV klassi jääpurjekate Eesti meistrivõistlused just
Saadjärvel.
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„Ilmauks on irvakil, kõik on kuskil võimalik”
Kristi Saksing,
Äksi Segakoori koorivanem
Juhtus nii, et Äksi Segakoor nagu
paljud teisedki koorid, sai juuli lõpus rõõmsa kinnituse, et oleme oodatud Vaba Rahva Laulule Rakvere
Vallimäele, et tähistada Eesti iseseisvuse taastamise 30. aastapäeva.
Eelmisel suvel me ei julgenud viirusehirmus veel nii suurest peost osa
võtta, aga nüüd oli valmisolek sõiduks
olemas ja rahaline tugigi valla poolt.
Suur tänu neile!
„Tehku laulmine meile ilusa elamuse, sest elu ei koosne mitte ainult
tööst, leivast ja koroonast!”, kirjutas
ka Vaba Rahva Laulu korraldaja Ülo
Kannisto.
Jah, elu ei jäänud seisma, kui inimesed kooriproovides kokku ei saanud,
aga üks on see praktiline ja paratamatu maailm, kus me kõik tammume,
ja teine see vaimumaailm, mis ikkagi
tiivad annab. Öeldakse, et minevik
on minevik ja elada tuleb tänasega,
aga see 30 aasta tagune on enamusele
meie koorist ning põlvkonnast ainus
ja eriline kogemus, mis meil on Eesti
vabaks laulmisest.
Isiklikult mäletan väga hästi, kuidas 1990. a üldlaulupeol võis rahvas
peale kohustuslikku kava juba laulda:
„Saa vabaks Eesti meri, saa vabaks Eesti pind...“ Ja lastekooril oli repertuaa-

ris inglisekeelne „Hymn to Freedom“.
Ma veel ei mõistnud neid sõnu liberty
and harmony, aga tunne oli äge. Sellised hetked ei kao ju meelest ja isegi
kevadisel kinnioleku ajal, kui ainult 6
inimest oli Zoomis kooriproovis, ikkagi oli tore. Suvel sai juba rohkem kokku tuldud ning dirigent Ülle Sakariase
abiga Rakvere repertuaar läbi võetud.
Rakvere Vallimäele tasub kõigil
jalutama minna, isegi kui laulupidu
pole. Uus ehitis, väärikas asukohas
ja ilusa vaatega üle linna. Koore ning
publikut tuli sinna rohkesti, sealhulgas palju sõpru ning tuttavaid. Peab
ütlema, et Vaba Rahva Laul on sõbralik formaat väikestele külakooridele,
sest sinna ongi kõik oodatud. Dirigent
Lauri Breede ja saatebänd Urmas Lattikase juhtimisel olid meile suureks
toeks ja loomulikult Naiskodukaitse
oma suurte supikateldega, sest lind ka
ei laula nokatäieta. Enne pidu sai koha
peal telgis koroonatesti teha, mis oli
ka väga hästi korraldatud.
Laulude valik oli tuttav, mõningate
viguritega, ning solistid tegid osadega
neist suurema töö meie eest ära. HannaLiina Võsa, Merit ja Märten Männiste,
Tõnis Mägi, Marko Matvere, Uku
Suviste ja Alen Veziko olid väärikad
solistid sellisel tähtsal päeval. Tõnis
Mägi pidi kiiresti peale Rakvere esinemist Tallinna laulma sõitma, sest seal
oli samuti suur pidu. Seda tunnet, kui

Foto: Kaja Randviir
Esimeses kahes reas Äksi Segakoori
aldid Vaba Rahva Laulul Rakveres

kõik laulavad koos „Koitu” ja „Lendab
mesipuu poole”, ei anna ikkagi millegagi võrrelda. Isegi kui on külm või sajab vihma. Aga sellel õhtul oli kõik ilus,
isegi ilm. Väga oluline on, et sellised
peod inimestele alles jääks.
Me alustame kooriga sügisel uue
hooga ja ikka seame plaane, et koos
teistega uuteks pidudeks valmis olla.
Kogu minu eelneva jutu mõte ongi,
et palun, kui te ikkagi tunnete, et
hing laulab, aga võib-olla pole ammu
päriselt laulnud, tulge, andke võimalus
endale ja kogukonnale. Ajad on kirevad ja kogu aeg midagi muutub, selge
see, aga laul võiks jääda!

Vasula puhkealal tähistati Muinastulede ööd!
Tekst ja foto: Katrin Sisask
Kuigi muinastulede ööd seostatakse
pigem merega, siis 28. augustil Vasula puhkealal peetud pidu näitas, et
kui on soovi ja tahet, võib Amme jõgi
muutuda üheks õhtuks mereks küll
– nii said ka Tartu valla inimesed
osa muinastulede maagiast.
Ilus päikseline ilm ja peaesineja
Metsatöll meelitasid puhealale rohkearvulise publikuhulga. Õhtu kulminatsiooniks oli suure laevakujulise
tuleskulptuuri süütamine jõe kaldal,
mille saateks kõlas Metsatölli ja Lähte
naiskoori lauljate ühislugu „Oma laulu ei leia ma üles“.
„Viikingid pidavatki Vasulast pärit
olema,“ naljatles sündmuse peakorraldaja MTÜ Wassula eestvedaja Aigar
Lepp küsimuse peale, miks otsustati

Pimeduse saabudes süüdati Vasula puhkealal võimas tuleskulptuur

Muinastulede ööd just Amme jõe kaldal tähistada. „Muinastulede öö tuleb
ka tuleval aastal,“ lubas ta. Eelmisel

aastal Vasula asula 800. aastapäeva
peost välja kasvanud sündmusest on
plaanis traditsioon teha.
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Hakkame santima!
Tekst: Tiina Konsen, Eesti Folkloorinõukogu kuraator, „Hakkame santima!“ eestvedaja Tartumaal
Foto: erakogu
„Hakkame santima!“ on Eesti Folkloorinõukogu poolt neli aastat tagasi algatatud ülemaaline aktsioon,
mille eesmärk on elavdada sanditamiste tavasid. Tänapäeval on meil
enim tuntud novembris lustivad
mardisandid ja kadrisandid. Mardija kadrisantideks käimine on paljude maade rahvastele tuntud traditsioon.
Meie rahvakalendris on aga arvukalt teisigi tähtpäevi, kus ringi liikusid
maskeeritud tegelased. Sanditamist
on korraldatud vastlate ja lihavõtete
ajal, andrese-, tooma- ja nuudipäeval.
Olid ka hingesandid, olid pulmasandid. Neid kõiki ühendas üks eesmärk
– tutvuda pererahva käekäiguga ja jagada tuppa ning õue õnne, viljakust ja
tervist. Sadakond aastat tagasi kombed muutusid, suurenes koos lõbutsemise osa ja kaasati lapsed.
2018. aastast alates on „Hakkame
santima!“ aktsiooni käigus uuritud
mardi- ja kadripäeva tähistamise
viise ja levikut. Kõigil marti-katri
jooksjatel ja sanditajaid vastu võtvatel
mardi-kadriperedel on võimalus end
registreerida veebis aktsiooni kodulehel.
Mullune aasta oli Tartumaale edukas – ülemaalisel mardisantide loendusel saime Harjumaa järel teise koha.
Tartumaalt (koos Tartuga) registreerus kokku 734 mardisanti (Harjumaalt ja Tallinnast 797) ning mardi-

peresid 55 (Harjumaalt koos pealinnaga 66). Kadrisantide
loendusel edastasid
Tar tumaad Saaremaa, Lääne-Virumaa,
Põlvamaa ja Võrumaa.
Eel m i s el a a st a l
oligi „Hakkame sant i m a!“ a k t s i o o n i
keskmes mardipäeva
kombestik, tänavu
on fookuses kadripäeva tähistamine.
Sanditajate rohkusele on tublisti
kaasa aidanud nimetatud tähtpäevadele eelnevad temaatilised koolitused.
Kolm aastat on need toimunud Tartus
Tiigi seltsimajas, tänavu toimuvad
need ka Kõrvekülas ja Tammistus.
Tartu vallas tutvustatakse eelkõige
kadripäeva kombestikku koos traditsiooniliste tegevuste läbimängimisega 30. oktoobril Tammistu Raamatukogu-Külakeskuses. Samas
õpetatakse juba 9. oktoobril ka kadripäeva toitude valmistamist. Teise
vallas toimuva kadritoitude koolituse
korraldab MTÜ Amme Kannel 21. novembril Kõrvekülas.
Eesti Folkloorinõukogu koolitajad
tulevad Tartumaale oma teadmisi jagama juhul, kui kokandushuvilisi on
10–12 ja kombestikuga soovib tutvuda

vähemalt 12 huvilist. Koolitused on
osalustasuga, toidukoolitusest osavõtjale on see 20 eurot ja kombestikuteemalisel koolitusel osavõtjale 15
eurot. Osalustasu sisaldab toiduaineid
ja õppematerjale ning kohvipausi.
„Hakkame santima!“ koolitused
toimuvad etteregistreerimisega. Nimekiri suletakse nädal enne selle toimumist või kohtade täitumisel. Tammistus toimuva kohta saab täpsemat
teavet Regina Evert-Tammistult (tel
5300 1922) ja Kõrvekülas toimuva kohta Ülle Koolilt (tel 5345 7884).
Mullusel mardisantide loendamisel saavutatud teine koht väärib hoidmist! Mullusel kadrisantide loendusel
saavutatud neljandat kohta võiks ju
muuta. Tartu valla elanike kaasalöömisel on nüüd suurepärane võimalus jõuda maakonnal esikolmikusse.
Head pealehakkamist!

RAAMATUKOGU SOOVITAB

Kohtume Lähte Ühisraamatukogus!
Info: Heili Tali, Lähte Ühisraamatukogu direktor
Tekst ja foto: Katrin Sisask
Lähte Ühisraamatukogu on oma
ligi tuhande lugejaga Tartumaa üks
suurimaid raamatukogusid. Nendest pea poole moodustavad alla
17-aastased lugejad, kuna raamatukogu asub ju Lähte Ühisgümnaasiumi C-korpuses ja teenindab ka kooli
õpilasi ja töötajaid.
Siia lisanduvad kohalikud aleviku
ja naaberkülade inimesed, pensionärid, kodused inimesed, üliõpilased
jne. Mainima peab, et keskealiste ja

va nemate i n i meste
hulgas on naislugejaid
tunduvalt rohkem kui
mehi.
Raamatukogu kolis siinsetesse ruumidesse 2012. a ja see
tähendab, et järgmisel
aasta l tä histata kse
praeguseskodusolemise
10. aastapäeva ja ühtlasi ka raamatukogu
100. sünnipäeva.

Septembri alguses paigaldati Lähte
Ühisraamatukokku uus raamatukogulett

KULTUUR
RAAMATUKOGU
SOOVITAB
Viimane aasta on raamatukogudele
olnud raske, sest periooditi sai pakkuda vaid kontaktivaba laenutust. Paljud näitused ja suuremad üritused on
seetõttu ära jäänud. Sellest hoolimata
sai oktoobris Lähte raamatukogus
nautida Tarbeklaasi näitust ja jõulude
ajal võis akendel näha jõuluraamatute
aknanäitust, mille eesmärk oli eeskätt
lastele rõõmu pakkuda.
Suvel korraldati algklasside õpilastele võistlus „Suvelugemine“. Osales
üle 20 lapse, kes kõik said omale raamatupassi, kuhu iga loetud raamatu
eest sai templi. Septembris kutsuti tublimad osalejad raamatukokku
kringlit sööma ja kätte anti auhinnaraamatud. Hetkel võib aga uudistama
tulla raamatute väljapanekud „Ah
mine metsa... seenele!“ ja „Andrei
Turovski 75!“.
Sügis Lähte raamatukogus algab
endistviisi – uued õpilased lisatakse
lugejateks ja toimuvad esimeste ning
kümnendate klasside raamatukogutunnid. Samuti kasutavad eesti keele
õpetajad tihti raamatukogu ainetundide läbiviimiseks. Septembri alguses
sai raamatukogu väikest lihvi oma sisekujundusele – paigaldati uus raamatukogulett.
Raamatukogukuus oktoobris saab
kokku raamatukogu nõukogu, et eesseisvat juubelit ette valmistama hakata. Novembrisse, mil on Põhjamaade
kirjanduse nädal, on plaanitud Põhjamaade Ministrite Nõukogu Eesti
esinduse rändnäitus „Muinasjutuline
Island“.

LÄHTE ÜHISRAAMATUKOGU
LUGEMISSOOVITUSED:

Heili Tali, Lähte Ühisraamatukogu
direktor soovitab:
Eesti kirjandus –
Mudlum „Mitte
ainult minu tädi
Ellen“.
Raamat ei räägi
millestki olulisest, elud mööduvad, asjad kuhjuvad, kõige selle
keskel tammub
autor ja püüab
aru saada, kuskohas ta ise omadega
on. See on lugu vaimsest ja füüsilisest
pärandist.
Välisautorid – Nina Lykke „Surmahaigus“.
Elin on töötanud perearstina kaks
aastakümmet. Pea sama kaua on ta
olnud abielus Akseliga. Kuid enne Akselit oli Bjørn, kes ilmub ootamatult
välja Facebookis ja pöörab kogu elu
pea peale. „Surmahaigus“ on romaan

eneseunustamise needusest
ja eituse õnnistusest. See teos
on sotsiaalse satiiri ere näide,
keskea k r iisi ja
purunenud abielu meeleolukas
„kliiniline ja satiiriline“ analüüs,
mille teeb säravaks arstikitlis peategelane Elin.
Välisautorid –
Sirpa Kähkönen
„Nõmmeliivatee“
Ühe väikese tüdruku kaks vanaema on kimpus
olevikuga ja minevikust kerkivate varjudega.
Igapäevaste tegevuste taustal meenutavad nad nooruspõlve, sõda ja inimsaatusi, mis
nende kõrval lahti hargnenud. Sirpa
Kähköneni poeetiline raamat teeb reisi läbi Soome ajaloo ja inimsaatuste,
teemaks inimese imetlusväärne sisemine tugevus.
Vä l i s aut or id –
A mor Towlesi
„Härrasmees
Moskvas“.
30-aastane krahv
Aleksander Iljitš
Rostov seisab
1922. aastal siseasjade rahvakomissariaadi
erikomisjoni ees
süüdistatuna selles, et ta on … aristokraat. Karistuseks mõistetakse talle tähtajatu koduarest. Haritud vaimukas mees seab end sisse Kremlist
kiviviske kaugusel, suurejoonelise
Metropoli hotelli ärklitoas. Sinna jääb
ta enam kui kolmekümneks aastaks.
Värvika tegelaskonnaga ja särava huumoriga vürtsitatud romaan viib lugeja
võluvale teekonnale, mille lõpus saab
kinnitust usk, et iga väikseimgi tegu
võib maailma pisut muuta.
Veel soovitab Heili: „Lugege eesti lastekirjandust, meie lastekirjandus on
maailmatasemel (Ilmar Tomusk, Piret
Raud, Anti Saar, Andrus Kivirähk jt).“
Raamatukogu töötaja Kreet Klamp
annab vihjeid kriminullide ja põnevike armastajatele:
Clare Mackintosh „Pantvang“.
Õhkkond esimesel vahemaandumis-
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teta London–
Syd ne y len nu l
särtsub elektrist.
Kuuldavasti on
äriklassi reisijate
hulgas kuulsusi ja
kogu maailm jälgib seda märgilist
reisi. Lennusaatja
Mina püüab keskenduda reisijatele, mitte raske iseloomuga viieaastasele tütrele, kes koju maha jäi – ega
ka oma abielu raputavatele probleemidele. Ent peagi pärast õhkutõusu saab
Mina kirjakese, mis toob talle judinad
ihule. Keegi tahab teha nii, et lennuk
ei jõuaks sihtkohta.
Lisa Unger
„Pihtimused
19.45 rongis“.
Psühholoogiline
põnevik, milles
juhukohtumisest
hakkab hargnema ettenägematu
valede ja pettuste
võrk. Selena on
rongis teel töölt
koju, kui temaga alustab vestlust võõras naine. Ta tutvustab end Marthana ja tunnistab, et tal on ülemusega
armuafäär. Selena omakorda pihib,
et tema abikaasa magab arvatavasti
lapsehoidjaga. „Kas sa ei soovi mõnikord, et su probleemid lihtsalt ise laheneksid?“ tunneb Martha huvi. Kui
naised rongist väljuvad ja kumbki
oma teed läheb, arvab Selena, et nad ei
kohtu enam kunagi. Kuid paari päeva
pärast on lapsehoidja kadunud.
Elulugu – Kristina
Sabaliauskaite
„Peetri keisrinna“.
Vaevalt viieaastaselt or v uks
jää nud Ma r t a
Skowrońska koges noorpõlves nii
teenija, pesunaise, sõjavangi kui
ka seksiorja saatust. Olnud leedu
soost favoriidi Aleksandr Menšikovi
salaarmastatu, sai temast hiljem tolle
parima sõbra Peeter I armuke ja naine. Kahe leedulase ja Vene tsaari vahel
pulseerib pingest laetud armastuse
ja sõpruse kolmnurk, mida valitseb
pideva kahtluse õhustik: kes kellega
manipuleerib, kes on ohver, kes võrgutaja, kes kupeldaja? Millise saatuse
määrab võim? On see muinasjutt või
tragöödia?
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Kiisupere ütleb tere!
Tekst ja foto:
Lähte lasteaed Kiisupere
Kiisupere on taas uue lasteaia-aasta
alguses. Kaks viimast aastat on meie
toimetamisi seganud ringi liikuv
tundmatu ja segadusttekitav viirus.
Sellele vaatamata loodame parimat
ja alustasime uut aastat ühise ett evõtmisega lasteaia õuealal.
Lapsi ja vanemaid tervitasid lasteaia väravas Kurr ja Näu, kes jagasid lastele Kiisupere kleepsud. Ühise
õuetralli käigus ütlesime nii vanadele
kui ka uutele sõpradele tere ja kordasime üle, kuidas on õige käituda, et
meil kõigil oleks siin hea olla. Õppeaasta teemaks on meil „Loodusega käsikäes“. Loodame, et lapsed hoolides
endast, kaaslastest ja ümbritsevast
liiguvad kiisusammul loodusarmastuse, loovuse, tarkuse ning ettevõtlikkuse poole.

1. september Lähte lasteaias Kiisupere – Kurr ja Näu ootavad lasteaeda saabuvaid lapsi

Küsisime Pätu rühma laste käest, et miks meile lasteaeda vaja on, ja saime
lastelt arvamused.
Sellepärast, et siin saab õppida tähti ja meisterdada igasuguseid asju, et suurena ka oskaks neid teha.“
„Kui vanemad lähevad näiteks mingile üritusele ja vanaema
ja vanaisa on kodunt ära ja vanavanaisa on haige ja kodus
ei saa lapsi vaadata, siis läheb selle jaoks vaja lasteaeda.“
„Lasteaeda on selleks vaja, et muidu ei saa õppida midagi ja
tarkust siis ei ole.“
„Et õpiks targaks ja saaksid kooli.“
Oleme terved ja tegusad sellel alanud põneval teekonnal!
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Kõik on uus, septembrikuus
Katrin Sisask
Sel aastal alustas Tartu valla viies
koolis kooliteed kokku 1328 usinat õpilast. Neist esimesse klassi
läks tänavu 141 pisikest koolĳütsi.
Nii õpilaste üldarv kui ka esimesse
klassi minejate arv on viimastel aastatel järjest kasvanud.
Valla ainsas gümnaasiumis Lähte
Ühisgümnaasiumis õpib sel aastal 535
õpilast ning esimesi klasse on kaks,
kuhu läks 41 õpilast.
Tartu linnale lähimas Kõrveküla
Põhikoolis alustas tänavu kooliteed
535 õpilast, laste arv koolis on sel aastal suurem 49 õpilase võrra. Esimesse
klassi võeti vastu kolm paralleeli, kokku 69 õpilast.
Tabivere Põhikoolis alustas õpinguid 152 õpilast, mis tähendab, et laste
arv koolis on mõne õpilase võrra kasvanud. Esimesse klassi läks 18 õpilast.
J. V. Veski nimelise Maarja-Magdaleena Põhikooli õpilaste koguarv on
viimaste aastate lõikes olnud enamvähem sama – sel aastal õpib koolis 68
õpilast kellest esimesse klassi astus 9.
Valla väikseimas koolis, Laeva Põ-

hikoolis on õpilaste arv viimastel aastal vähenenud, sel aastal õpib seal 38
õpilast, kellest esimeses klassis 4 last.
Kui viimastel aastatel on Tartu vallas kombeks olnud septembri algust
mõne uue või renoveeritud lasteaia
või kooliga alustada – 2019 valmis Raadi Lasteaed Ripsik ja eelmisel aastal
sai uue kuue Tabivere Põhikool – siis
tänavune õppeaasta toob mitmeid
muudatusi lasteaedade ja koolide direktorite osas.
Uue direktoriga alustab õppeaastat
Raadi Lasteaed Ripsik, mida sellest
aastast juhib Ülle Luik. Ka Tabivere
lasteaial on uus direktor – Kerli Murd.
Uued direktorid on ametis kahes valla koolis, J. V. Veski nimelist MaarjaMagdaleena kooli juhib sellest õppeaastast Kristiina Raja ning Laeva Põhikooli Tiina Luige.
Kuukiri soovib omalt poolt kõigile
uutele lasteaia- ja koolijuhtidele palju
kordaminekuid, rõõmsat meelt ja edu
uues ametis! Laseme teil sisse elada
ja kindlasti tutvustama järgnevates
Kuukirjades kõiki.
Teistmoodi 1. september oli kind-

lasti ka Kõrveküla Põhikoolis, mille
uus hoone avati küll selle aasta alguses, kuid tänavu sai sealne koolipere
esimest korda oma uues kodus ka õppeaastat alustada. Rõõmu valmistab
kindlasti ka septembris pidulikult
avatud Kõrveküla kooli spordihoone.
Huviga jääme ootama augustis
lõppenud Lähte Ühisgümnaasiumi
õppehoone juurdeehituse arhitektuurikonkursi tulemusi, mis avalikustatakse septembri lõpus.
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TARTU VALLA KOOLIDE
2021./2022. ÕPPEAASTA
ESIMESED KLASSID
LÄHTE ÜHISGÜMNAASIUM, 1. a klass

Foto: FNA OÜ

1. a klassi nimekiri
Klassijuhataja
Kersti Aste
Ralf Mikko Allas, Seliin Arumäe,
Sander Järve, Mia Karmen Kase,
Rianna Keldt, Kenneth Kikas,
Elisabeth Kroon, Oskar Kruus,
Kristofer Kuusik, Rannar Kuusk,
Aare-Indrek Meriste,
Rasmus Murre, Kaupo Olbrei,
Rico Pedak, Sigmar Pent,
Cärol Posti, Samuel Soo,
Säde-Ly Soome, Eliise Tauts,
Märten Uudeberg,
Evert Willem Vanamb,
Loreen Vassil, Karola Veetamm.

LÄHTE ÜHISGÜMNAASIUM, 1. b klass

Foto: FNA OÜ

1. b klassi nimekiri
Klassijuhataja
Diana Nõlvak
Bruno-Oliver Filippov,
Ranel Heinlo, Ayden Hirmo,
Sofia Kaasik, Kreete-Katriin Kase,
Katarina Kirsiaed, Saskia Koser,
Karl Ertti Laagriküll,
Eliise Langerpaur,
Grete Marleen Masur,
Andreas Mikk, Revon Muru,
Elise-Christelle Oja, Eisi Sabre,
Rocco Sild, Karl Markus Tamm,
Oskar Toivonen, Romero Veiman.
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KÕRVEKÜLA PÕHIKOOL, 1. a klass
Foto: Pildikompanii

1. a klassi nimekiri
Klassijuhataja
Signe Rööpson
Maanus Burget, Travis Hõlpus,
Sofia Kalda, Mihkel Kiho,
Lisanne Kolberg, Brendon Kruuse,
Hart Lehtla, Mia-Merily Mark,
Samuel Mikker, Maaja Mohamed,
Tomi Männo, Nicole Poljakova,
Kaileen Pärna, Arabella Põder,
Markus Rajando, Marleen Rajando,
Meleri Raudsepp, Agnes Reiman,
Mia Reisalu, Kadri-Liis Suvi,
Mia Maria Teppo, Helena Timma,
Sandra Tuvi, Kaisa Värton.

KÕRVEKÜLA PÕHIKOOL, 1. b klass
Foto: Pildikompanii

1. b klassi nimekiri
Klassijuhataja
Anna Roots
Rando Allese, Kenert Anderson,
Rasmus Annuk, Raiko Hain,
Julian Hendrik Jagiela,
Mario Kartsep, Keiti Kimmel,
Robin Koka, Charlene Kokk,
Nathaniel Konks, Aleks Kossov,
Hugo Laev, Looremia Lätte,
Mia Liis Meos, Stella Mõts,
Aaron Nurk, Johan Ojaniit,
Karl Paats, Benjamin Pari,
Martin Pille, Iris Plumer, Lola Sälg,
Mia Tõnisson, Liisa Madleen Vider.

KÕRVEKÜLA PÕHIKOOL, 1. c klass
Foto: Pildikompanii

1. c klassi nimekiri
Klassijuhataja
Eve Aru
Emily Guljajev, Genert Hain,
Anton Jämsa, Rasmus Keerd,
Enri Keerd, Lisete Kütt,
Arseni Larin, Marii Laur,
Rasmus Oja, Oliver Ordning,
Birgit Paat, Sören Prükk,
Kirke Päiviste, Steven Sepp,
Cristelle Tallmeister, Maite Tallo,
Tristan Vahur Uusimaa,
Kris-Andrek Verev, Sebastian Volt,
Krisanne Välk, Romet Marten Õun.
.

KOOL

24

TABIVERE PÕHIKOOL, 1. klass

Foto: Katrin Sisask

1. klassi nimekiri
Klassijuhataja
Airi Kahar
Kristen Kaur Aardevälja,
Emma Marta All, Liselle Hanimägi,
Peter Hodulov, Marleen Järvela,
Risto Kask,
Karl Khristopher Koppelmann,
Villem Kägo, Liise Laanemets,
Mona Möldri, Eliise Pungar,
Laura Liisa Raudkats, Terek Reitel,
Sander Šrof, Rome Tamme,
Sten Toome, Emily Tulev,
Leena Venig.

J. V. VESKI NIMELINE MAARJA-MAGDALEENA PÕHIKOOL, 1. klass
Foto: Aldo Luud

1. klassi nimekiri
Klassijuhataja
Kristi Jaanus
Katarina Haossar,
Sebastian Laurend,
Ekke Mansberg,
Mario Männi,
Kaisalii Paljak,
Ronan Prodanets,
Risanna Siimenson,
Oddvar Skjerdal,
Sebastian Vahermets.

LAEVA PÕHIKOOL, 1. klass

Foto: Triinu Täpsi

1. klassi nimekiri
Klassijuhataja
Merilin Lepik-Rätsep
Andres Saal,
Kette Huum,
Martin Vomm,
Rayan Vanakõrts.

KOOL

25

Aasta Tabivere Põhikooli renoveerimisest
Katrin Sisask
Eelmise õppeaasta alguses sai valmis Tabivere Põhikooli renoveerimine. Koolile uue ilme andmise
nimel tehti tööd 5 aastat. Koolis said
omale uue pesa ka Tabivere Huvikool ja Tabivere Raamatukogu. Igal
aastal on Kuukiri käinud külas ühes
valla koolis, osalenud nende esimese
klassi aktusel ja kohtunud ühe kooli õpetajaga, et väärtustada õpetaja
ameti tähtsust. Tänavu külastasin
Tabivere Põhikooli, vestlesin sealse
loodusainete õpetaja Maarika Vällikuga ja uurisin õpilasesinduse noortelt muljeid renoveeritud kooli osas.
Maarika, kuidas sai teist õpetaja?
Kui õppisin algklassides, olin kindel, et minust saab kodulähedase kooli
õpetaja. Hiljem aga tundus mulle, et
õpetaja ameti valivad ülikoolis need,
kes mujale sisse ei saa. Nii läksin ma
Tartu Ülikooli õppima geenitehnoloogiat. Õpetaja sai minust siis, kui mõned aastad hiljem osalesin programmis „Noored kooli“. Õpetaja ametit
alustasin Rakke Gümnaasiumis. Olin
seal 2 aastat, Tabiverest tööle liikusin rongiga. Tänaseks olen Tabivere
Põhikoolis olnud 8 aastat loodusainete õpetaja ja olen selle valikuga väga
rahul.
Ma õpetan kolmandale kooliastmele loodusaineid: loodusõpetus,
bioloogia, geograaﬁa, keemia ja füüsika. Lisaks õpetan pärandilugu, mille
raames õpilased tutvuvad kodukoha
kultuuri- ja looduspärandiga. Infotehnoloogia tunnis lõimime omavahel
ajaloo, eesti keele ja loodusained. Selle
aine tunnid tekivad viie õpetaja koostööl.
Miks on õpetaja töö tähtis?
Õpetaja töö on minu jaoks tähenduslik, sest nii sünnib ühiskonnale
kasu. Õpetajana harin ja kujundan
omaenda lapsi, nende sõpru ja kogukonda laiemalt. Läbi selle mõjutan
omal moel kohalikku elu ja maailm
muutub selle võrra paremaks.
Mida oled õpetaja tööst ise õppinud?
Kuna ma ise olin koolis viieline
õpilane, siis oli alguses raske mõista,
miks osa õpilasi ei taha õppida. Seetõttu olin nendega väga nõudlik. Aastatega olen aru saanud, et iga õpilane
on erinev. Alati ei saa õpilaselt oodata
täiskasvanulikku käitumist. Õpilased
on omamoodi õpetanud ka mind. Õpetaja töö juures on oluline kannatlik
meel, peavad olema n.ö raudsed när-

Maarika Vällik, Tabivere Põhikooli
kolmanda astme õpilaste loodusainete
õpetaja

Tabivere Põhikooli direktor Piret Siivelt
andmas aabitsat 1. klassi õpilasele

vid ja valmisolek seletada kasvõi viis
korda, et kõik puust ja punaseks teha.
Kuidas innustad õpilasi?
Kaasan õpilasi võimalikult palju
koolivälistele üritustele ja võistlustele. Osaleme Tartus orienteerumispäevadel – mind ennast huvitab see
ja olen õpilasi endaga kaasa kutsunud. Vahel on õhinaga nõus kaasa
lööma õpilased, kellest sa seda kõige
vähem ootad. Eelmisel õppeaastal
võtsime toona 7. ja 8. klassi õpilastega
osa üle-eestilisest ODYSSEY väitluskonkursist ja võitsime selle. Usun, et on
oluline õpilasi kaasata koolivälistele
üritustele ja konkurssidele. Klassiruumist väljaspool veedetud aeg tekitab õpetaja ja õpilase vahele teistsuguse sideme.
Kuidas saite hakkama kooli renoveerimise ajal?
Kooli renoveerimise ajal toimusid
minu ainetunnid Tabivere Rahvamajas ja endistes Tabivere vallavalitsuse ruumides. Tuli laveerida kahe
maja vahel ja ainetundidesse suhtuda
loominguliselt. Kuna me teadsime,
et see kõik saab peagi läbi, siis selle
nimel elasime selle aja üle nii hästi kui
võimalik. Plussiks oli, et valla teeninduspunktis asus sel ajal ka Tabivere
raamatukogu ja sain seda oma tundide läbi viimisel kasutada.
Mis tunne oli renoveeritud koolis
tööd alustada?
Sisseelamine uude kooli on võtnud
aega aasta ja see jätkub nüüdki. Alguses olid kõik asjad kadunud. Ei mäletanud enam täpselt näiteks seda, kuhu
oli jäänud mikroskoop ja kui selle üles
leidsid, siis uues klassis tuli otsustada, millises kapis seda nüüd hoidma
hakata jne. Tuli õppida kasutama
nutitahvleid – selles abistasid õpetajad üksteist. Avastamisrõõmu jätkub
tänagi. Näiteks on kooli katusel päikesepaneelid, neid saaks õppevahendina kasutada füüsika elektriõpetuse

1. september Tabivere Põhikoolis

teema juures.
Mis on kõige suurem muutus?
Vana koolimaja oli pime ja hämar,
nüüd on meil valgust täis helged ruumid. Kõik on ilus, puhas ja kaasaegne.
Ma ei usu, et koolimaja välimus mõjutaks otseselt hariduse kvaliteeti, aga
võin öelda, et kui ennem oli meil hea
sisu, siis nüüd on sellele lisandunud
ka hea kest.
Soovitage üks raamat mida kõik
võiksid lugeda?
Õpetajad, vanemad ja lapsed võiksid lugeda Daniel J. Siegeli ja Tina
Payne Brysoni raamatut „Lapse ajukeskne kasvatus.“ See raamat aitab
mõista nii enda kui ka teiste emotsioone.
Mida soovitad õpilastele ja vanematele alanud kooliaastaks?
Õpilastel soovitan olla alati uudishimulik. Mõtle ained enda jaoks huvitavaks ja julge teema mõistmiseks
küsida küsimusi.
Vanematel soovitan lapsi usaldada,
et laps saaks iseseisvuda. Ära tee lapse eest asju ära, kui ta palub abi, tee
temaga koos, aga neid asju, mida ta ise
oskab, las ta teeb ise.
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MIDA ARVAVAD RENOVEERITUD
KOOLIMAJAST ÕPILASED?
Karin Joonson, 9. klass:
Kui koolimaja renoveeriti, olin ise
ka üllatunud, kui kiiresti ma uue koolikorraldusega ära harjusin. Natuke
halb oli kehalise kasvatuse tunniga –
kiiresti tuli teise majja jõuda ja riided
vahetada.
Mäletan, et väga lahe tunne oli
täiesti uude koolimajja astuda. Minu
arvates on meie koolimaja väga eriline, sest ma pole kunagi näinud kooli, kus on nii kõrged laed ja sellised
võlvid. Alguses oli harjumatu see, et
klassid olid eelmise koolimajaga võrreldes väiksemad, aga sel aastal pole
see mind enam häirinud. Minu lemmikkoht koolimajas on galerii.
Karl-Sander Järvela, 9. klass:
Kui kooli hakati renoveerima ja me
alustasime asenduspindadel, siis oli
paar päeva harjumatu koolis käia, aga
kui selgeks sai, mis tunnid kus kohas
toimuvad, siis oli lihtne ja ma elasin
uue koolimaja nimel selle aja üle. Meie
klass õppis põhiliselt Tabivere lasteaias, üks tund oli ka Tabivere Rahvamajas.
Kui koolimaja valmis sai, valdas
mind väga hea tunne. Kõige suurem
muutus oli see, et uus koolimaja oli
vanast väiksem ja ei teadnud, millises
klassis tunnid toimuvad, aga sellega
harjusin ära. Minu lemmikkoht uues
koolimajas on söökla ja aula juures
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Koos koolimajaga sai Tabivere Põhikool lastele vaba aja
veetmiseks ja õuevahetundide tarbeks kaasaegse õueala

olevad pingid, kus saab puhata, telefoni laadida ja õppida.
Minu arvates on uus koolimaja
muutnud õpilaste õppimist paremaks, sest koolis on rohkem võimalusi ja õpetajad saavad neid laste õpetamisel kasutada.
Rosabel Vassil, 8. klass:
Tulin õppima Tabivere Põhikooli eelmisel aastal, kui renoveeritud
koolimaja avati. Siia kooli tulin elukohavahetuse pärast, kuid suurt rolli
mängis ka uus koolimaja. Olin varem
koolimaja väljast vaatamas käinud,
seega mingid ootused mul juba olid
ja kindlasti ei pidanud ma pettuma.
Kool on heledates toonides, kõrge ning
valgusküllas. Mina arvan, et ilus koolimaja annab igale õpilasele rohkem

motivatsiooni koolis käia. Esimesel
päeval, kui kooli tulin, küsisid minust
aasta vanema klassi õpilased, kas ma
olen kellegi ema. Selle üle sai pärast
kõvasti naerda!
Senini on harjumatud õuevahetunnid. Iga päev peab keegi meelde tuletama, et tuleb õue minna. Tegelikult
mulle õuevahetunnid väga meeldivad,
saab natuke koolimajast väljas viibida ja aju puhata. Eelmise aasta lõpus,
kui maskid olid kohustuslikud, oli hea
õuevahetundides maski eest võtta ja
värsket õhku nautida.
Minu lemmikkoht uues koolimajas
on suure avatud wc ja garderoobi juures, sest seal saab teiste koolikaaslaste ja õpetajatega rääkida. Seal on ka
suured peeglid, kus on hea vahetunnis
ennast kohendada.

Uus algus Laeva koolis
Tekst ja foto: Tiina Luige,
Laeva Põhikooli direktor
Uus kooliaasta tõi Laeva Põhikooli
õpetajateperre koguni seitse uut
õpetajat. Palusin õpetajatel natuke avada, miks nad just väikesesse
maakooli tööle tulid ning missugused õpetajad nad on.
Sissejuhatuseks arvab loo kokkupanija, et väike kool ja suur kool ei ole
hariduse saamise ja andmise mõistes nii erinevad. Lihtsalt on asju, mis
erinevad. Laeva koolil on väga palju
positiivseid külgi, alustades kaasaegsest õpikeskkonnast. Väikene ja loodetavasti sõbralik ning kokkuhoidev
koolipere ning sellest tulenev võimalus kõigile individuaalselt läheneda.
Kindlasti on õpilastel sellest põhihariduse vundamendi ladumisel kasu, et
õpetaja jõuab igal tunnil iga õpilaseni.

Matemaatikaõpetaja
Annika Teska:
Kohaliku elaniku, lapsevanema ja õpetajana soovin
panustada kohaliku kooli säilimisse ja arengusse.
Mulle meeldib läheneda
õpilastele individuaalselt,
märgata iga õpilase tugevusi ja teemasid, millega tuleb
rohkem tegeleda. Lähtun
Esireas vaskult Triinu Täpsi ja Jaanus Pruus,
õpetamisel põhimõttest, et
tagareas Annika Teska, Tiina Luige ja Kertu Aland
kõik lapsed on võimelised
õppima ja saavutama edu, kui selleks õppida koos õpilastega. Väike kool on
on valitud sobivad meetodid ja ülesan- ideaalne koht, et esimesi samme karded.
jääriteel teha ja ühendada tööd koolis
minu õppimisega ülikoolis. Ma olen
Vene keele õpetaja Darja Filatova: aktiivne tudeng, kes tahab kohe üliLaeva kool on hea võimalus minu koolis saadavaid teadmisi praktikas
jaoks töökogemust saada, areneda ja kasutada, sest minu õpetamise mee-

KOOL

27
todid on samasugused kui ülikoolis –
palju keelepraktikat ja loovtööd. Saan
väita, et see töötab. Ühes telesaates
kedagi küsis võõramaalase käest, kuidas ta õppis eesti keele kätte, ja vastus
oli geniaalne: „Mina räägin, aga kui
teised ei saa minust aru, see on nende
probleem“. Niimoodi ma tahan öelda,
et vene keele tundides tuleb palju kartamata rääkida ja uusi sõnu õppida.
Ootan õpilastelt produktiivset tööd ja
vastu luban head keeleoskust. Leiame
ühise keele!

väiksesse ja toredasse kooli kombinatsioonina juhusest ja teadlikust soovist
ning olen põnevil alanud kooliaasta
suhtes.
Õpetajana on minu eesmärk olla
õiglane, silmaringi avav ning positiivne jõud laste arenguteel. Leian, et
eelkõige on vajalik vastastikune austus, soov areneda ja enesele teadvustamine, et me kõik õpime enda jaoks.
Nii loome rohkem võimalusi ja omame
kindlamat kontrolli enda tuleviku ja
valikute üle.

Inglise keele õpetaja Jaanus Pruus:
Laeva kooli tulin sellel aastal uue
õpetajana, sest see sobib praegu minu
elu mosaiiki päris hästi. Tulin siia

Ajalooõpetaja Kertu Aland:
Olen püsimatu õppija ja õpetaja –
minu tunnid on vaheldusrikkad, olen
õpilaste suhtes mõistev ja hooliv. Mul-

le meeldivad väikesed koolid, olen ise
väikeses koolis õppinud ja töötanud
ega kujutaks end ette suures koolis,
kus kogu kooliperet ei tunnegi.
Huvĳuht Triinu Täpsi:
Olen avatud, positiivne, iseseisev.
Mulle meeldib suhelda ja organiseerida. Minu eriline kirg on dekoreerimine, seadmine ja kujundamine!
Mulle meeldib väikese maakooli
peretunne, kindlasti oli minu jaoks
tähtis, et olen paljude Laeva noortega
tuttav.
Ilusat ja tegusat kooliaastat meile
kõigile!

Samovar ja Peko ehk noorte matk
mööda järvekallast
Tekst ja foto: Kristi Jaanus,
J. V. Veski nimelise Maarja-Magdaleena Põhikooli õpetaja
„Nii palju rattaid, kõik ühesugused
kollased. Kuhu nad nii sõidavad?“
uurib õue ääristavale aiale nõjatuv
vanem härra vene keeles, kui 25
jalgratast erinevas tempos mööda
sõidavad.
„Kolkjasse,“sõnab seespool aeda seisev vuntsidega teadjam härra samuti
vene keeles. „Rendivad Nina Kordonist rattad ja sõidavad Kolkjasse.“
Seda noored vanuses 6–17 MTÜ
Maarja-Magdaleena Hariduselu Haridus- ja Teadusministeeriumi toetatud
õpihuvilaagris 15.–17.augustil ka tegid. Bussiga sõideti Nina Kordonisse,
seal jagati kätte rattad ja kiivrid ning
tehti väike koolitus liiklusohutusest.
Vahemaa kahe punkti vahel oli 7 km,
aga vähem rattaga sõitnule tundus
osaliselt kruusateel läbitud maa ikka
oluliselt pikem.
Enne Kolkjat peetud püstijalapiknikul pistsid ratturid nahka kohviku
Anna Edasi kaasa küpsetatud maitsvad pirukad.
Kolkjasse jõudes olid mõlemad teeääred palistatud sibulavanikutega,
müüdi mett ja küüslauku.
Esimene peatus oli Kolkja Peipsimaa Külastuskeskuses. Rattad pargiti
külastuskeskuse roosa maja avarasse
hoovi, kus ei puudunud ei tõstukiga
mängumaja, tomatitest õhetav kasvuhoone, lapsesõbralikud õuekanad ja
turistidest tulvil välikohvik.
Giidi juhatusel tutvuti vanausuliste

käsitöötarvikute ja käsitööga üldse,
vanausuliste kommete ja elamuga,
vaadati üle rääbis Rääbu aias töötav
peenrakell.
Külaskäigu lõpetuseks pisteti külalistele kooresuhkur põske ja pakuti karamellimaitselist sigurikohvi.
Maitses väga hea!
Järgmiseks sõitsid 25 noort ratastega lähedal sinetava Peipsi äärde ja
proovisid sõrmega vett. Ujumiseks
seekord ei läinud. Selle asemel sõideti edasi ja vaadati vanausuliste majamuuseumit ning roniti vaatetorni, et
näha üle Peipsi Venemaad. Ei näinud.
Nüüd oli aeg sealmaal, et viidi rattad Peipsimaa Külastuskeskuse hoovi
ja mindi Kolkja Kala-Sibula restorani
keha kinnitama. Nii kala kui ka sibul
jäid proovimata, aga kõhu sai täis ning
samovarist kallati marjakoogi kõrvale ehtsat vene teed, ikka nii, et paned
kooresuhkru põske ja lonksad teed
peale.
Edasi sõideti bussiga otse Anni-Matsi kämpingusse. Laagrilised
majutasid end kolmnurksetesse maja-

kestesse ning pärast rammusat õhtusööki mängiti, tehti läbi Setumaa-teemaline viktoriin, tutvuti pererahva
tumedakarvalise sõbraliku koeraga,
kes ristiti üksmeelselt Mustikaks, ja
kõige rohkem külma vett trotsivamad
suplushuvilised käisid lähedalasuvas
järves ujumas. Õhtu kulges esimesele
laagriööle kohaselt. Vaikne jutusumin
kostis majakestest veel varahommikulgi, kui udusel laagriplatsil võttis
varast hommikueinet üksildane toonekurg.
Järgmine päev oli päikseline ning
bussireis viis laagrilised mööda käänulisi teid Värska talurahvamuuseumisse, kus tutvustati setude elu-olu,
Pekot, erinevaid taluhooneid, aiasaadusi ning näha sai ka erinevaid koduloomi alates hanedest-kanadest ja
lõpetades hobustega.
Põnev orienteerumismäng käis
vaheldumisi põneva pakutrükiga. Iga
laagriline sai teha pakutrükis endale
meelepärase kotikese ja proovile panna oma teadmised talumuuseumis
olevate tööriistade tundmise kohta.
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Seto Tsäimajas pakuti laagrilistele
seto rahvustoite käsitööna valminud
savinõudest. Tsäimaja hoovis oli leiva
luusse laskmiseks lattaiaga piiratud
mõnus kiigeala.
Lattaial sai karjapoiste kombel jalgu kõigutada ning uljamad proovisid
aialattidel tasakaalukõndi.
Mõnusa puhkepausi järel sõideti
bussiga Tehvandi suusahüppemäge
vaatama ja bussisõidust väsinud jalgu
sirutama. Õhtul käidi ujumas, prooviti kätt kaladeteemalises viktoriinis ning õpetati üksteisele erinevaid
seltskonnamänge.
Hommikul pakiti kotid kokku ning
võeti bussiga ette viimane sihtpunkt
Järvemuuseum Võrtsjärve ääres.
Giid tutvustas Järvemuuseumi ja
rääkis Võrtsjärvest. Seejärel tutvuti kaladega rühmatöid tehes. Pärast
sai asjaosalisi näha ka hiiglaslikes ja
põnevates akvaariumites. Lõunasöögi järel võeti ette GPS-mäng, kus tuli
lahendada ristsõna. Kuna ilm kiskus
vihmaseks, siis päris lõpuni lahendamisega ei jõutud. Sellest hoolimata oli
tuju hea ning viimane bussisõit lõppes
Maarja-Magdaleenas.
„Millal järgmine laager on?“ uurisid
laagrilised veel enne, kui nad oma kotid bussi pagasiruumist kätte said.

Sten Roosi 29. muinasjutuvõistlusel said
Maarja-Magdaleena Põhikooli poisid
Eesti Lastekirjanduse Keskuse auhinna
Tekst ja foto: Kristi Jaanus,
J. V. Veski nimelise Maarja-Magdaleena Põhikooli õpetaja
Eesti Lastekirjanduse
Keskuses anti 5. juunil 2021 üle Sten Roosi
muinasjutuvõistluse
auhinnad. Pika traditsiooniga võistlus
toimus juba 29. korda
ning sellest võtsid osa
11–15-aastased lapsed
üle kogu Eesti. Kokku
panid õpilased 43 koolist võistluse tarbeks
kirja 182 muinasjuttu.
J.V.Veski nimelise
M a a r j a-M a gd a le e n a
Põhikooli 5. klassi õpilased Ron-Romer Kangur ja Uko Mansberg
said ühiselt kirjutatud
muinasjutu „Puunukk
Otto seiklused“ eest
Eesti Lastekirjanduse
Keskuse auhinna.

Fotol vasakult Uko Mansberg ja Ron-Romer Kangur
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TARTU VALLA SPORDIKOOLI TREENINGUD
2021./2022. ÕPPEAASTAL
Treener

Treeningkoht

Esmaspäev

Teisipäev

Kolmapäev

Neljapäev

Reede

KERGEJÕUSTIK
13.15–14.15 (1–6kl)

Lähte Spordihall/
staadion
Kersti Viru

Ille Kukk

Toomas Klaup

TÜ kergejõustikuhall
Tartu Tamme
staadion

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

14.15–15.45 (7–12kl)

14.15–15.45 (7–12kl) 14.15–15.45 (7–12kl)

Ajad selguvad

Ajad selguvad

Ajad selguvad

Ajad selguvad

Ajad selguvad

Ajad selguvad

Ajad selguvad

Ajad selguvad

Ajad selguvad

Ajad selguvad

Kõrveküla SH/
staadion

12.00–13.00 (1–6kl) 12.00–13.00 (1–6kl)

12.00–13.00 (1–6kl) 14.00–15.00 (7–12kl)

14.00–15.00 (7–12kl)

14.00–15.00 (7–12kl)

Kõrveküla SH/
staadion

12.00–13.00 (1–6kl) 12.00–13.00 (1–6kl)
12.00–13.00 (1–6kl)
15.00–16.00 (7–12kl)
15.00–16.00 (7–12kl)
14.00–15.00 (7–12kl) 15.00–16.00 (7–12kl)
14.00–15.00 (7–12kl)

Tabivere PK
Rauno Laumets spordihall/staadion

15.00–16.00 vanem

15.00–16.00 (7–12kl) 15.00–16.00 (7–12kl)

15.00–16.15 (3–9kl)

15.00–16.00 vanem

15.00–16.15 (3–9kl)

VÕRK PALL
14.30–15.30 (7kl)
Gunnar Kallari

Lähte Spordihall

14.30–15.30 (9kl)
15.30–17.00 (10–12kl)

14.30–15.30 (5–6kl)
15.20–16.20 (9kl)
15.30–17.00 (10–12kl)

14.30–15.30 (5–6kl) 14.30–15.30 (5–6kl)
14.30–15.30 (7kl)

14.30–15.30 (7kl)

14.20–15.20 (7kl)

15.30–17.00 (10–12kl) 15.30–17.00 (10–12kl) 14.20–15.20 (9kl)
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Treener

Treeningkoht

Esmaspäev

Kersti Vaher

Lähte Spordihall
Tabivere PK
spordihall

14.30–15.30

Margus Pärsik

Kõrveküla
spordihoone

Teisipäev

Kolmapäev

Neljapäev

Reede

VÕRK PALL
14.30–15.30
14.30 –15.30

14.30–15.45

12.30–14.00 (1–6kl) 12.30–14.00 (1–6kl)

12.30–14.00 (1–6kl)

14.00–15.30 (7–9kl) 14.00–15.30 (7–9kl)

14.00–15.30 (7–9kl)

KORVPALL

Iivi Kaljuvee

Lähte Spordihall/
staadion

Ott Toomsalu

Kõrveküla
spordihoone

13.20–14.20 (3kl)

12.20–13.20 (2kl)

12.20–13.20 (2kl)

12.20–13.20 (2kl)

13.20–14.20 (3kl)

13.20–14.20 (3kl)

12.20–13.20 (2kl)

14.20–15.30 (4–5kl) 14.20–15.30 (4–5kl) 14.20–15.30 (4–5kl) 14.20–15.30 (4–5kl)
13.20–14.20 (3kl)
15.30–17.00 (7–12kl) 15.30–17.00 (7–12kl) 15.30–17.00 (7–12kl) 15.30–17.00 (7–12kl)
Algavad oktoobrist

Algavad oktoobrist

Algavad oktoobrist

Algavad oktoobrist

Algavad oktoobrist

JUDO
Ats Kukk

Lähte maadlusmaja
Kõrveküla
spordihoone

Toomas Proovel

Lähte suusa- ja
maadlusmaja

18.00–19.30

17.45–19.15

16.30–17.30

18.00–19.30
16.30–17.30

16.30–17.30

K REEK A-JA ROOMA MA ADLUS
15.00–17.30

15.00–17.30

15.00–17.30

M U R D M A A S U U S ATA M I N E
Ago Vahtra

Lähte suusa- ja
maadlusmaja

15.30–17.00 (6–12kl)

14.15–15.30 (1–5kl) 14.15–15.30 (1–6kl)

14.15–16.00 (1–6kl)

15.30–17.30 (6–12kl) 15.30–17.30 (6–12kl)

15.30–17.30 (6–12kl)

VIBULASKMINE

Kadi Koort

Raadi harjutusväljak

14.30–16.30

14.30–16.30

14.30–16.30

14.30–16.30

16.30–17.30

16.30–17.30

16.30–17.30

16.30–17.30

17.30–19.00

17.30–19.00

17.30–19.00

17.30–19.00

Tartu vald võitis 46. Eesti omavalitsuste
suvemängudel koondarvestuses teise koha
Tekst ja foto: Toomas Rosenberg
10.–11. juulil viidi läbi Valgamaal
Käärikul 46. Eesti omavalitsuste
suvemängud, kus osales kokku üle
2000 võistleja 56 omavalitsusest.
Kavas oli 15 spordiala, millest Tartu
vald osales 11 spordialal. Võistkondlikku arvestusse läksid kergejõustiku ja 7 parema spordiala punktid.
Spordialadest olid meil edukamad
kergejõustik ja petank, kus võideti teine koht. Kergejõustikus võideti kokku
19 individuaalset medalit (8 kuld-, 7
hõbe- ja 4 pronksmedalit), sealhulgas
esikoht meeste ja kolmas koht naiste
4 x 100 meetri teatejooksus. Meie valla olümpialootustest olid osalemas
Kaur Kivistik, kes võitis meeste 1500
meetri jooksu, ja Kristjan Rosenberg,
kes meeste 4x100 meetri teatejooksu viimase vahetuse jooksjana aitas võistkonna tuua võidule ja võitis
pronksmedali kettaheites. Kolm individuaalset esikohta võitis kergejõustikus Andrus Mutli MVII vanuseklassi
100 ja 400 meetri jooksus ning kaugushüppes. Noortest oli kergejõusti-

kus edukas Uku Renek Kronbergs, kes
võitis PU18 vanuseklassi 400 meetri
jooksus ajaga 49,87. Kuldmedali võitsid veel Raido Mägi MVII vanuseklassi
kettaheites ning Anna-Liisa Saks naiste 100 meetri jooksus. Petankitiimis
mängisid Peeter Zirk, Marta Ruus ja
Enn Mainla.
Võistkondlik kolmas koht ja kolm
individuaalset medalit (2 kuld- ja 1
hõbemedal) võideti jalgrattakrossis.
Kuldmedalid võitsid noored jalgratturid Martti Lenzius M16 vanuseklassis ja Elis-Maarja Aardevälja N16 vanuseklassis. Hõbemedali võitis Kalle
Kriit meeste vanuseklassis.
Võistkondlikud viiendad kohad
võideti orienteerumises, naiste 3 x 3
korvpallis, meeste võrkpallis ja mälumängus. Orienteerumises võideti neli
individuaalset medalit (1 kuld- ja 3 hõbemedalit). Individuaalse kuldmedali
võitis Andreas Kraas M35 vanusklassi
lühiraja orienteerumises ning MN45
teateorienteerumises võideti hõbemedal koosseisus Triin Jaaniste, Priit
Pääslane, Indrek Ümarik ja Minija
Pääslane. Hõbemedalid võitsid Alar

Keskel Uku Renek Kronbergs
noormeeste 400 m jooksu võitjana

Kume M21 ja Heleri Kivil N35 vanuseklassis.
Naiste võrkpallis saavutasime 10.,
kettagolﬁs 11. ja meeste 3x 3 korvpallis
21. koha. Kettagolﬁs võitis individuaalse pronksmedali N40+ vanuseklassis
Anneli Kodasma. Spordijuhtide võistluses saavutas Agu Laas koondarvestuses 6. koha.
Koondarvestuses võitis Tartu vald
347 punktiga teise koha. Esikoha võitis Rae vald 397 ja kolmanda koha Türi
vald 341,5 punktiga.
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Tabiveres võisteldi 7. Hans Moksi
mälestusvõistlustel odaviskes
Tekst ja foto: Toomas Rosenberg
2015. aastal otsustasid raamatu
„Odaviskaja Hans Moks“ autor Tiit
Lääne koos Toomas Rosenbergiga
hakata korraldama Tabiveres Äksi
kihelkonnast pärit legendaarse väliseesti odaviskaja Hans Moksi mälestusvõistlusi odaviskes.
Hans Moksi mälestusvõistlused on
nüüdseks saanud traditsiooniliseks
ning 19. augustil Tabivere staadionil
toimunud seitsmendatel Hans Moksi
mälestusvõistlustel oli osalemas 20
odaviskajat Eestist ja Lätist. Mälestusvõistluste rekord pärineb esimestest
võistlustest 2015. aastast, mis on visatud Ranno Koorepi poolt tulemusega
77.50.
Peaala meeste odaviske võitis käesoleva aasta Eesti meister Ergo Tamm
Tartu Ülikooli Akadeemilisest Spordiklubist tulemusega 69.71. Ergo Tammele järgnesid Ahti Põder Kergejõustikuklubist Sakala tulemusega 58.39
ja Gerd Valdsalu Kergejõustikuklubist Järvala tulemusega 57.02. Naiste
odaviskes saavutas esikoha Liisbeth
Kallis Kergejõustikuklubist Harta.
Noorte odaviskes olid paremad tütarlaste U16 vanuseklassis Heti Väät
Audentese Spordiklubist tulemusega
50.86 ning U18 vanuseklassis Marii
Maria Alund Kergejõustikuklubist
Harta tulemusega 34.37. Poiste U16
vanuseklassis võitis esikoha Kristians
Marks (külalisvõistleja Lätist, Smiltenest) tulemusega 45.82 ja noormeeste

Paremad meesodaviskajad autasustamisel 7. Hans Moksi mälestusvõistlustel

U18 vanuseklassis Marti Pastak Tartu
Spordiseltsist Kalev tulemusega 56.74.
7. Hans Moksi mälestusvõistlust
toetas Tartu vald, Eesti Kultuurkapitali Tartumaa ekspertgrupp ning raamatu „Odaviskaja Hans Moks“ autor
Tiit Lääne, kinkides mälestusvõistluste parematele odaviskajatele raamatu.
Võistluse korraldas Tartu valla Spordiklubi.

HANS MOKS

Hans Moks sündis 15. oktoobril 1923
Sootaga vallas Äksi kihelkonnas Tartumaal. Septembris 1944 lahkus Eestist. 1944–1951 elas Rootsis ning 1952
asus elama Kanadasse.
Ta on nimekas väliseesti odaviskaja,
kes kuulus möödunud sajandi 50-ndatel aastatel maailma paremikku ning
võitis 1958. aastal Briti impeeriumi ja
Rahvaste Ühenduse mängudel Cardif-

fis pronksmedali tulemusega 70.41.
Tema isiklik rekord 72.78 pärineb
1955. aastast. Ta on 5-kordne Kanada
meister ning rekordiomanik aastatel
1952–1966. Sõjajärgsetel aastatel Rootsis ja Kanadas mehetegusid teinud
Moks ei pääsenud kodakondsuseta
pagulase staatuse tõttu kordagi olümpiale, kuid see ei kahanda põrmugi maailma esikümnesse kuulunud
mehe saavutusi. Ta oli mitmekülgsete
võimetega ning tegeles ka teiste spordialadega, mängis võrk- ja korvpalli
ning võitis 1954. aastal hõbemedali
Kanada meistrivõistlustel võrkpallis.
Kanadas elades teenis ta elatist disainerina. Tema näitustest ja töödest
said aastate jooksul osa väga paljud
kanadalased.
Hans Moks suri 11. oktoobril 2011 Torontos Kanadas. Ta on maetud Eestimaa mulda Rahumäe kalmistule.

KESKKOND

Eelista kalmuküünalde ostmisel klaasist küünlaid!
Helen Akenpärg,
Keskkonnaameti jäätmebüroo peaspetsialist
Ilmselt oled märganud oma kodu
ümbruses jalutades vedelevaid kalmuküünlaid. Kui esmapilgul võib
tunduda kummaline, kuidas üks
küünal kalmistult nii kaugele on
rännanud, siis tegelikult pole sellise prügistamise taga keegi muu kui
hallvares.
Lindude eesmärk on süüa küünlavaha, seetõttu haaravad nad kalmistult kerge plasttopsis küünla kaasa.
Tühjaks nokitud plastümbrised jää-

vad aga loodusesse vedelema.
Hallvarestele nende loomulikku
käitumismustrit pahaks panna ei saa,
küll saame aga ise muuta enda harjumusi. Kalmuküünalde ostmisel tuleks
eelistada klaasist küünlaid, mis on
tunduvalt raskemad, kui plastümbrisega küünlad. Klaasist küünlaümbriseid ei suuda varesed laiali kanda
ning isegi kui lind sisu nokib, ei rända
küünlaümbris loodusesse. Klaasi ta-

sub eelistada veel teiselgi põhjusel –
seda materjali on võimalik lõputult
ümbertöödelda – kui viia tühi küünlaümbris klaasikonteinerisse, saab sellest uus klaasist toode.
Jäätmete ümbertöötlemisest veel
parem variant on aga korduvkasutamine, mis tekitab veelgi vähem jäätmeid. Seetõttu võiks eelistada kalmistul klaasist või metallist laternaid,
mida saab kasutada korduvalt.
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Aiajäätmete koht ei ole metsa all
Mari Kala, Keskkonnaameti
keskkonnateadlikkuse peaspetsialist
Lehtede langemise ajaga kaasnevad
suuremad koristustööd koduaias.
Tekkinud aiajäätmed on mõistlik
kompostida kohapeal või selleks
ettenähtud kohas üle anda. Metsa
alla või võsa vahele aias tekkinud
jäätmeid viia ei tohi, sest lisaks prügistamisele võib sel viisil loodusesse
sattuda looduse tasakaalu ohustavaid võõrliike.
Aias tekkinud puulehed ja muud
taimed sobivad kõige paremini kohapeal kompostimiseks, sest nii jõuavad
toitained kõige lihtsamini jälle mulda
tagasi, ressursid jäätmete transportimiseks jäävad aga kulutamata.
Kui toidu- ja köögijäätmeid on
mõistlik kompostida ainult kinnises
kompostris, kahjurite, loomade ja lindude eest kaitstult, siis aia- ja haljastujäätmeid võib kompostida ka lahtises
aunas. Väiksemas koguses aiajäätmed
saab panna biolagunevate jäätmete
konteinerisse.
Niisked puulehed ei sobi põletamiseks, sest ei põle täielikult ning tekitavad rohkelt suitsu. Mittetäieliku
põlemise tõttu lendub sellisest lõkkest
mürgiseid ühendeid, mis on tervisele
kahjulikud. Kui lõkke tegemine on lubatud, võib selles põletada ainult kuivi
oksi.
Kui aias kompostimiseks ruumi napib, saab kompostiks sobiva kraami
üle anda jäätmekäitlejale. Aiajäätmete
ringlusse saatmiseks on mitmeid võimalusi, kindlasti tasub üle vaadata,
millised on kohaliku omavalitsuse juhised ja võimalused.
Paljud kohalikud omavalitsused on
korraldanud sügisese puulehtede äraveo kas otse aiapidaja kinnistult või
mõnest kokku lepitud kogumiskohalt.
Kui teie kodukohas on selline võimalus olemas, tasub seda julgelt kasutada.
Peenardelt koristatud lillepealsete ja kokku riisutud lehehunnikutega
reisivad tõenäoliselt kaasa ka seemned ning teomunad. Aiajäätmete
hulgas on paraku palju invasiivseid
võõrliike, kes meil loodusesse sattudes võivad kergesti vohama hakata
ning ohustada sellega looduslikku tasakaalu ja liigirikkust. See on kauni
kodumaa looduse prügistamise kõrval teine oluline põhjus, miks ei tohi
aiajäätmeid võssa või metsa alla viia.
Metsaalustest aiaprügi hunniku-

Foto: Helen Kivisild
Kanada kuldvits on üks võõrliikidest, mis koduaiast kaugemale levinud ja mille
seemnete või istikute sissetoomine, müük ja istutamine on Eestis keelatud

Foto: Eike Tammekänd
Aiaprügi looduses

test ongi juba laiali kandunud võõrliike, näiteks kanada kuldvitsa, verevat

lemmmaltsa, pargitatraid ja ka hispaania teetigusid.

Ära vii aiajäätmeid loodusesse! Komposti
need oma aias või käitu vastavalt kohaliku
omavalitsuse juhistele ja võimalustele. Kui
vajad võõrliigi tõrjeks nõu või soovid invasiivse võõrliigi kasvukohast teatada, kirjuta
info@keskkonnaamet.ee. Võõrnälkjatest teavita teokaart.keskkonnaamet.ee kaudu.
Kui märkad looduse prügista jat või
ebaseaduslikku jäätmehunnikut,
teata sellest riigiinfo telefonile 1247.
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Puulehtede vedu
Kadi Kukk,
Tartu valla keskkonnaspetsialist
Võimalusel jäta puulehed maha, purusta või komposti – kui seda võimalust siiski pole, siis pakub Tartu
Vallavalitsus võimalust puulehtede
tasuta ära andmiseks.
Osadesse piirkondadesse paigaldatakse konteinerid, osades kogutakse
lehed kokku kogumisringidel.
Tabivere alevikus, Vahi alevikus
ja Tila külas toimuvad kogumisringid
vahemikus 01.11.2021–16.11.2021.
Kohtades, kus toimuvad kogumisringid, tuleb prügikotid lehtedega
panna värava taha või tänava äärde
prügiautole ligipääsetavasse kohta.
Lehed tuleks koguda 100-liitrilistesse
tugevamatesse prügikottidesse. Prügikottidesse on lubatud panna ainult
lehti ja haljastusjäätmeid (nt õunad ei
ole lubatud). Juhul, kui kottidesse on

pandud muu prügi, jäetakse need viimata.
Laeva küla elanikel on võimalik
viia oma lehed surnuaia taga asuvasse
biolagunevate jäätmete konteinerisse.
Lisainfot lehtede kogumisega
seoses saab Tartu Valla Kommunaal
OÜ-lt, telefon 5198 5242.

Lisaks saab oma krundilt kogutud
lehti viia Tartu linnas Jaama 72c või
Selli tn 19 asuvatesse jäätmejaamadesse. Biolagunevate jäätmete vastuvõtt
on tasuline (12 €/tonn). Jäätmejaam on
avatud E–R 10–18, L–P 10–16, riigipühadel suletud. Lisainfo jäätmejaama
operaatorilt, tel 527 8960.

Konteinerisse on lubatud panna lahtisi lehti, teisi jäätmeid konteinerisse viia ei ole lubatud!

Konteinerid paigaldatakse järgmistesse kohtadesse:
Asula
Asukoht

Konteiner tuuakse Konteiner viiakse

Maarja-Magdaleena küla Kurepesa tee ääres parklas

22.10.2021

25.10.2021

Äksi alevik

Saadjärve tn bussipeatus (Keskus)

22.10.2021

25.10.2021

Vedu küla

Mõisa tn ääres olev parkla

22.10.2021

25.10.2021

Lähte alevik

Kase tn 5

29.10.2021

01.11.2021

Kõrveküla alevik

Pärna tn ääres

29.10.2021

01.11.2021

Vasula alevik

Infotahvli kõrval

29.10.2021

01.11.2021

Kärkna küla

Kortermajade juures prügikastide kõrval 05.11.2021

08.11.2021

TURVALISUS

Kas minu kodu on turvaline?
Tekst ja foto: Imre Tõekalju
Lõuna päästekeskuse Tabivere päästekomando pealik
Suvi on selleks aastaks paraku jõudnud lõpusirgele ja vähesed soojad
sügisilmad pakuvad head võimalust
enne talve saabumist oma kodu tur-

valisus kriitilise pilguga üle vaadata. Eeskätt tasuks tähelepanu pöörata nendele töödele, mida talvel on
oluliselt raskem või liiga hilja teha.

Jagan nõuandeid, millele tasuks
oma kodu turvalisuse hindamisel
esmajärjekorras tähelepanu pöörata.
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Tartu vallas on viimase viie aasta
jooksul olnud mitu eluhoonetulekahju, kus hukkus kahjuks ka inimesi.
Kolm enam esinevat hukkunuga tulekahjude tekkepõhjust on katkised
küttekolded, elektririkked ja ohtlikud
käitumisharjumused. Just nendele kolmele faktorile tasub oma kodu
ohutuse tagamisel enne talve keskenduda.
Kütteseadmete seisukorda peab
igal aastal tähelepanelikult kontrollima ja neid piisava tihedusega hooldama. Kõige parem on seda tegema
kutsuda korstnapühkija või pottsepp.
Kütteseadmete tõrgeteta töö tagamiseks ja rikete ennetamiseks on järjepidev hooldus väga tähtis. Seaduse
kohaselt peab eramajades kütteseadmeid hooldama vähemalt kord aastas, kuid samas nii tihedalt, et tahmapõlengud ja tuleoht oleks välditud.
Vähemalt üks kord viie aasta jooksul
peab hoolduse laskma teha kutselisel
korstnapühkijal. Omalt poolt soovitan pöörduda igal aastal väljaõppinud
spetsialisti poole. Lisaks hooldusele
oskab ta anda hinnangu kogu küttesüsteemile. Ise küttekoldeid üle vaadates tasuks esmajärjekorras pöörata
tähelepanu pragudele ja mõradele. Juhul kui nende kohal on näha tahmajälgi, on see kindel märk, et suits ja sädemed pääsevad küttekoldest välja ning
see põhjustab tõsist tuleohtu. Õnnetuse ärahoidmiseks tuleks kütteseade
enne järgmist kasutamist korralikult
parandada.
Elektriohtude poole pealt tuleks
eeskätt kriitilise pilguga üle vaadata
oma kodu elektrijuhtmestik. Lülititel,
pistikupesadel ja harutoosidel peavad

kaaned korralikult peal olema. Samuti on oluline jälgida, et elektrisüsteemis ei oleks ilma spetsiaalsete ühendusteta kokku pandud alumiinium- ja
vaskjuhtmeid. Kokku keeratud juhtmetest ühendused oksüdeeruvad aja
jooksul, ühendus halveneb ja sellest
tekivad sädemed või juhtmete kuumenemine, mis süütab tulekahju. Oluline
on tähelepanu pöörata juhtmestiku
vanusele ja seisukorrale. Aastakümneid kasutusel olnud juhtmestik muutub pikapeale rabedaks. Mõranenud
isolatsiooniga juhtmestik tuleb lasta
spetsialistil välja vahetada.
Käitumisharjumuste poole pealt lisab riske eluruumides suitsetamine,
liigne alkoholi tarbimine ja kütteseadmete vale kasutamine. Nagu näiteks
nende kuumenevatele osadele põlevmaterjali liiga ligidale asetamine või
põlevmaterjali hoidmine küttekolde
suu ees. Kodust lahkudes peaks elektriseadmed, mis ei pea olema pidevalt
vooluvõrgus, lahti ühendama. Telefonilaadijad, veekeetjad, kohvimasinad
ja muud sarnased seadmed tasub kodunt lahkudes alati pistikupesast välja tõmmata. Eriti oluline on see juhul,
kui plaanitakse ära minna pikemaks
ajaks.
Kindlasti tahaks esile tõsta Tartu
valla panust täiendava abi vajajate eluruumide tuleohutumaks muutmisse.
Vald on koostöös päästeametiga viimaste aastate jooksul projekti „Kodud
tuleohutuks“ raames kehvema toimetulekuga inimeste kodudes remontinud ja ehitanud kütteseadmeid või
elupaiku muul moel tuleohutumaks
muutnud. Näiteks on Tartu vald soetanud hulgaliselt vinguandureid ning
paigaldanud neid inimeste eluruumi-

Imre Tõekalju
Lõuna päästekeskuse Tabivere
päästekomando pealik

desse tasuta nii ise kui ka koostöös
Tabivere päästekomandoga.
Sügisega käivad kaasas ka esimesed öökülmad, mis tekitavad tiikidele
ja teistele väiksematele veekogudele õhukese jääkihi. Samas on alanud
ka kooliaeg ja paratamatult tekivad
olukorrad, kus lapsed jäävad omapäi.
Seetõttu on just sügisene kooliaasta
algus parim aeg selgitamaks lastele
jääle mineku ohtlikkust ning sellega
kaasneda võivaid õnnetusi. Samas tasub ka täiskasvanutel sügisesele jääle
minekust kindlasti loobuda ja oodata
kuni jää on saavutanud ohutu paksuse
ja tugevuse.
Lõpetuseks tahaksin kõiki julgustada helistama oma kodu ja selle lähiümbruse turvalisuse parandamiseks
abi ning nõuannete saamiseks või
päästjate kodukülastuste tellimiseks
riigiinfotelefonil 1247. Võtame Teiega
ühendust ja lepime kokku nõustamiseks sobiva aja.
Sooja ja turvalist hilissuve jätku!

Ostsid kodu külastanud müügimehelt
tolmuimeja ja tahad sellest loobuda?
Loe, kuidas sellisel juhul tegutseda
Tekst ja foto:
Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet
Müügitehingu puhul, mis toimub
tarbija kodus, on tarbija õigused
mitmeti erinevad võrreldes sama
kauba ostmisega kaupleja tavapärastes äriruumides ehk kaupluses.
Mida tasub teada ning kuidas oma
õigusi rakendada, kui kodu külas-

tanud müügiesindajalt ostetud õhupuhastaja ei tööta korralikult või
tarbija kahetseb kalli tolmuimeja
ostu ning sooviks oma raha tagasi,
selgitab Kristina Tammaru Tarbĳakaitse ja Tehnilise Järelevalve Ametist.

Tehinguid, mis tehakse kauplusest
väljaspool, näiteks külastab müügiesindaja tarbija kodu, nimetatakse
väljaspool äriruume sõlmitavateks lepinguteks. Siia alla kuuluvad ka ostud
tarbija töökohas, ühissõidukis, tänaval või vabaajaüritustel.
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Tarbija kodus toimuvate pakkumiste ning müügitehingute korral
vajavad tarbijad enam kaitset, sest
tavapärasest ärikeskkonnast väljaspool võib tekkida psühholoogiline
ostusurve. Näiteks tunneb tarbija
kohustust tehing sõlmida, sest müügiesindaja on temale kulutanud oma
aega ning tarbija on vestluse käigus
väljendanud oma ostuhuvi. Tarbija
kodus tehtavate pakkumistega kaasneb sageli üllatusmoment ning tehingu algatajaks on reeglina müüja, lisaks
puudub tarbijal võimalus võrrelda
pakutavat toodet muu kaubavalikuga.
Seetõttu võib tarbija hiljem oma ostuotsust kahetseda.
Tarbija kaebustest jääb silma,
et eelkõige tunnevad ostusurvet
eakamad inimesed, kes vajavad järelemõtlemisaega ning on võimaliku
agressiivse müügitaktika suhtes vastuvõtlikumad.
Väljaspool äriruume sõlmitavatest
lepingutest saab tarbĳa taganeda.
Tarbija kaitseks on seadusega ette
nähtud õigus väljaspool äriruume tehtud ostude korral ümber mõelda ning
oma raha tagasi saada. Eelkõige on
taganemisõiguse eesmärk kaitsta tarbijaid emotsiooniostude eest. Lepingust taganemise õigus kestab 14 päeva
ning selle õiguse olemasolust on müüja kohustatud tarbijat enne ostutehingu tegemist kirjalikult teavitama.
14-päevane järelemõtlemisaeg hakkab
jooksma päevast, mil tarbija saab asja,
nt tolmuimeja füüsiliselt enda valdusesse.
Oluline on meeles pidada, et lepingust taganemist ei pea tarbija müügiesindajale kuidagi põhjendama ega
õigustama. Lepingust taganemiseks
piisab 14 päeva jooksul selgelt väljendatud tahteavaldusest, mis tuleks
kindlasti edastada kirjalikult, näiteks
e-kirja teel.
Kuidas toote tagastamine toimub?
Ostetud ese tuleks pärast kauplejale taganemissoovi edastamist viivitamata kauplejale tagastada. Kuidas
tagastamine toimub, oleneb nii ostetud asja suurusest kui ka kauplejaga
tehtud kokkulepetest. Näiteks kui
müügiesindaja on lubanud asjale ise
järele tulla, ei ole tarbijal kohustust
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tagasisaatmist korraldada. Kui aga
sellist kokkulepet ei ole, tuleb tarbijal arvestada, et kauplejal on õigus
nõuda, et tagastamisega seotud kulud
kannab tarbija.
Siiski on suuremõõtmeliste kaupade puhul, nagu näiteks mööbel või
tolmuimeja, mis toimetati tarbija koju
lepingu sõlmimise hetkel ning mida ei
saa suuruse tõttu tavapostiga tagasi
saata, kauplejal kohustus asi omal kulul ära viia.
Tasub meeles pidada, et kui tarbija
on ostetud asja enne selle tagastamist
kasutanud rohkem kui vajalik tootega tutvumiseks ning selle omadustes
veendumiseks, näiteks koristanud
tolmuimejaga korduvalt oma elamist,
vastutab tarbija asja väärtuse vähenemise eest. Sel juhul on kauplejal õigus
tarbijale esitada nõue, mis hüvitaks
tolmuimeja väärtuse vähenemise.
Kindlasti aga ei välista asja ülemäärane kasutamine tarbija taganemisõigust.
Samuti tuleks olla tähelepanelik
võimalike ebaausate võtete suhtes,
mille eesmärk on tarbija taganemisõigusest ilma jätta. Näiteks on tarbija
pöördumistest jäänud silma juhtum,
kus tarbijale anti lepingu sõlmimisel
üle seesama tolmuimeja, millega müügiesindaja viis läbi näidispuhastust.
Tarbija taganemisavaldusele vastati
eitavalt, viidates tooteesitlusel tekkinud kasutusjälgedele – veepaagis olev
vesi ning veidi täitunud tolmukott.
Kui tarbija õigusi selliselt rikutakse
ning kauplejaga ei õnnestu probleemi
lahendada, tasub oma õiguste kaitseks pöörduda tarbijavaidluste komisjoni poole.
Kohustuslik ostueelne kirjalik teave.
Kõik eeltoodud tarbija õigused ja
müüja kohustused ehk 14-päevane
taganemisõigus ning tagastamisega
seotud kulude kandmine, 2-aastane
pretensiooni esitamise õigus tootel
ilmnevate puuduste osas, kaupleja
kontaktandmed ja palju muudki peab
olema tarbijale enne tehingu sõlmimist esitatud kirjalikult. Seda, et kõik
seaduses ettenähtud ostueelne teave
on tarbijale esitatud, peab vaidluse
korral tõendama kaupleja.
Kui tarbijat ei ole ostueelselt kirjalikult teavitatud tema õigusest 14 päe-

Kristina Tammaru Tarbijakaitse ja
Tehnilise Järelevalve Ametist

va jooksul lepingust taganeda, lõpeb
taganemisõigus aasta ning 14 päeva
möödudes alates kauba kätte saamisest. Seega kaitseb seadus ka neid tarbijaid, keda müüja ei teavitanud kahenädalasest järelemõtlemisajast ning
kes kahetsevad oma ostu või soovivad
psühholoogiliselt peale sunnitud tehingust loobuda.
Lisaks peab meeles pidama!
- Kui Sa lepingust taganed, peab
kaupleja Sulle makstud raha tagastama viivitamata, kuid mitte hiljem kui
14 päeva jooksul.
- Sul on õigus esitada müüjale kaebus
kaubal ilmnevate puuduste osas (nt
kui ostetud kaup lakkab korralikult
töötamast) kahe aasta jooksul alates
kauba kättesaamisest.
- Väljaspool äriruume sõlmitava lepingu kohta sätestatu ei kehti siis, kui
ostetav kaup või teenus maksab vähem kui 20 eurot.
- Osade kaupade puhul on tark küsida
võimalike varuosade saadavuse kohta
(nt kust ja millise hinnaga võib juurde
soetada tolmuimeja ﬁltreid).
- Juhul kui tegemist on tehniliselt
keeruka või kasutamisel erioskust
nõudva kaubaga, siis küsi kindlasti
eestikeelset kasutusjuhendit.
- Selline kauplemisvõte, kus müügiagent eirab Sinu kodu külastades palvet lahkuda ja mitte tagasi tulla, on
seadusega keelatud. Keelatud on ka
anda Sulle sõnaselgelt teada, et kauba
või teenuse ostmatajätmine ohustab
kaupleja tööd või sissetulekut.
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Algas kandideerimine
Lastekaitse Liidu Fondi
stipendiumile
Lastekaitse Liit

1. septembril algas uus kooliaasta ning ühtlasi ka kandideerimine tänavusele Lastekaitse Liidu
Fondi stipendiumile. Fond toetab põhi- ja keskharidust omandavaid andekaid õpilasi, kellel
on märkimisväärseid saavutusi
õppetöös või muul harrastataval
alal. Tänavu on fookuses huviharidus ning seeläbi laste ja noorte
vaimse tervise toetamine. Stipendiumidena läheb jagamisele
10 000 eurot, taotlemine toimub
Eesti Rahvuskultuuri Fondi e-ankeedi kaudu ning kandideerida
saab kuni 15. oktoobrini.
„Meie stipendiumi näol on tegu
toetusega, mille eesmärk on aidata
kaasa laste ja noorte annete arendamisele. Pikaaegne eemalviibimine oma lemmiktegevustest ja
kaaslastest on ainult kasvatanud
tahet jälle koos olla ja tunda end
võimekana midagi hästi tehes ja
uut omandades,“ ütles Lastekaitse
Liidu president Ene Tomberg.
„Mis siis kui ajal, mil kurdame laste kehva vaimse tervise ja
spetsialistide puuduse üle, on just
huvitegevus üks õlekõrtest, mille
võimuses on lapsi ja noori aidata?“
küsis Lastekaitse Liidu noortekogu juht Triin Sooäär (17).
Juba aastaid on fondi partneriks
ja suurtoetajaks ACE Logistics,
kelle abil läheb käesoleval aastal
stipendiumitena jagamisele 10 000
eurot. Ühe suurima kodumaise
logistikaettevõttena on sotsiaalne
vastutus ja heategevus ACE Logisticsi jaoks olulisel kohal. Lastekaitse Liiduga koostöös on ettevõte
aastaid toetanud laste huvialaringides osalemist.
„Möödunud aasta oli kõigile keerukas, lastel praktiliselt puudusid
võimalused huvialaringides, spordivõistlustel ning konkurssidel

osalemiseks. Seetõttu oleme jätkuvalt lastele toeks ka sel aastal. Meil
on hea meel, et Lastekaitse Liidu
Fond pöörab tänavu suuremat tähelepanu laste huvihariduse ning
läbi selle ka noorte vaimse tervise
toetamisele. Täname kõiki oma
kliente ja partnereid, kellega koos
aitame lastel oma unistustele lähemale jõuda!“ ütles ettevõtte tegevjuht Andres Matkur.
Sihtasutuse Eesti Rahvuskultuuri Fond allfondina tegutsev
Lastekaitse Liidu Fond on asutatud
2002. aastal eesmärgiga toetada
põhi- või keskharidust omandavaid
andekaid õpilasi. Fondi asutamine
sai teoks tänu Eesti ühingute Liidu ja Soome-Eesti Kaubanduskoja
poolt Lastekaitse Liidule omistatud Sillaehitaja 2001 auhinnale.
Kuna auhinnaga kaasnes ka rahaline preemia, otsustati seda kasutada loodava fondi algkapitalina.

KUIDAS KANDIDEERIDA?
Lastekaitse Liidu fondi stipendiumidele kandideerimine on
tänavu lihtne ja kiire. Nimelt on
vaja Eesti Rahvuskultuuri Fondi
e-ankeedis „LISAD“ plokis üles
laadida ainult üks fail, tõend vastavast õppeasutusest, huvi- või
spordikoolist.
Ülejäänud hindamiseks vajalik
lisainfo on võimalik mugavalt
sisestada juuresoleval lingil:
https://forms.gle/5G2FJwCmKp6wgrwa8. Taotlused esitatakse
läbivaatamiseks MTÜ Lastekaitse Liidu vanematekogule.
Lisainfo ja tingimused: www.
lastekaitseliit.ee/lastekaitse-liidu-fond

Sihtasutus Eesti
Rahvuskultuuri
Fond võtab kuni
15. oktoobrini
vastu taotlusi
stipendiumideks ja
kultuuriprojektide
ﬁnantseerimiseks
2022. aastal
Sihtasutus Eesti Rahvuskultuuri
Fond toetab:
• üksikisikuid stipendiumidega õppeja teadustööks ning loominguliseks ja
sporditegevuseks;
• organisatsioone toetustega eesti
rahvuskultuuri arendamise, säilitamise ja edasikandmise seisukohalt
oluliste projektide algatamiseks ja ﬁnantseerimiseks.
Käesoleval aastal tuleb 139-st allfondist jagamisele 280 tuhat eurot.
Suuremad summad jagatakse seekord
järgmistest sihtasutuse juures asuvatest fondidest:
• Rain Lõhmuse fondist tuleb jagamisele ca 30 000 eurot, mis jaguneb
erinevate valdkondade vahel noorte
annete toetuseks;
• teatrivaldkonnas eraldab Kristi ja
Siim Kallase fond 10 000 eurot lavastusprojektide toetuseks;
• noorte lauljate õpinguid välismaal
toetab 10 000 euroga Hans Teetlausi
fond;
• lastekirjanduse loomist, mis tutvustab lastele eesti kultuuripärandit,
esivanemate eluolu ning rahvatraditsioone toetab 6 000 euroga Härmatali
fond;
• Lastekaitse Liidu fond toetab põhija keskharidust omandavaid andekaid
õpilasi. Stipendiume osalemiseks aineolümpiaadidel, konkurssidel või
spordivõistlustel; huvi-, spordi- või
keeltekooli (ringi) õppemaksu tasumiseks on võimalik taotleda kokku
10 000 euro eest;
• Eesti ülikoole õppevahendite soetamisel toetab Ernst ja Erica Kesa fond
12 000 euroga.
Taotluste vastuvõtutingimused ja info
ning käesoleval aastal jagamisel osalevate allfondide nimekirja leiate meie
koduleheküljelt alajaotusest TAOTLEJALE.

TEATED / REKLAAMID / KUHU MINNA

Eesti Arhitektuurikeskus koostöös Tartu Vallavalitsusega korraldab
6.-7. oktoobril 2021 ERM’is ja Tartu vallamajas

RAADI ASUMI LINNAFOORUMI:
"TARTU VALLA UUS KESKUS ENDISEL
RAADI LENNUVÄLJAL”
Linnafoorumi lähteülesanne ning eesmärgiks on analüüsida ja tulemina kirjeldada:
Kuidas luua Raadil uus funktsionaalne asum, mis Tartu valla loomuliku
keskusena tugevdaks valla identiteeti?
Kuidas tagada Raadi endise lennuvälja taristu väärikat säilitamist võimaldades
piirkonna arendamist?
Kuidas uus asum siduda Tartu linnaga ning millist rolli ta peaks kandma suure
Tartu kontekstis?
Kuidas Raadil luua kvaliteetne inimsõbralik keskkond vältides varasemalt
valglinnastunud asumite tüüpilisi probleeme (autokeskne linnaruum, puudulik
taristu, nõrk koha identiteet jne)?

Töögruppidesse kutsutud liikmetest moodustatakse 4 töögruppi.
Töögrupi tegevuse aluseks on alale varasemalt koostatud planeeringud ja
muud linnaruumi arengut suunavad dokumendid.
Linnafoorumi arutelude-töögruppide tulemused on sisendiks Tartu valla
edasistele tegevustele ja otsuste langetamisele.

Avalikkust oodatakse ERM´i 6. oktoobril kl 9.00- 13.00 kuulama ettekandeid
kohalike ja välisekspertide poolt.
Lisaks on kõigil võimalus tulla kuulama 7. oktoobril kl 17.00-19.00
linnafoorumi töögruppide tulemuste avalikku esitlust, mis samuti toimub ERM´is.

Lisainfo:
vallaarhitekt Egle Nõmmoja
tel 5333 9166 või egle.nommoja@tartuvald.ee
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Laeva Kultuurimaja kollektiivid
ootavad endaga liituma
Naisrühm "Kanarbik"
E kell 18:00 juhendaja Liis Tenno
Laeva näitering
Kontakt 58549441
Alustab hooaega 5. oktoobrist
T kell 19:00 juhendaja Külli Suvi
Kontakt 51997040

Mustlastantsurühm "Tseritsa"
Alustab hooaega 15. septembrist
K kell 18:00 juhendaja Svetlana Zaikova
Kontakt 56880551

Laeva ansambel

Alustab hooaega 6. oktoobrist
K kell 19:00 juhendaja Liia Koorts
Kontakt 53480761

Laeva kapell

R kell kokkuleppel juhendaja Arvet Suvi
Kontakt 53994714

Jumping
T, N kell 18:00 juhendaja Nele Lange
Kontakt fb Jumptastic või 55587165

Lisainfo Veronika Täpsi 53482100
TABIVERE RAHVAMAJA kutsub vanu ja uusi liikmeid
huviringidesse ja treeningutele:
HATHA JOOGA – tund toimub E 19.00-20.30, osalustasu 9€, treener
Kennet Jädal 56163041
ÜLDFÜÜSILINE TREENING ja NÄOJOOGA– 55min kogu keha
treening oma keha raskusega (5€), 15min näo- ja kaelalihaste
treeningut ning lõdvestus (3€, üldtreeningusse tulijale näojooga
tasuta). N 18.30-19.45, treener Kristel Tobreluts 5010708
SELTSING LUMEROOS VÕIMLEMINE – T ja N kell 10, juhendaja
Elvi Karus. Oodatud on kõik keskealised ja eakad võimlemishuvilised!
Koos peetakse ka sünnipäevi ning käiakse väljasõitudel.
SELTSING LUMEROOSI ANSAMBEL LAULUSÕBRAD – toimub
E 11.00, juhendaja Artur Aunap. Oodatud on kõik keskealised ja eakad
lauluhuvilised!

Tabivere
Rahvamaja
HUVIRINGID - TREENINGUD

KULTUURIÜRITUSED
RUUMIDE RENT – sünnipäevad
sünnipäevad, d,

juubelid, pulmad, jõulupeod, ,
firmapeod, koolitused, seminarid

INVENTARI RENT - TEENUSED
Rohkem infot: 5044479
www.tabivere.ee
facebook.com/tabikas

MAARJA-MAGDALEENA SEGAKOOR – toimetab nii Maarja kui
Tabivere rahvamajas, T 19.00. Dirigent Liia Koorts 53480761

ökohani”
„Samm unistuste tö

Osalejate infopäev

LASTE JA NOORTE NÄITERING –info ja registreerumine 5044479,
või rahvamaja FB, juhendaja Linda Amjärv

TARTUS 11. oktoober kell 12
Ülikooli kohvikus, Ülikooli 20

TABIVERE HARRASTUSTEATER – info ja registreerumine 5044479
kalev.partelpoeg@tartuvald.ee või rahvamaja FB, juhendaja Märt Koik
LISAKS PALJU HUVITAVAID TEGEVUSI MEIE NOORTEKESKUSES!

triin.rebbas@jmk.ee või helista Triinule 5378 2405.
katrin.kaaver@jmk.ee või helista Katrinile 528 2365.

Äksi Segakoor

MULD
N
C
pH
P
K
Ca
Mg

1,23
%
17,6
%
5,8
1,2 mg/100g
8,4 mg/100g
750,8 mg/100g
93,0 mg/100g

Müüa toitaineterikast
mulda/komposti.
Tegemist on vanade
kalakasvatustiikide
setetega. Sellest tulenevalt
on muld pestitsiidide-,
insektitsiidide- ja
umbrohuvaba. Sobib
maheviljeluseks. Hind algab
12EUR/m3. Laadimine hinna
sees. Erikaal hetkel umbes
850kg/m3. Kohalevedu
kokkuleppel. Ladustatud
Kaiavere külas Tartumaal.
Helistada ette 57859915.

ootab oma lustlikku seltskonda
uusi liikmeid! Eriti rõõmsad
oleme meeslauljate üle!
Äksi Segakoor alustab sel hooajal kauni
Saadjärve kaldal 62. hooaega. Esinetakse Äksi
aleviku ja Tartu valla üritustel, paar korda aastas
võetakse ette ka esinemisi ja ühisreise
kaugemale.
Info: Kristi Saksing, tel: 503 2658.

MÄLESTAME
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Meie hulgast lahkunud
PEEP LÕHMUS
15.01.1965–29.06.2021
GALINA SEROJEVA
28.03.1934–03.07.2021
TIIT RANDER
27.08.1939–14.07.2021
KOIDU ALOP
19.01.1944–15.07.2021
AGNES ROSMA
07.04.1924–15.07.2021
AIME SAAR
26.09.1942–16.07.2021
TIIT KILK
28.04.1958–19.07.2021
LINDA NORMAK
28.12.1930–21.07.2021
LEILI ORAV
03.02.1930–24.07.2021
JULIUS ZIKARAS
08.10.1939–24.07.2021

ALEKSANDR MÄGI
16.11.1927–24.07.2021
HELJU KUIV
13.05.1927–01.08.2021
KRISTA OLESK
21.04.1957–03.08.2021
HELVE TEEVER
16.12.1932–08.08.2021
OLLI KAZBEKOVA
25.12.1938–08.08.2021
AIN VAHI
13.04.1957–12.08.2021
ARVED UIBO
14.11.1932–14.08.2021
ADO PANN
21.01.1946–17.08.2021
TOONI KABER
23.04.1931–17.08.2021
EHAR LASS
05.06.1980–21.08.2021

Mälestame endist Tabivere kooli
direktorit

HELVE TEEVEERI.
Avaldame kaastunnet omastele.

Linda Normak Äksi Segakooriga
1994. a laulupeol. Foto: erakogu.

LINDA NORMAK

Helma, Ilme, Vaike, Madli,
Maie, Malle, Kaie.

28.12.1930–21.07.2021

Mälestame endist näiteringi liiget

Sa sirutasid tiivad ja üksainus hetk
Sind vaikselt hingedemaale viis
keset imelist kuuma suvepäeva.

EHAR LASSI.

Linda Normak oli kunstiõpetaja
Lähte Ühisgümnaasiumis. Ta oli
tegus kogukonna tegemistes ka
kõrgemas eas. Linda oli pikaaegne
Äksi Segakoori liige ja koorivanem.
Aastatel 1969–2008 kogus ja köitis ta
kokku kooliõpetaja täpsusega kirja
pandud käsikirjalised kaustad, mis
sisaldavad koori tegemisi. See on
hindamatu töö, mis aitab tulevastel
põlvedel mõista möödunud aegu.

Laeva näitering.

Magage vaikselt, puhake rahus –
südamed on Teiega

PATRICK ja JANE-LY.
Mälestuste päiksekullas
jääte ikka meiega.

MÜÜK
Saadjärve ääres müüa suuremat sorti
vineerpaat, mis vajab veidi remonti.
Info tel 5554 5195.
Müüa kaks kitse ja kaks 7-kuust
sokku. Info: Leida, tel 553 1247.
OST
Soovin osta Tartu valda elamiskõlblikku, soovituslikult osaliselt
renoveeritud maamaja. Hind kuni
30 000 eurot. Kõik pakkumised oodatud! Helista julgelt tel 511 4297 või kirjuta kiikmarek@gmail.com.
Ostan kodu rajamise eesmärgil vana
talukoha Tartu vallas. Kaugus linna piirist maksimaalselt 30 km, minimaalne kinnistu suurus 5000 m 2 .
Oodatud on pakkumised koos katastritunnusega aadressile sirli.fox@
gmail.com.
Ostame maja/krundi eelistatult Tartu valda, kuid vaatame üle kõik Tartu
maakonna pakkumised.
Info: Kristi, tel 5663 3271.
TEENUSED
Lemmarix OÜ (20-aastase kogemusega
raamatupidamisteenused) pakub
raamatupidamis teenust: FIE, OÜ,
KÜ, aastaaruande koostamine, maksualased konsultatsioonid. Äksi tee 1,
Äksi alevik, Tartu vald, tel 5554 1869,
e-post: marina@lemmarix.ee.
Ohtlike puude langetamine, puuja hekihooldus, vihmaveerennide
puhastus, kõrgtööd, väiksemad
veoteenused, muru niitmine – eraisikutele ja ettevõtetele. Töötame ka
nädalavahetustel. Tasuta nõustamine.
Info tel 5364 5833, e-post: vahersander@gmail.com, Korrastusraie OÜ.
Litsentsiga korstnapühkĳa, ka maale.
Oma redel kaasas. Info tel 5191 6605.
Tahmakassettide täitmine ja müük.
Tindikassetid. Printerite remont.
Info: itkiirabi.ee, tel. 5197 6588, e-post:
info@itkiirabi.ee.
Tabivere Rahvamajas on avatud pisike
Mio rullmassaaži salong. Jälgi meid
Facebookis!
TÖÖ
Suurkivi Mahetalu OÜ otsib osalise
koormusega köögivilja koorĳaid.
Täpsustuseks helistage tel 5565 7012.

Sõbrad Laeva külast.
Nii valus on mõelda,
et sind enam ei ole.
Hella mälestust me sinust hoiame

Olgu sinu praegune tee kerge, kus
saatjaks helisev koorilaul. Mäletame sind soojade mälestustega koos
veedetud ajast.

Tähtede taga koidab Teil taevas,
vaikne lootus Teil täide seal läeb...

Avaldame siirast kaastunnet
lähedastele.

jääme Teid igatsema.

Sügav kaastunne emale, isale,
õele ja vanavanematele.

Alexela Laeva tankla kollektiiv.

Erlika ema ja isaga.

Sinu Äksi Segakoor.

Kallid PATRICK ja JANE-LY

Kallis OTTOMAR

TEATED / REKLAAMID
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Palju õnne pisipõnni
sünni puhul!
Väike terrassikohvik
Saadjärve ääres Tabivere rannas

kutsub nautima head sööki ja ilusad vaadet!
Avatud: E–L 11.00–21.00, P 14.00–21.00

MAARJA PEREJUUKSUR
ajutiselt suletud.
info telefonil 5665 9988.

Käes on aeg kutsuda

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

Kontakt
53 301 841
www.korstnapuhastus.ee

Alli, Aivo, Birjo, Killu, Mari-Liis!
Tänaseks lusti ja tralli,
homseks õnne ja jõudu!

SIENNA LILY LEPP
SASKIA JUHT
SAMUEL JUHT
GRISETE ANISOVETS
TOMY KRAUN
GRETELIIS PADAR
DELISE SUMBERG
LOORA REINHOLD
GRET PÕLDRE
SASKIA LEVKOI
MIA LAUREEN TÄPSI
JOANNA MÄND
REMY-TRISTAN JÕGI
KERMO KALDA
MARTEN MERTENS
LAUREN ANIPAI
EMIILIA TOOTMAA
SANDRA VIRRO
TORMI-HORRE RAAVIK
DOMINIK MUTSO
DEREK MUTSO
IIRIS LANG
LEIF ERIK ORAS
VIVIAN FOMATŠKIN
ARKO SABRE
JOHANNES ERMAN
RUBY KÄNGSEPP
ANETTE MERILA
HUGO LAUR
RASMUS JAAS
SASKIA RUBEIKA
JASPER TREVOR
ADAMSON
LILY LUMILI MERIDETH
VIDER

04.06.21
26.06.21
26.06.21
29.06.21
30.06.21
02.07.21
06.07.21
13.07.21
13.07.21
16.07.21
17.07.21
17.07.21
19.07.21
21.07.21
22.07.21
22.07.21
22.07.21
24.07.21
26.07.21
28.07.21
28.07.21
01.08.21
06.08.21
10.08.21
11.08.21
13.08.21
13.08.21
14.08.21
15.08.21
17.08.21
19.08.21
26.08.21
28.08.21

ÕNNITLEME!

Andres, Aime Marie, Anne, Heli!

Juula Küla
Ostan pildil oleva
grammofoni.
Ei pea olema
töökorras!
Renoveerin vanu helisalvestisi: makilindid jne ja salvestan tänapäevasesse
formaati vastava lt tellija soov ile.
Remondin kõlareid ja parandan pille,
tegelen kontsertsalvestustega.
Rein Reimets tel 518 4735.

Vello , Valeri , Ago , Maie
Naeru, lilli, kingitusi
toogu kaasa sünnipäev!

Õnnitleme!

Laeva Pensionäride Selts

Hinda oma aega lillede,
mitt e langevate lehtede järgi.
Hinda oma päevi kuldsete tundide,
mitt e murede järgi.
Hinda oma tunde naeratuste,
mitt e pisarate järgi.
Iga sünnipäeva hinda oma sõpr ade,
mitt e aastate järgi.

Õnnitleme!

Maarja-Magdaleena Maarahva Selts

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.

OKTOOBER – NOVEMBER 2021
8. okt
Kell 19.00
9. okt
Kell 13.00
15. okt
Kell 21.00
16. okt
Kell 11.00
20. okt
21. okt
23. okt
23. okt
Kell 20.00
25. okt–
31. okt
26. okt
Kell 19.00
30. okt
Kell 12.00
31. okt
Kell 11.00
31. okt
Kell 16.00
2. nov
Kell 19.00
4. nov
Kell 13.00

Maarja-Magdaleena Rahvamajas SÜGISÕHTU ANSAMBLIGA
VANA KALLIM. Vaheaegu sisustab Rein Karu, kokteile pakub
rändbaar Peeker. Pilet eelmüügis 5€, samal õhtul 8€. Broneeri
laud tel 520 5906.
Tammistu Raamatukogu-Külakeskuses KADRIPÄEVA TOITUDE
VALMISTAMINE. Toimub etteregistreerimisega 10–12 inimest.
Osalustasu 20€.
Tammistu Raamatukogu-Külakeskuses KARAOKE DISKO
„LAULA JA TANTSI“. DJ Marko Pille. Reg. tel 5300 1922.
Õhina Õpituba Kõrvekülas korraldab õpitoa SÜGISENE VIINAMARJALÕIKUS. Juhendab Taisi Oss. Osalus 25€. Registreeri end
eelnevalt e-posti aadressil: kristakaremaa@hotmail.com.
Maarja-Magdaleena raamatukogus Raamatukogupäevade raames lasteaia lastele KOHTUMINE KIRJANIK LIIS SEINAGA.
Maarja-Magdaleena raamatukogus Raamatukogupäevade raames põhikooli lastele KOHTUMINE KIRJANIK ANTI SAAREGA.
EESTI RAHVAMAJADE PÄEV.
TANTSUÕHTU ANSAMBLIGA EPITSENTER Laeva Kultuurimajas. Pilet 7€. Lisainfo: kultuur@laeva.ee.
KOOLIVAHEAEG JÄÄAJA KESKUSES.
LAEVA MÄLUMÄNG – II ETAPP Laeva Kultuurimajas.
Lisainfo e-posti aadressil kultuur@laeva.ee või tel 5348 2100.
Tammistu Raamatukogu-Külakeskuses KADRIPÄEVA KOMBESTIKU KOOLITUS. Toimub etteregistreerimisega vähemalt 12 inimest. Osalustasu 15€.
Laeva Kultuurimajas KAABSOO KORALLKÜÜNLA TÖÖTUBA.
Reg. õpituppa: veronika.tapsi@tartuvald.ee või 53482100. Osalus 5€.
Võimalik osta ka Kaabsoo käsitööküünlaid.
Tammistu Raamatukogu-Külakeskuses KORALLKÜÜNLA
TÖÖTUBA. Etteregistreerimisega 10 inimest . Osalustasu 5€.
Laeva Kultuurimajas HINGEDEPÄEVA KONTSERT.
Lisainfo: kultuur@laeva.ee. Pilet 3€.
Elistvere raamatukogu lugejatega kohtub NÄITLEJA INGA LUNGE,
kes räägib mitmel erineval teemal.

TAMMISTU
LAEVA

MAARJA-MAGDALEENA
KÕRVEKÜLA

ÄKSI

ELISTVERE

ERINEVATES KOHTADES

Oled teretulnud TASUTA praktilisel

KOOLITUSEL

„Samm tööellu muutuval tööturul“ (130 tundi)

*Kui oled tööturult eemal olnud 6 kuud või kauem ja hetkel ei õpi (VÕI oled vanuses 50+ ja ei tööta/õpi)
Sinu päralt on:
 profid ja põnevad koolitajad,
 individuaalsed nõustamisteenused,
 tasuta toitlustus,
 vajadusel sõidutoetus, väike stipp ning lapsehoid
 soovi korral tööpraktika,
 Sinu enda poolt valitud erialakoolitus (samuti tasuta).
REGISTREERI juba nüüd infotundi: tel: 52 654 88 (Ingrid) või ingrid.purje@jmk.ee

INFOTUND koolituse kohta 06.10.2021 kell 12.00!

Asukoht: Tartus Lutsu 3 (Jaani kiriku lähistel). Vaata ka www.jmk.ee/okt
Tegevused toimuvad Tartu Vallavalitsuse ja Euroopa Sotsiaalfondi toel.

Oled teretulnud TASUTA praktilisel

KOOLITUSEL

„Samm tööellu muutuval tööturul“ (130 tundi)

*Kui oled tööturult eemal olnud 6 kuud või kauem ja hetkel ei õpi (VÕI oled vanuses 50+ ja ei tööta/õpi)
Sinu päralt on:
 profid ja põnevad koolitajad,
 individuaalsed nõustamisteenused,
 tasuta toitlustus,
 vajadusel sõidutoetus, väike stipp ning lapsehoid
 soovi korral tööpraktika,
 Sinu enda poolt valitud erialakoolitus (samuti tasuta).
REGISTREERI juba nüüd infotundi: tel: 52 654 88 (Ingrid) või ingrid.purje@jmk.ee

EELK ÄKSI ANDREASE KOGUDUS Jumalateenistus igal pühapäeval kell
11.00. Lisainfo õpetaja Esa Luukkala tel 5811 3195.
INFOTUND koolituse kohta 06.10.2021 kell 12.00!

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

Asukoht: Tartus Lutsu 3 (Jaani kiriku lähistel). Vaata ka www.jmk.ee/okt
Tegevused toimuvad Tartu Vallavalitsuse ja Euroopa Sotsiaalfondi toel.

